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ης μαρτ.
κίμου, Μαμέλχθ
Χαριτίνης, Ευδο

Από τα ξημερώματα χθες, συνεργείο του Δήμου Βέροιας, έβαφε κεντρικές διαβάσεις, ώστε κατά τη διάρκεια της κίνησης και του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου, να μην επιβαρύνεται περαιτέρω η πόλη…
Σωστή η απόφαση, διότι, όταν οι διαβάσεις βάφονται μέρα μεσημέρι, το μποτιλιάρισμα στο κέντρο της πόλης, είναι
αναπόφευκτο!

Σωστή απόφαση
για την απαλλαγή φόρου
στα “de minimis”
Μια καλή εξέλιξη για τους αγρότες ήταν η απαλλαγή
των αποζημιώσεων μέσω de minimis, από την φορολογία. Και δικαίως έγινε αυτό, καθότι το de minimis
είχε μέχρι χθες την έννοια εισοδηματικής ενίσχυση,
άρα, ως εισόδημα, έμπαινε στις επιδοτήσεις οι οποίες
υπόκειντο σε φορολογία. Όμως, με την απόφαση του
για αποζημίωση και όχι για εισόδημα, απαλλάχθηκε της
φορολογίας και σαφώς «κάθε ενέργεια που βελτιώνει το
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εισόδημα των αγροτών, είναι ευπρόσδεκτη και θετική»,
όπως δήλωσε και ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας Ημαθίας, Χρ. Γιαννακάκης που ανακίνησε από τον Αύγουστο
ήδη το θέμα.
Τέλος καλό, επί του συγκεκριμένου, όμως δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για το «χτύπημα» του πρωτογενούς τομέα στην ροδακινοπαραγωγό περιοχή της Ημαθίας, από τους αμερικανικούς δασμούς στην κομπόστα.
Σωστοί χειρισμοί, είναι φαίνεται το κλειδί, που «ανοίγει» τις λύσεις των προβλημάτων, έστω και με καθυστέρηση!

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
λόγω διαγράμμισης
του οδοστρώματος
επί της Εγνατίας Οδού

Συνδρομές

Ετήσια ιδιωτών
εσωτερικού 100 ευρώ + ΦΠΑ
Εξαμηνιαία ιδιωτών
εσωτερικού 50 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

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

Ξημερώματα βάφονται οι διαβάσεις,
για να μην «φρακάρει» η πόλη

Μήνας: 10

υπουργείου Οικονομικών που αναγνώρισε ότι πρόκειται

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

του Σαββατοκύριακου

Ξεκινούν εργασίες διαγράμμισης του οδοστρώματος επί της
Εγνατίας Οδού και στους δύο κλάδους κυκλοφορίας των Ανισόπεδων Κόμβων (Α/Κ) Πολυμύλου, Βέροιας, Κουλούρας και
Νησελίου-Αλεξάνδρειας, οι οποίες θα διαρκέσουν, σταδιακά,
μεχρι τις 20 Δεκεμβρίου.
Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων η Διεύθυνση
Αστυνομίας Ημαθίας έλαβε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Εγνατίας Οδού, από την ανατολή έως τη δύση
του ηλίου, που προβλέπουν τον κατά περίπτωση αποκλεισμό
της δεξιάς ή της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας στα ανωτέρω
τμήματα της Εγνατίας. Προς τούτο θα πρέπει οι οδηγοί να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί!

Καθαρίζουν
την Κυριακή,
τις γειτονιές
του Προμηθέα
Το πρωί της Κυριακής 6 Οκτωβρίου (αύριο) εξορμούν και πάλι οι
Εθελοντές Καθαριότητας της Βέροιας, για να μαζέψουν σκουπίδια και
να καθαρίσουν τις γειτονιές του Προμηθέα.
Το ραντεβού, για όσους θέλουν
να βοηθήσουν συμμετέχοντας στη
δράση, είναι στην αρχή της οδού
Κίμωνος (με Ακροπόλεως) στον
Προμηθέα, στις 9.00 το πρωί και η
δράση Εθελοντικής Καθαριότητας θα
ολοκληρωθεί στις 12.00 το μεσημέρι.

Εύφημη μνεία και τιμητικές διακρίσεις σε πολίτες,
στα Ελευθέρια της Βέροιας
Ένα από τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας την ερχόμενη Δευτέρα αφορά την έγκριση απόδοσης τιμητικών διακρίσεων σε συμπολίτες μας στο πλαίσιο του εορτασμού της απελευθέρωσης της Βέροιας που θα γίνει στις 16
Οκτωβρίου. Για το έτος 2019 προτείνεται η απονομή εύφημης μνείας στον Αντώνη Τσαπάρα για τη δωρεά προς το Δήμο
ενός αγάλματος «Κόρη της Βέροιας» από την ιδιωτική του συλλογή και στην υπάλληλο του Τμήματος Καθαριότητας Αθηνά Μανούσου η οποία πρόσφατα βρήκε και παρέδωσε στον ιδιοκτήτη του, τσαντάκι με χρήματα και πολύτιμα έγγραφα.
Επίσης προτείνεται η απονομή εύφημης μνείας σε χορηγούς του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Βέροιας, σε
εθελοντές του Δημοτικού Ιατρείου και σε εθελοντές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου, καθώς επίσης και σε
πρόσωπα τα οποία πρόσφεραν στην πόλη της Βέροιας εξαιρετικές υπηρεσίες.
Τέλος όπως κάθε χρόνο ο Δήμος θα απονείμει βραβεία σε μαθητές που αρίστευσαν στις εξετάσεις για ΑΕΙ ή διακρίθηκαν σε μαθητικούς διαγωνισμούς, καθώς και σε αθλητές που διακρίθηκαν σε διεθνείς και πανελλήνιους αγώνες.

Μόνο το Ελληνικό λάδι και οι ελιές γλυτώνουν
προς το παρόν από τους «δασμούς» των ΗΠΑ
Το λάδι και οι ελιές κατάφεραν μόνο να
ξεφύγουν από του πρόσθετους δασμούς των
ΗΠΑ σε χιλιάδες προϊόντα της Ελλάδας και
όλων των χωρών της Ευρώπης, μετά την
απόφαση Τραμπ να επιβάλει δασμολογικά
αντίποινα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αξίας 7,5
δισ. Δολαρίων.
Το γεγονός οτι το ελληνικό ελαιόλαδο και
οι ελληνικές βρώσιμες ελιές δεν θα επιβαρυνθούν με πρόσθετους δασμούς, συμβάλλει
στην απρόσκοπτη εξαγωγή των δύο αυτών
κορυφαίων αγροτικών προϊόντων στην μεγάλη αμερικανική αγορά αλλά και στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι
αντίστοιχων προϊόντων.
Οι θεσμικές επαφές, του Πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη, πριν αλλά και κατά
τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του
στις ΗΠΑ, όσο και του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη, απέδωσαν
καρπούς αλλά μόνο για τα δύο συγκεκριμένα ελληνικά
προϊόντα που θα συνεχίζουν να εξάγονται χωρίς καμία
απολύτως επιβάρυνση, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην
ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.
Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να εξαιρεθεί το σύνολο των ελληνικών προϊόντων από την επιβολή επιπρόσθετων εμπορικών κυρώσεων. Και δυστυχώς μεταξύ
αυτών είναι και η κομπόστα ροδάκινου η αξία της εισα-

γωγής της από την Αγορά των ΗΠΑ, κυμαίνεται στα 50
εκατ. δολάρια.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπόσχεται ότι θα συνεχίσει με αμείωτη ένταση και συγκεκριμένες δράσεις να προστατεύει τα ελληνικά αγροτικά
προϊόντα και να υποστηρίζει στην πράξη τις εξαγωγικές
προσπάθειες των παραγωγών και εταιρειών που αποτελούν και βασικό άξονα οικονομικής ανάπτυξης της
πατρίδας μας, αλλά στην προσπάθεια αυτή πρέπει να
συστρατευθεί όλη η Ευρώπη για τα προιόντα της…

του Σαββατοκύριακου

Από τις 7 έως και τις 18 Οκτωβρίου

Σε απεργία διαρκείας
κατεβαίνουν
οι Τελωνειακοί
Υπάλληλοι

-Η Ομοσπονδία τους ζητά αλλαγές
στα τέλη ταξινόμησης των οχημάτων

Σε απεργία - αποχή, από τις 7 έως και τις 18 Οκτωβρίου, από κάθε διαδικασία τελωνισμού επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων, προχωρά η
Ομοσπονδία των τελωνειακών υπαλλήλων.
Η Ομοσπονδία ζητεί από το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ να
γίνουν δεκτές οι δύο προτάσεις της:
-- Να γίνει άμεση αποσύνδεση του φορολογικού συντελεστή (τέλος ταξινόμησης) από τη φορολογητέα αξία του οχήματος (χονδρική ή λιανική),
αφού το στοιχείο αυτό είναι καθαρά υποκειμενικό (συνδέεται και εξαρτάται
άμεσα από την εκάστοτε εμπορική πολιτική του πωλητή), εύκολα μεταβαλλόμενο και δεν εμπεριέχει δεδομένα μη αμφισβητούμενα.
-- Να καταργηθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο με την καθιέρωση
μεθόδου διαμόρφωσης του τέλους ταξινόμησης βασισμένη σε αντικειμενικά και εύκολα ελέγξιμα στοιχεία.
Η μέθοδος αυτή θα βασίζεται στο συνδυασμό των κατωτέρω στοιχείων:
Κυβικά εκατοστά (CC) κινητήρα, Ιπποδύναμη κινητήρα, Οδηγία εκπομπής ρύπων, Ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας (προκειμένου για τον
προσδιορισμό του τέλους ταξινόμησης των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων).
Σύμφωνα με τους τελωνειακούς υπαλλήλους, δεν υλοποιήθηκαν οι
επαναλαμβανόμενες έως σήμερα δεσμεύσεις για επίλυση του εν λόγω
θέματος και η χώρα είναι αποδέκτης ενός μεγάλου αριθμού μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, παλαιάς τεχνολογίας, με αποτέλεσμα την πρόσθετη
επιβάρυνση του περιβάλλοντος και τη μη παροχή ασφάλειας στους πολίτες. Παράλληλα, επισημαίνεται πως δεν είναι δυνατόν για διαφορά αξίας
αυτοκινήτου ύψους 1 ευρώ, να καταβάλλεται ο διπλάσιος φόρος (τέλος
ταξινόμησης).

Συλλήψεις για ναρκωτικά
στην Ημαθία
Συνελήφθησαν την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019, το απόγευμα, σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς της Ομάδας
Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Ημαθίας, ένας 44χρονος και τρεις 38χρονοι, όλοι
τους ημεδαποί, καθώς σε έλεγχο του οχήματος στο οποίο επέβαιναν, διαπιστώθηκε να έχουν αποκρύψει ποσότητα ηρωίνης συνολικού βάρους
13 γραμμαρίων και μικροποσότητα κοκαΐνης, τα οποία και κατασχέθηκαν. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας.
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Κοινοπραξία Συνεταιρισμών
Ο.Π. Ημαθίας: Δεν θα
φορολογούνται οι αγρότες
για τις αποζημιώσεις «de minimis»
-Το αίτημα ικανοποιήθηκε από τον υφ. Οικονομικών
Απ. Βεσυρόπουλο, ενώ παρατείνεται και η πληρωμή των
ασφαλιστικών εισφορών 2018
Με ανακοίνωσή της η Διοίκηση
της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας, γνωστοποιεί ότι ικανοποιήθηκε το αίτημα
που υπέβαλε η στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απ. Βεσυρόπουλο για
την φορολογική απαλλαγή των αποζημιώσεων που δόθηκαν σύμφωνα με
τον Κανονισμό που είναι γνωστός ως
de minimis . Οι εν λόγω αποζημιώσεις
μέχρι σήμερα εντάσσονταν στην κατηγορία των επιδοτήσεων με αποτέλεσμα να φορολογούνται μειώνοντας το
εισόδημα των παραγωγών . Ύστερα
από διερεύνηση με την ομάδα συμβούλων του Υφυπουργού κ. Βεσυρόπουλου , διαπιστώθηκε η δυνατότητα
απαλλαγής από την φορολόγηση και
κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.
Εκτός από την ωφέλεια που προκύπτει άμεσα για το αγροτικό εισόδημα από το μέτρο αυτό , δίνεται η δυνατότητα οι αποζημιώσεις αυτές να ενταχθούν στην Εμπορική αξία των πωλήσεων των Οργανώσεων Παραγωγών και να επιχορηγηθούν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα Επιχειρησιακά Προγράμματά τους , αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την ωφέλεια

που θα προκύψει για τον Αγροτικό τομέα .
Παράλληλα γνωστοποιείται στους Αγρότες της Ημαθίας
ότι ικανοποιείται το αίτημα που υπέβαλε η Κοινοπραξία
πρός τον ΕΛΓΑ για παράταση της ημερομηνίας πληρωμής
των ασφαλιστικών εισφορών του 2018 που έληγε τέλος
Σεπτεμβρίου , έως το τέλος Οκτωβρίου .

14-16 Οκτωβρίου
Η Βέροια τιμά την
απελευθέρωσή της από τους Τούρκους
Εκδηλώσεις εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας διοργανώνει ο Δήμος από τις 14-16 Οκτωβρίου σύμφωνα
με το παρακάτω πρόγραμμα:
Δευτέρα 14/10 Ωρα 19.00: Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας: - Απονομή τιμητικών διακρίσεων σε φορείς και πρόσωπα που
προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην πόλη της Βέροιας. - Απονομή βραβείων σε μαθητές που αρίστευσαν στις εισαγωγικές
εξετάσεις των ΑΕΙ ή διακρίθηκαν σε μαθητικούς και καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς. - Απονομή βραβείων σε αθλητές που διακρίθηκαν σε διεθνείς ή πανελλήνιους αγώνες.
Τρίτη 15/10: Γενικός σημαιοστολισμός όλων των Δημοσίων και Δημοτικών καταστημάτων, Ν.Π.Δ.Δ. και Τραπεζών ως και των
οικιών από την ανατολή του ηλίου της 15ης Οκτωβρίου μέχρι τη δύση της 16ης Οκτωβρίου. - Φωταγώγηση των Δημοσίων και Δημοτικών καταστημάτων καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών τις βραδινές ώρες της 15ης και 16ης Οκτωβρίου. Ωρα 20.00: Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας:
Κεντρική εκδήλωση της απελευθέρωσης.
Τετάρτη 16/10 Ωρα 07.30: Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών. Ωρα 08.00:
Επίσημη έπαρση της Σημαίας. Ωρα 10.00: Παράταξη μπάντας Φιλαρμονικής Δήμου Βέροιας.
Με την συμπλήρωση ενός
Ωρα 10.20: Πέρας προσέλευσης στον Παλαιό
μήνα (του πρώτου, επώδυνου
Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Παύλου
μήνα μιας αναπάντεχης απουκαι Πέτρου Βεροίας των Αρχών και του Λαού.
σίας) από την εκδημία του αΩρα 10.25: Πέρας προσέλευσης επιστήμων στον
γαπημένου μας συζύγου, παΠαλαιό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων
τέρα, παππού και προπάππου
Παύλου και Πέτρου Βεροίας. Ωρα 10.30: Επίσημη
Ορέστη Σιδηρόπουλου, εκφράΔοξολογία στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων
ζουμε ευγνώμονες ευχαριστίες
Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας. Ωρα
προς όλους εσάς, που, με λό11.15: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάγους παρηγορίας και μηνύμανων στο Ηρώο Πεσόντων στην Πλατεία Ρακτιβάν
τα συμπαθείας, εκδηλώνετε την
(Ωρολογίου). Εκφώνηση του πανηγυρικού της
ημέρας από εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Β/μιας
αγάπη και την εκτίμησή σας για
Εκπαίδευσης Ημαθίας. Σιγή ενός λεπτού - Εθνικός
την αλησμόνητη μορφή του, που
Ύμνος. Ωρα 11.45: Επιμνημόσυνη δέηση και αποπάντα θα μας εμπνέει και θα
καλυπτήρια προτομής Μακαριστού Μητροπολίτη
φωτίζει τα βήματά μας, και σας
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, κυρού Παύλου,
καλούμε στην κοινή προσευχή
στον αύλειο χώρο του Επισκοπείου της ΙΜΒΝΚ.
για την ανάπαυση της ψυχής
Ωρα 12.15: Παρέλαση προ του Λαού και των Ετου, στο 40θήμερο μνημόσυνό
πισήμων, των αναπήρων πολέμου, μαθητών και
του,
την
προσεχή
Κυριακή
13
Οκτωβρίου
2019 στον Μητρομαθητριών των σχολείων, προσκόπων, οδηγών
πολιτικό Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
κ.λ.π. με τις σημαίες τους, καθώς και τμημάτων
Βεροίας.
Στρατού. Ωρα 12.45: Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό
Συμβούλιο δέχονται ευχές στο Δημαρχείο μετά το
Η οικογένεια του Ορέστη Σιδηρόπουλου
πέρας της παρέλασης.

Ευγνώμονες ευχαριστίες
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Μαθήματα φωτογραφίας από
την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας
Νέος κύκλος μαθημάτων από το τμήμα φωτογραφίας ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας. Φόρτισε μπαταρίες, άδειασε κάρτες μνήμης και ετοιμάσου να ζήσεις νέες εμπειρίες με μαθήματα και φωτογραφικές εξορμήσεις.

του Σαββατοκύριακου

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου

Οίνος και Πολιτισμός: Γευόμαστε
τα κρασιά της Νάουσας!

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κάνουν την δήλωσή τους ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο http://bit.ly/
photoveria_enroll
Συνάντηση γνωριμίας με τον καθηγητή του τμήματος Χρήστο Μητσιάνη, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου και ώρα 5 μ.μ., στο φουαγιέ της Αντωνιαδείου Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών.
Ακολουθήστε το Τμήμα Φωτογραφίας ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας στον σύνδεσμο http://bit.ly/fbphotoveria και
ενημερωθείτε για τις δράσεις που προγραμματίζονται.
Για τις εγγραφές στα τμήματα φωτογραφίας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κοινωφελή Επιχείρηση
Πολλαπλής Ανάπτυξης στο τηλέφωνο 2331078100 ή στον 3ο όροφο του Χώρου Τεχνών Δ/νση : Π. Μελά
και Μπιζανίου.

Παρουσίαση του βιβλίου
‘’ΡΕΤΟΥΣ - Το τρυφερό χάδι
του ψέματος’’, στη Νάουσα
Το βιβλίο ‘’ΡΕΤΟΥΣ - Το τρυφερό χάδι του ψέματος’’, (εκδ.
ΝΗΣΙΔΕΣ 2018) παρουσιάζεται στη Νάουσα, την Τετάρτη 23
Οκτωβρίου 2019, στις 7 μμ. στον πολυχώρο πολιτισμού ‘’ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ’’, αίθουσα ‘’ΒΕΤΛΑΝΣ’’
Το μυθιστόρημα των Θεσσαλονικέων συγγραφέων Λένας
Καλαϊτζή Οφλίδη και Σίμου Οφλίδη αφηγείται τη γέννηση ενός ιστορικού φωτογραφείου της Θεσσαλονίκης, δεκαετίας του ΄50, ακολουθώντας δύο δίδυμους αδελφούς και την εξέλιξή τους μέχρι
τις μέρες μας, αφού αποχαιρέτησαν για πάντα το Γιαννακοχώρι,
τη γενέτειρα τους.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν, ο Μάριος Μαρκοβίτης Παιδοψυχίατρος – Συγγραφέας και ο Ηλίας Τσέχος

Εκδηλώσεις με θέμα «Οίνος και Πολιτισμός:
Γευόμαστε τα κρασιά της Νάουσας!» διοργανώνει ο Δήμος Νάουσας, την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της δράσης «Ζω την πόλη μου
-Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο», που καθιερώνει κάθε
πρώτη Κυριακή του μήνα η δημοτική αρχή.
Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Νάουσας
Νικόλα Καρανικόλα και της δημοτικής αρχής, την
Κυριακή 6 Οκτωβρίου, θα κλείσει το κέντρο της
πόλης σε συγκεκριμένες οδούς, από τις 10 το
πρωί έως τις 4 το απόγευμα, προκειμένου δημότες και επισκέπτες να απολαύσουν την πόλη
ελεύθερη από αυτοκίνητα και να συμμετέχουν
στις παράλληλες εκδηλώσεις που αφορούν τόσο στην προβολή του τουριστικού προϊόντος της
Νάουσας σε συνδυασμό με τον τρύγο που ολοκληρώνεται αυτήν την περίοδο και την παραγωγή κρασιών της οινικής ποικιλίας «Ξινόμαυρο»
όσο και δραστηριοτήτων που αφορούν στην κυκλοφοριακή αγωγή και την βιώσιμη κινητικότητα
στις πόλεις.
Στο χώρο της δράσης Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο θα πραγματοποιηθούν από τις 11:00 το
πρωί έως τις 14:30 οι ακόλουθες παράλληλες
εκδηλώσεις:
- Κέρασμα τοπικών κρασιών στους δημότες
και επισκέπτες σε διάφορα σημεία στο κέντρο
της πόλης (στην ευρύτερη περιοχή του πάρκου)
με τη συμμετοχή των οινοπαραγωγών της Νάουσας.

-Εκδηλώσεις γαστρονομίας και γευσιγνωσίας
με στόχο την ανάδειξη των ποιοτικών τοπικών
αγροδιατροφικών προϊόντων και της τοπικής
κουζίνας της ευρύτερης περιοχής του Δήμου
Νάουσας. Ειδικότερα, εστιάτορες της πόλης θα
ετοιμάσουν από τις 11 το πρωί σε ένα μεγάλο
τραπέζι που θα στηθεί στο νεοσύστατο Κέντρο
Πληροφόρησης Επισκεπτών (στο Δημοτικό Πάρκο, δίπλα στο Ηρώο,) συνταγές μαγειρικής με
βασικό συστατικό το ξινόμαυρο κρασί και το
τοπικό σκληρό τυρί «μπάτσιος», οι οποίες θα
εισαχθούν στη συνέχεια και στο μενού των εστιατορίων της πόλης.
-Το Τμήμα Καντάδας Μουσικού Σωματείου
Ωδείου Ναούσης από τις 11 το πρωί (αφετηρία
από την πύλη του Δημοτικού Πάρκου Νάουσας)
θα τραγουδήσει καντάδες και τραγούδια της παρέας και του κρασιού στους δρόμους της πόλης
που θα είναι ελεύθεροι από τα οχήματα.
-Δράση του Εργαστηρίου Φωτογραφίας του
Δήμου Νάουσας με βιωματικά φωτογραφικά
«παιχνίδια» με τη συμμετοχή των μελών του Εργαστηρίου και των επισκεπτών.
-Μουσικό event με DJ στο χώρο δράσης.
-Εκπαίδευση από την Ακαδημία Ασφαλούς
Οδήγησης για την ασφαλή χρήση του ηλεκτρονικού ποδηλάτου σε μικρούς και μεγάλους, καθώς
και μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής σε μικρούς μαθητές, με αυτοκινητάκια. (από τις 11 το
πρωί στο Δημοτικό Πάρκο της Νάουσας).

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»

3/10/19 - 9/10/19

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ
ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ
- THE LION KING
(ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:
MONO Κυριακή
6/10, το πρωί στις
11.30 σε απλή προβολή και το απόγευμα τις 17.00 σε
3D .
ΜΠΑΤΕ ΣΚΥΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ 2 - THE
SECRET LIFE OF PETS 2
(ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές: Σάββατο 5/10 στις 17.30
και Κυριακή 6/10 στις 11.30 το πρωί και
17.30 το απόγευμα

Πρωταγωνιστούν: Χοακίν Φίνιξ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Ζάζι Μπιτζ, Φράνσις
Κόνροϊ, Μαρκ Μάρον, Μπιλ Καμπ, Γκλέν
Φλέσλερ, Σι Γουίγκαμ, Μπρετ Κάλεν,
Ντάγκλας Χοτζ και Τζος Πάις

JOKER
Προβολές: Πέμπτη 3/10 – Δευτέρα
7/10 –Τρίτη 8/10 - Τετάρτη 9/10 στις 21.00
Παρασκευή 4/10 – Σάββατο 5/10 – Κυριακή 6/10στις 19.00 και 21.30

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

Σκηνοθεσία: Τοντ Φίλιπς και σενάριο:
Τοντ Φίλιπς και Σκοτ Ρίβερ

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

του Σαββατοκύριακου

ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ: Άλυτα
ακόμα τα χρόνια προβλήματα
της εκπαίδευσης
και των εκπαιδευτικών

-Σειρά αιτημάτων προς το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Από την ΕΛΜΕ Ημαθίας ανακοινώνονται τα εξής:
« Άλλη μια σχολική χρονιά ξεκίνησε με άλυτα τα χρόνια προβλήματα της
εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών, απόρροια της πολιτικής της λιτότητας και
των περικοπών: μηδενικοί μόνιμοι διορισμοί, εργασιακή περιπλάνηση, μονιμοποίηση της αναπλήρωσης, άρνηση λειτουργίας «ολιγομελών» τμημάτων,
καθεστώς καθήλωσης και παγώματος στους μισθούς, δουλειά μέχρι τα 67,
εξευτελιστικές συντάξεις κ.τ.λ.
Αυτή την στιγμή:
• Στην Ημαθία για να καλυφθούν τα κενά όλων των ειδικοτήτων και όλων
των δομών απαιτούνται περίπου 55 αναπληρωτές. Πανελλαδικά τα κενά είναι
περισσότερα από 2.500 χιλιάδες.
• Στη συνέχιση της πολιτικής συρρίκνωσης της εκπαίδευσης το υπουργείο
προχωρά σε εφαρμογή των συνδιδασκαλιών στα ΕΠΑΛ και σε μη έγκριση
αρκετών από τα λεγόμενα «ολιγομελή» τμήματα. Με το απαράδεκτο επιχείρημα πως θα λειτουργήσουν μόνο όσα τμήματα δεν απαιτούν την πρόσληψη
αναπληρωτών, καταργούν στην Ημαθία 6 τμήματα στο Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο-Λύκειο Βέροιας, 2 στο ΕΠΑΛ Νάουσας και 1 στο ΕΠΑΛ Βέροιας,
αναγκάζοντας τους μαθητές είτε να αλλάξουν τομέα ή ειδικότητα είτε να αλλάξουν σχολείο. Η αλλαγή σχολείου σημαίνει μετακίνηση σε άλλη πόλη ή και
μετακίνηση σε άλλο νομό.
• Οι προαναγγελθέντες συνολικά για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 4500 διορισμοί στην Ειδική Αγωγή δεν επαρκούν για να καλύψουν
τις ανάγκες. Ακόμη και η απόκρυψη κενών στην ειδική αγωγή και η μη καταγραφή των κενών στα Τμήματα Ένταξης δεν μπορούν να κρύψουν το γεγονός
πως οι 4500 προσλήψεις είναι ελάχιστες μπροστά στις πραγματικές ανάγκες.
Απαιτούμε:
• Μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των
πραγματικών αναγκών στην εκπαίδευση!
• Πλήρη εξίσωση των εργασιακών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των αναπληρωτών με αυτά των μονίμων
• Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Επαναφορά του 13ου και
14ου μισθού. Προσμέτρηση της διετίας 2016-2017 στην χορήγηση Μ.Κ.
• Επαναφορά του ωραρίου στα προ του ΄13 επίπεδα
• Nα δοθούν οργανικές θέσεις στα Τμήματα Ένταξης. Να δημιουργηθούν
Τμήματα Ένταξης και σε σχολεία που είναι απαραίτητα για μαθητές τους και
δεν αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ
• Να λειτουργήσει τώρα η Πρόσθετη και η Ενισχυτική διδασκαλία και σε
όλα τα σχολεία
• 20 μαθητές στο τμήμα, 15 στους τομείς, ειδικότητες και στις ομάδες προσανατολισμού, 10 στα εργαστήρια
• Ουσιαστική μείωση των μαθητών στα τμήματα που φοιτούν παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες
•14χρονο δημόσιο δωρεάν σχολείο με 2χρονη υποχρεωτική προσχολική
αγωγή και εκπαίδευση σε όλη τη χώρα
•Αύξηση δαπανών για την παιδεία.
Για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ
Ο Πρόεδρος
Παντζαρτζίδης Τάσος
Ο Γ. Γραμματέας
Μόσχος Αλέκος
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Προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Ερώτηση των βουλευτών Ημαθίας Τάσου
Μπαρτζώκα και Πέλλας Λάκη Βασιλειάδη
για την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ
στο βιομηχανικά επεξεργασμένο ροδάκινο
Κατόπιν της θετικής γνωμάτευσης του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, σχετικά με τη δυνατότητα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να επιβάλλουν δασμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα
ως αντίποινα στην πολιτική επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την εταιρεία αεροσκαφών Airbus, αναμένεται από τις
18 Οκτωβρίου πλείστα αγαθά που εξάγονται στην αμερικανική
αγορά να αυξηθεί η τιμή τους.
Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος, το νέο καθεστώς δασμών διαμορφώνει μία ιδιαίτερα δυσμενή κατάσταση, όχι μόνο για το βιομηχανικό ροδάκινο.
Συγκεκριμένα, η αδιάθετη παραγωγή κομπόστας ροδάκινου που
θα παραμείνει στις αποθήκες των βιομηχανιών θα εξαντλήσει τα
περιθώρια βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που απασχολούνται
στον κλάδο. Παράλληλα όμως, η μειωμένη ζήτηση για κομπόστα
ροδάκινου λόγω της απαγορευτικής τιμής τους, θα επιδράσει
αρνητική στη ζήτηση παραγωγής ροδάκινου. Με άλλα λόγια, το
κόστος από τη μεταβολή των εμπορικών συσχετισμών θα μετακυλήσει και στους παραγωγούς ροδάκινου.
Στη δύσκολη αυτή συγκυρία, στέκομαι δίπλα στους παραγωγούς και μεταποιητές ροδάκινου. Εγγυώμαι ότι θα εξαντλήσω όλα
τα διαθέσιμα μέσα της κοινοβουλευτικής μου ιδιότητας. Σε πρώτο
επίπεδο, από κοινού με το συνάδελφο βουλευτή κ. Βασίλη Βασιλειάδη εκ της εκλογικής Περιφέρειας Πέλλας, υποβάλαμε ερώτηση
προς τους αρμόδιους Υπουργούς, σχετικά με τις δυνατότητες
εξαίρεσης του ροδάκινου από το επιβαρυντικό καθεστώς δασμών,
καθώς και τις υπό σχεδιασμό ενέργειες για στήριξη των ροδακινοπαραγωγών και των μεταποιητών.
Σε δεύτερο χρόνο, θα επιδιώξω ένα οργανωμένο κύκλο συναντήσεων με τους θεσμικούς φορείς της παραγωγής και εμπορίας
ροδάκινου, ώστε οργανωμένα να καταγραφούν τα αιτήματα και
τα ζητήματα που αφορούν τη στήριξη τους. Οι συναντήσεις αυτές
θα αποτελούν το χάρτη, υπό τον οποίο θα συνεργαστώ με τους
πολιτικά ιστάμενους των αρμοδίων υπουργείων. Στόχος μου ήταν
και θα παραμείνει η στήριξη, τόσο των παραγωγών όσο και της
επιχειρηματικότητας.
Αναλυτικά η ερώτηση αναφέρει:
«Στις 02 Οκτωβρίου 2019 ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση
των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ο τελικός κατάλογος επιβολής
επιπλέον δασμών αξίας 7,5 δις δολαρίων σε ευρωπαϊκά προϊόντα
αεροσκαφών, τροφίμων κ.α. ως αποτέλεσμα απόφασης του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου αναφορικά με τις επιχορηγήσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την εταιρεία Airbus.
Σύμφωνα με επιστολή που απεστάλη ομαδικά σε όλους τους
βουλευτές των νομών Πέλλας και Ημαθίας από την Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος, μεταβάλλεται το υφιστάμενο καθεστώς
δασμών επιβαρυντικά, τόσο για τους ροδακινοπαραγωγούς όσο
και για τους μεταποιητές του εν λόγω προϊόντος. Συγκεκριμένα
επιβάλλονται επιπλέον δασμοί 25% στο ήδη υπάρχον 18% στο
βιομηχανικό ροδάκινο, πλήττοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο καίρια
τις εξαγωγές του προϊόντος στη σημαντική αγορά των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής

Στο βαθμό που ο ετήσιος
όγκος των εξαγωγών βιομηχανικού ροδάκινου προς τις Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής υπολογίζεται σε 40.000 τόνους, ενώ η αξία του
στα 50 εκατ. Δολάρια, οι άμεσες επιπτώσεις της εξέλιξης αυτής είναι ιδιαίτερα αρνητικές για τους μεταποιητές ροδάκινου των νομών
Πέλλας και Ημαθίας, οι οποίοι ήδη διαθέτουν στις αποθήκες τους
σημαντικά αποθέματα, συσκευασμένα, με συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες δεν επιτρέπουν τη διάθεσή τους σε εναλλακτικές
αγορές. Η κατάσταση αυτή επιβαρύνεται και από τη χρονική συγκυρία, δεδομένου ότι το ρωσικό εμπάργκο έχει προκαλέσει πλήγματα στην αγορά του επιτραπέζιου ροδάκινου, η οποία σε μεγάλο
βαθμό μετακυλίεται και στο βιομηχανικό.
Επιπρόσθετα, αρνητικές επιπτώσεις θα έχουν και οι εργαζόμενοι στις μονάδες μεταποίησης και φυσικά οι παραγωγοί, καθώς η
νέα τιμή καθιστά το ελληνικό βιομηχανικό ροδάκινο μη ανταγωνιστικό και, ουσιαστικά, την αμερικανική αγορά απαγορευτική. Μια
τέτοια εξέλιξη θα πλήξει ανεπανόρθωτα το διαθέσιμο εισόδημα
των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στους εν λόγω νομούς, οι
οποίοι μαστίζονται ήδη από υψηλή ανεργία ενώ παράλληλα υπολείπονται σε όρους κατά κεφαλήν ΑΕΠ από πολλές περιοχές της
Ελλάδας.
Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:
1. Έχετε επεξεργαστεί κάποιο σχέδιο επαναδιαπραγμάτευσης
της εν λόγω απόφασης, προκειμένου να αφαιρεθεί από τον κατάλογο το βιομηχανικά επεξεργασμένο ροδάκινο, ώστε να αποτραπεί
το αρνητικό καθεστώς που διαμορφώνεται;
2. Σε περίπτωση μη δυνατότητας επαναδιαπραγμάτευσης, πως
προτίθεστε να ενεργήσετε προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις στην παραγωγή και εμπορία βιομηχανικά επεξεργασμένου
ροδάκινου;
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Νομού Πέλλας, Βασίλειος Βασιλειάδης
Νομού Ημαθίας, Αναστάσιος Μπαρτζώκας»
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«Επισκοπικός Λόγος»
από τον Μητροπολίτη
κ. Παντελεήμονα

Ποια Ιατρεία και Τμήματα
λειτουργούν στο Κ.Υ.Βεροιας

του Σαββατοκύριακου

Η κίνηση
του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.
Παντελεήμων:
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 Πνευματικό
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 Αποστόλου Θωμά.
Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στις 6:00 μ.μ. θα τελέσει Αγιασμό για την
έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς 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.

Ξεκινάει και πάλι η σειρά ομιλιών του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος με τίτλο «ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης.
Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ. ο Σεβασμιώτατος θα ομιλήσει με θέμα: «Ομολογία πίστεως».

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 5
Οκτωβρίου 2019 στις 11.00 π.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αποστόλων
στην Παλ. Λυκογιάννη Ημαθίας ο
Ηρακλής Γεωρ. Καπνάς σε ηλικία 58 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 5
Οκτωβρίου 2019 στις 2.00 μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Καστανιάς η Καλλιόπη
Παύλου Χειμωνίδου σε ηλικία 85
ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

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
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ
Γ Ι Α ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ
2331071954
ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ 2331024661
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΟ 07:00 ΕΩΣ
14:00 ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 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- 23310223322331021863
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2331024661 ΕΣΩΤ.143
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2331071915
8η ΤΟΜΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ :
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ - ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2331075271
11η ΤΟΜΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ:
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2331024661 ΕΣΩΤ.155
Είμαστε σε αναμονή οκτώ (8) θέσεων μονίμων Ιατρών
ειδικότητας:
Γυναικολόγου – οφθαλμιάτρου – Ακτινοδιαγνώστη - Νευρολόγου- 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

ΩΔΕΙΟ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Αγιασμός για την έναρξη
της νέας σχολικής χρονιάς
Από το Ωδείο και την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως
Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας, ανακοινώνεται ότι την Κυριακή, 6 Οκτωβρίου
2019 και ώρα 7 μ.μ. στο ΠΑΥΛΕΙΟ Πολιτιστικό Κέντρο στην Βέροια θα πραγματοποιηθεί αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2019-2020.
Τον αγιασμό θα τελέσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης και Πρόεδρος του
Ωδείου μας κος Παντελεήμων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για τις ανάγκες του Αδελφάτου Γηροκομείου
Βέροιας και επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί προς οικονομική
ενίσχυση 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 Βέροιας , 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 Αγοράς.
Το Δ.Σ. Αδελφάτου
Γηροκομείου Βέροιας

του Σαββατοκύριακου

Εκλέχθηκε
το Δ.Σ. του
Σωματείου
Ασφαλιστικών
Πρακτόρων
Ημαθίας
Το Σωματείο Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ημαθίας αποτελεί μία
επιθυμία και επιδίωξη ετών, η οποία υλοποιήθηκε το έτος 2019.
Στόχος και πρωταρχική του βούληση αποτελεί η συλλογική εκπροσώπηση των επαγγελματιών του κλάδου και η συμμετοχή
σε όλους τους κοινωνικούς διαλόγους.
Μετά τις εκλογές που διενεργήθηκαν το προηγούμενο διάστημα από τα εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου, το νέο Δ.Σ.
αποτελείται από τους:
- Νικόλαο Τσιάμη, Πρόεδρο
- Ηλία Πρωτόγερο, Αντιπρόεδρο
- Κωνσταντίνο Δρούγκα, Ταμία
-Στυλιανό Πολυμέρη, Γραμματέα
- Γεώργιο Μιχαηλίδη, Μέλος
Το Δ.Σ. καλεί όλους τους συναδέλφους του να συμμετέχουν
ενεργά στο σύλλογο, με την παρουσία, τους προβληματισμούς
και τις ιδέες τους, για την αποτελεσματική εδραίωση του Συλλόγου στο κοινωνικό γίγνεσθαι…..

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων
Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά την οικογένεια Γαλεάδη για την προσφορά ενός
γεύματος στα παιδιά και το προσωπικό του Κέντρου εις μνήμην
της πολυαγαπημένης συζύγου και μητέρας Ευδοξίας.
Καλό παράδεισο στην προσωπική φίλη και φίλη της Μέριμνας.
Καλή ανάπαυση.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου
και Εθελόντρια Διευθύντρια
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα
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Λ. Τσαβδαρίδης: Μέχρι το τέλος του χρόνου
η μετατροπή των 200 εποχικών,
σε Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης
Ο βουλευτής Ημαθίας της Ν.Δ.
Λάζαρος Τσαβδαρίδης ανακοινώνει
τα εξής:
Σημαντικά νέα επ’ ωφελεία των
πυροσβεστών μας έβγαλε η χθεσινή
μου συνάντηση με τον Αρχηγό του
Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο ΠΣ Βασίλειο Ματθαιόπουλο.
Σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησής μου με το Σωματείο Πυροσβεστών Μακεδονίας, όπου και
δεσμεύθηκα να μεταφέρω ταχύτατα
στην ηγεσία της πυροσβεστικής τα
σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους Πυροσβέστες μας, έθεσα
στον Αρχηγό το κυρίαρχο ζήτημα
της μετατροπής των 200 εποχικών
πυροσβεστών που πληρούν τα κριτήρια, σε Πυροσβέστες Πενταετούς
Υποχρεώσεως.
Μία εκκρεμότητα για την οποία ο
Στρατηγός της Πυροσβεστικής τόνισε ότι πρόκειται να ολοκληρωθεί ταχύτατα και σε κάθε περίπτωση ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (2019).
Λύση – ανάσα για τους 200 εποχικούς πυροσβέστες μας αλλά
και δικαίωσή τους, καθώς επιτέλους θα αντιμετωπιστεί ένα ζήτημα που
αποτελούσε «αγκάθι» στον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που επιτελούν.
Επιπροσθέτως, έθεσα στον κ. Ματθαιόπουλο το ζήτημα της ρύθμισης των μεταθέσεων, αποσπάσεων και μετακινήσεων, που απασχολεί
ιδιαίτερα τους πυροσβέστες μας, με τον Αρχηγό της Πυροσβεστικής
να τονίζει με έμφαση ότι το εν λόγω θέμα είναι και αυτό άμεσης προτεραιότητας. Δεσμεύθηκε δε ότι θα έρθει λίαν συντόμως ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος
170, προκειμένου να διευκολύνονται έτσι οι
πυροσβέστες μας να κάνουν έγκαιρα τον προγραμματισμό ζωής και επαγγελματικών και
οικογενειακών υποχρεώσεων.
Βλέποντας τα ενδότερα του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, εξέφρασα στον
Αρχηγό τον μεγάλο μου σεβασμό για την υψηλότατη αίσθηση του καθήκοντος και τις άοκνες
προσπάθειες που καθημερινά καταβάλλει ο
Έλληνας πυροσβέστης για να προστατέψει
ζωές, περιουσίες και περιβάλλον.
Ο κ. Ματθαιόπουλος υπογράμμισε ότι μέσα
στα άμεσα σχέδια είναι η ενοικίαση επιπρόσθετων εναερίων μέσων πυρόσβεσης αλλά
και η ενίσχυση προσωπικού. Με βάση δε τις υπάρχουσες ανάγκες, η ηγεσία της Πυροσβεστικής και του αρμόδιου Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη εξετάζει τη δυνατότητα πρόσληψης
τουλάχιστον 1500 εποχικών πυροσβεστών,
την πρόσληψη πυροσβεστών πενταετούς υ-

ποχρέωσης αλλά και τη δυνατότητα οι ήδη υπάρχοντες πυροσβέστες
πενταετούς υποχρέωσης να έχουν πλέον πλήρες ωράριο εργασίας.
Όσον δε αφορά στο πότε το Υπουργείο θα «τρέξει» νέα σχολή Αρχιπυροσβεστών, ζήτημα το οποίο μετέφερα και αυτό στον Αρχηγό, ο κ.
Ματθαιόπουλος σημείωσε ότι το θέμα θα εξεταστεί από τις αρχές του
επόμενου έτους και εφόσον πρώτα υπάρξουν αναγκαίες νομοθετικές
ρυθμίσεις διαδικαστικού χαρακτήρα.
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Διαμόρφωση της παγκόσμιας
κοινής γνώμης!
ΠΑΤΗΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ…
Τι ευγενικά υπακούν στην βροχή και κλείνουν
τα παράθυρα.
Κι` ότι φύλαξαν –φύλαξαν
Ότι είδαν –είδαν
Άλλο δεν έχουνε καιρό.
Είναι απ` έξω το Φθινόπωρο και το
επίσημο σκοτάδι.
Θυμάσαι τον Ιούλιο;
Τι έρωτες, τι εξομολογήσεις, τι «αλληλεγγύη»
υποσχέσεων,
…για πάντα σου λέω…
…εσένα μόνο…μόνο εσένα…
Φτωχαίνει η ζωή και πλουτίζουν οι φωτογραφίες
έκτοτε.
Να εδώ με τα κύματα,
και εκεί με το καράβι του μεσημεριού,
πιο κει τα βράχια, ίδια απ` τον καιρό του
Οδυσσέα.
Τι μεγάλα όνειρα έκανες για τα όνειρα;
Πόση πραγματικότητα ξόδεψες
για να ζήσουν εκείνα; είπε η Κική...
Κι` ύστερα βρήκανε τα ψέματα
καταπονημένα απ` τις ψευτιές τους,
βρήκαν και τα όνειρα λίγο πιο κάτω απ` την
οδύνη
βρήκαν και τον Σεπτέμβριο
επιβιβαζόμενο στο τελευταίο δρομολόγιο
των αναμνήσεων.
Τι καιρός;
Οι μέρες,
κάνουν την θητεία τους στην ομίχλη τώρα!
Γιάννης Ναζλίδης

Του ιερέως:
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά
Οι διοικούντες αυτόν τον κόσμο, φίλοι
αναγνώστες, γνωρίζουν πολύ καλά τις λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου και
γι’ αυτό φροντίζουν να διαμορφώνουν την
άποψη των πολιτών κατά περίσταση, ώστε
να μπορέσουν ευχερέστερα να τους καθοδηγούν προς το επιθυμητό γι’ αυτούς… Η
«τεχνική κοινωνιολογία» είναι μια σχεδόν
μυστική επιστήμη, που στόχο έχει τη διαμόρφωση της άποψης
του πολίτη. Πρέπει να νομίζει ότι σκέφτεται ελεύθερα, ενώ ήδη
είναι αλυσοδεμένος!!!
Ας κάνουμε τώρα κάποιες άλλες σκέψεις: Σε όλους μας (όσοι
παρακολουθούσαμε τηλεόραση) έχουν εντυπωθεί οι εικόνες των
βασανιστηρίων, από το αμερικανικό στρατόπεδο συγκέντρωσης
στο Ιράκ, οι φρικτές συνθήκες κράτησης και οι εξευτελιστικές
μέθοδοι επιβολής προς τους Ιρακινούς αιχμαλώτους… Όμως, σ’
έναν πόλεμο, χιλιάδες αγριότητες παρατηρούνται… Εν τούτοις
η αντίδραση της αμερικανικής κυβέρνησης ήταν άμεση! Δίκασε και καταδίκασε τους υπεύθυνους. Γιατί άραγε; Είχε μήπως
άγνοια των περιστατικών; Ασφαλώς όχι. Το κακό ήταν ότι δημοσιοποιήθηκαν. Και οι εικόνες, οι πληροφορίες, διαμόρφωσαν τα
στερεότυπα της παγκόσμιας κοινής γνώμης, για την αμερικανική
υπερδύναμη.
Γνώριζαν πλέον, ότι στον εγκέφαλο των ανθρώπων είχε αποτυπωθεί το απεχθές, που θα δημιουργούσε ανάλογους συνειρμούς
για την χώρα τους, σε περιπτώσεις, ακόμη και εντελώς άσχετες
με τη βία… και η συνεργασία και η φιλική προσέγγιση
πάντα θα έκρυβαν το σπόρο της αμφιβολίας…
Είναι απλά, αυτό που ακούμε να συμβαίνει στους
ανθρώπους:
-Δεν μου έχει κάνει τίποτα ο άνθρωπος -λένε-, απλά
«δεν τον πάω»…
Γιατί κάτι αδιόρατο, μία άμεση εντοπίσημη πληροφορία, έχει διεισδύσει στον ανθρώπινο εγκέφαλο και
την κατάλληλη στιγμή, διαμορφώνει την αντίθετη ή
την αρνητική απόφαση… Η πολιτική, ως λειτουργία,
είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτές τις λειτουργίες του
εγκεφάλου. Και οι πολιτικοί είναι εκπαιδευμένοι να τις
χειρίζονται κατάλληλα, ενώ ολόκληρα επιτελεία ειδικών
πασχίζουν να διαμορφώσουν τις συνθήκες που με τη
σειρά τους θα διαμορφώσουν την κοινή γνώμη, τη γενική -δηλαδή- αντίληψη περί συγκεκριμένων θεμάτων.
Πριν λίγα χρόνια λ.χ., ξέσπασε μάχη στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για το πώς θα ονομασθεί η
«γρίπη των χοίρων»… Η ονομασία «γρίπη του Μεξι-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
O Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης (ΑμεΑ)
« Τα Παιδιά της Άνοιξης », οι ωφελούμενοι και το προσωπικό,
ευχαριστούν θερμά:
-Τον κύριο Αποστολίδη Αναστάσιο από τη Βέροια για τη δωρεά δύο εκπαιδευτικών βιβλίων.
-Φούρνος από το Πλατύ, για την προσφορά ψωμιού, για τη
διατροφή των ωφελούμενων του Κέντρου μας.
-Την εταιρεία του κυρίου Ματόπουλου Αντώνη
& ΣΙΑ Ο.Ε. από την Αλεξάνδρεια για την προσφορά εδεσμάτων προς τους ωφελούμενους του
Κέντρου.
-Την κυρία Αμοιρίδου Σοφία για την προσφορά δώρων προς το Κέντρο, για χρήση από τους
ωφελούμενους.
-Ανώνυμο κατάστημα από την Αλεξάνδρεια
για την προσφορά γευμάτων προς τους ωφελούμενους.
-Τον Στέργιο και τη Χρύσα Μπουζίνη, παιδιά
της εκλιπούσης Μαρίας Μπουζίνη, για τη δωρεά
χρηματικού ποσού 500 € εις μνήμη της μητέρας
τους.
‘‘Στηρίζουμε το έργο μας στη συμμετοχή σας’’
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

κού» βρήκε δυναμικά αντίθετους τους εκπροσώπους της χώρας,
αν και εκεί μεταλλάχθηκε ο ιός… Η πρόταση για «αμερικανική
γρίπη», κατά τα παλαιότερα «ασιατική γρίπη», παρά τος γεγονός
ότι επέτρεπε τη διάχυση των δυσμενών εντυπώσεων σε όλες τις
χώρες της ηπείρου, συνάντησε την άρνηση των εκπροσώπων
των ΗΠΑ και τους εις βάρος τους συνειρμούς που αποτυπώνονται
στους ανθρώπινους εγκεφάλους… Ακόμη η πρόταση της ονομασίας «βορειοατλαντική γρίπη» βρήκε σφοδρές αντιδράσεις, γιατί
επεξέτεινε την κοινή αντίληψη μέχρι τα δυτικά όρια της Ευρώπης…
Έτσι, προκρίθηκε η ονομασία «νένα γρίπη», που βέβαια είναι
ελαττωματική ως προς τον καθορισμό του χώρου που προήλθε,
άχρωμη ως προς τις αιτίες που την προκάλεσαν, άοσμη ως προς
τις συνθήκες εξάπλωσης και κατέληξε σε «γρίπη τύπου Άλφα»!...
ή «νέα γρίπη», όπως επικράτησε…
Γιατί όλος αυτός ο αγώνας; Γιατί ακριβώς, τα επιστημονικά
επιτελεία των χωρών που χειρίζονται τη διαμόρφωση της παγκόσμιας κοινής γνώμης, δίνουν τεράστια σημασία στα στοιχεία, που
ανεπαίσθητα για τον άνθρωπο, καθορίζουν την άποψή του…
Στην προσπάθεια της «παγκοσμιοποίησης» είτε το θέλουμε
είτε όχι, ανεπαισθήτως για μας, χρησιμοποιούν τον εγκέφαλό μας,
στην επιτυχία των στόχων τους. Διαμορφώνουν τις αντιλήψεις
μας, προκατασκευάζουν τις απόψεις μας, κατασκευάζοντας «αλήθειες», διαστρέφοντας γεγονότα, ευτελίζοντας την ανθρώπινη
λογική σκέψη.
Στην εποχή της παραδοξολογίας και της άκρατης προπαγάνδας, αυτά δεν είναι συνωμοσιολογία!!!
Είναι επιστημονική πραγματικότητα!
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Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

τα χρόνια όταν περνάνε, η επίσκεψη σε
γιατρό, κάπου-κάπου
δεν βλάπτει!
Έτσι και εγώ, αποφάσισα να τσεκαριστώ,
λάδια, ξύδια, σάμαλι, μπακλαβάς (ζάχαρο
δηλαδή), και προσήλθα στον μικροβιολόγο,
ένα πρωινό (ένα πρωινό η Παναγιά μου,
θα έλθει να με βρει στην ακρογιαλιά, …),
με την τσίμπλα στο μάτι.
Αναμένοντας, διάβαζα τι εξετάσεις γίνονται σε ένα αιματολογικό εργαστήριο και
εκείνη την ώρα ο ιατρός, ρωτά τι θα κάνω
και αυθόρμητα, χωρίς να καταλάβω, απήντησα, ήλθα γιατρέ για ένα προγεννητικό
έλεγχο!
Όπως καταλαβαίνετε, το ένα μάτι του ιατρού στη Δύση, το άλλο στην Ανατολή, και
έτοιμος να καλέσει τα ανθρωπάκια, με την
άσπρη μπλούζα.
Είδα και έπαθα να τον πείσω, ότι όλα
καλά!
Παρόλα αυτά, επειδή η γλώσσα μου ξυνότανε, … πάντως γιατρέ θα μπορούσατε
να μου κάνετε ένα προγεννητικό έλεγχο,
διότι όπως βλέπετε, η κοιλίτσα μου, πρέπει
να είναι στο μήνα της!
Γιατρέ, θα μου επιτρέψετε το χιούμορ.
Είμαι πολύ χαρούμενος, μήνες είχα να
κοιμηθώ, ώσπου ο κ. Αβραμόπουλος, μας
ανακοίνωσε ότι θα επανέλθει στην πολιτική
σκηνή, τώρα που τελειώνει η θητεία του
στην Ευρώπη.
Η αλήθεια πάντως είναι, ότι την είδηση,
ενώ την άκουσα καθισμένος στο σαλόνι,
ένιωσα μία ανακούφιση, λες και καθόμουν
στην τουαλέτα!
Ο Μητσάρας ο Αβραμό, προφανώς θα
επανέλθει, για να κάνει ένα νέο ξεκίνημα,
μέσω του μητρώου στελεχών!
Α, και μία που το «έφερε» το πληκτρολόγιο, Πρόεδρε Κυριάκο, επειδή πολύ προβάλλατε, προεκλογικά το μητρώο στελεχών, θα ήταν καλό να μάθουμε πόσα στελέχη ήταν υποψήφια, ποια εκλεχθήκανε και
πόσα στελέχη λάβανε θέσεις ευθύνης!
Για να μην δουλευόμαστε και μεταξύ μας
δηλαδή!

Και συνεχίζοντας:
«Αγαπημένε μου Χριστούλη, συγνώμη
που σχολιάζω «αδελφό» μου, αλλά δεν
αντέχω άλλο. Πρόκειται για τον χοντρό της
Βέροιας.
Τον παρακολουθώ εδώ και καιρό.
Δεν τρώει τίποτα.
Όπως ο Πάγκαλος, παχαίνει τρώγοντας
πολλές σαλάτες, έτσι και αυτός χοντραίνει
πίνοντας νερό. Πολύ νερό. Φαντάσου, Θεούλη μου, ότι η κοιλιά του είναι φουσκωμένη από το νερό, από τη Μπαρμπούτα!
Πρέπει, κάτι να κάνεις.
Εμφανίσου στον ύπνο του Κυριάκου και
πες του να αυξήσει το νερό, διότι είναι απαράδεκτα χαμηλή η τιμή του!
Επιπλέον, ο χοντρός έχει και πολλά παιδιά.
Του πρότεινα, αφού έχει 2 αγόρια και
2 κορίτσια, να κάνουν μπάνιο μαζί, για να
μην ξοδεύουνε νερό.
Όσο για σένα του είπα, αφού τρέφεσαι
με νερό, δεν είναι ανάγκη να κάνεις και
μπάνιο!
Μία φορά το εξάμηνο και πολύ σου είναι!
Επίσης, Χριστούλη μου, τα παιδιά του
όταν τελειώνουν το σχολείο, μπουγελώνονται, για σκέψου Κύριε μου, μήπως θα
έπρεπε να επανέλθει ο Ηρώδης, για να
γλυτώσουμε τόση σπατάλη νερού, στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς!
Αυτά έγραψε, ο γνωστός Μπάμπης της
ΝΔ, ο οποίος αποφάσισε να στείλει επιστολή στον Ιησού Χριστό μας και επειδή επιθυμούσε, να σταλεί υπό την μορφή του κατ’
επείγοντος, σκέφθηκε να σταλεί διαστημικά, για αυτό συνεργάστηκε με τα διαστημόπλοια, της υπηρεσίας του κ. Παππά.
Λογάριαζε όμως, χωρίς τον ξενοδόχο!
Επειδή, ως γνωστό είμαι ο αρχηγός των
ούφο της Βέροιας, εξωγήινοι του διαστημόπλοιου, ανοίξανε την επιστολή και μου τη
διαβάσανε!
Στο θέμα φίλοι μου, έχω ξανααναφερθεί,
αλλά είναι πολύ σημαντικό, για την πατρίδα
μας.
Η λογική του ξεπουλήματος μιας εταιρείας, επειδή οι συνδικαλιστές, ήταν «πουλημένοι», δεν είναι λογική, ούτε για ούφο.
Δηλαδή επειδή κάποιοι δεν οδηγούν καλά, θα αποσύρουμε τα αυτοκίνητα!
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

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 Οκτωβρίου
2019 θα τελεστεί αρτοκλασία, για την υγεία των μελών
και των οικογενειών τους, στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Μουτσιάλη). 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.
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Διπλή βράβευση του ΣΟΦΨΥ
Ημαθίας για τις δράσεις του,
στα Healthcare
Business Awards 2019

Επιστολή στον Ιησού Χριστό!
Φίλοι μου, καλή σας
ημέρα,

www.laosnews.gr

Με τη συμμετοχή
άνω των 500 εκπροσώπων της φαρμακευτικής
αγοράς, της Ακαδημαϊκής και επιστημονικής
κοινότητας, κοινωφελών
οργανισμών και συλλόγων ασθενών, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη
2 Οκτωβρίου η τελετή
απονομής των βραβείων Healthcare Business
Awards 2019 στον πολυχώρο Λώλου στην Παιανία.
Ενας θεσμός που επιβραβεύει τις βέλτιστες
πρακτικές επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και
κοινωνικής προσφοράς
στον κλάδο της υγείας.
Στην εκδήλωση απονεμήθηκαν βραβεία σε
Συλλόγους ασθενών, Μη
Κυβερνητικούς Οργανισμούς, Πανεπιστημιακά
Ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, Δημόσια Νοσοκομεία, Κλινικές, επιχειρήσεις κ.ά. για επενδυτικές
πρωτοβουλίες, κοινωνικές δράσεις που συνέβαλαν στην αναβάθμιση
του κλάδου της Υγείας και
στην προαγωγή της κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.
Στην παραπάνω διοργάνωση, ο ΣΟΦΨΥ Ημαθίας τιμήθηκε με δύο βραβεία. Το GOLD Βραβείο
για δράσεις υποστήριξης και εκπαίδευσης των μελών του (ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας) με το Κέντρο Υποστήριξης Ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές Βέροιας και το BRONZE Βραβείο
για δράσεις με στόχο την ενημέρωση,
ευαισθητοποίηση, πρόληψη για τα θέματα της Ψυχικής Υγείας. Τα Βραβεία
παρέλαβε ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Γιώργος Σαλιάγκας από τον κ. Χρήστο
Λιονή
MD PhD FRCGP(Hon) FESC
FWONCA Καθηγητή Γενικής Ιατρικής &
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Επισκέπτη Καθηγητή Πανεπιστημίου Linkoping Σουηδίας.
Οι τιμητικές αυτές διακρίσεις αποτελούν μια ηθική επιβράβευση των προσπαθειών και της ουσιαστικής
δουλειάς που γίνεται στις δομές του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας και κίνητρο για συνέχιση και ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων του για την ψυχολογική υποστήριξη – ψυχοεκπαίδευση των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και
των οικογενειών – φροντιστών τους.
( Στις Φωτογραφίες από την τελετή
βράβευσης, ο πρόεδρος του ΣΟΦΨΥ Γιώργος Σαλιάγκας με τον Γενικό Γραμματέα
Υπηρεσιών Υγείας κ. Ιωάννη Κωτσιόπουλο
και τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοι.Σ.Π.Ε., Γιατρό Εργασίας κ.
Σωτήριο Κουπίδη).

ΕΣΤΙΑ ΒΟΪΩΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Έναρξη μαθημάτων
παραδοσιακών χορών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΣΤΙΑΣ ΒΟΪΩΤΩΝ & ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ» ανακοινώνει την έναρξη
των μαθημάτων παραδοσιακών χορών του συλλόγου (παιδικό – ενηλίκων).
Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο
5 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου και
14ου δημοτικού σχολείου Βέροιας.
Χοροδιδάσκαλος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΣΤΑΚΟΣ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: Βαχτσεβάνου Θεοδώρα 6973550713

CMYK
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Football League

Στην Φιλιππούπολη Λάρισας
ο αγώνας Ολυμπιακου Βόλου ΝΠΣ Βέροια

ΕΠΣ Ημαθίας

Σάββατο 5/10 στις 4 μ.μ 5η αγωνιστική
στην Α’ κατηγορία

Σ

υνεχίζεται το Σάββατο 5 Οκτωβρίου
2019 στις 4 μ.μ το
πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Ημαθίας.
Ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ
Αλεξ. θα αντιμετωπίσει
στον Τριπόταμο τον
Αστέρα που απέκτησε
πρόσφατα δύο δικά του
παιδιά τον Ευγένη και
Κώστα Κίτσα, ενώ το
Ροδοχώρι υποδέχεται
τον ΠΑΟΚ Κουλούρας.
αναλυτικά το πρόγραμμα
ΑΕΠ Βέροιας- Φίλιππος Μελίκης
Αστέρας Τριποτάμου- ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας
ΑΕ Χαρίεσσας - ΦΑΣ Νάουσα
ΓΑΣ Ροδοχωρίου- ΠΑΟΚ Κουλούρας

Π

ανέτοιμη η βασίλισσα του
βορά για τον πρώτο εκτός
έδρας αγώνα του πρωταθλήματος, αφήνοντας πίσω.. το άτυχο αποτέλεσμα της 1ης αγωνιστικής και το
0-0 με τον Διαγόρα.

«Την Κυριακή στις 15:00 η ομάδα μας αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό Βόλου σε ένα κρίσιμο εκτός έδρας match με σκοπό αποκλειστικά το θετικό αποτέλεσμα. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στην Λάρισα
στο γήπεδο της Φιλιππούπολης και έχει τηλεοπτική
κάλυψη από το κανάλι της ΕΡΤ3.
Πάμε Βεροιάρα! Βέροια,Βασίλισσα του Βορά»

Αποφάσεις επιτροπής πρωταθλήματος
και κυπέλλου
Η κλήρωση την Δευτέρα 21/10

Από την Επιτροπή Πρωτ/τος & Κυπέλλου της Ένωσης ανακοινώνεται προς τα σωματεία ότι η κλήρωση των αγώνων ΚΥΠΈΛΛΟΥ,για την φάση των 16,θα διεξαχθεί την ΔΕΎΤΕΡΑ 21.10.2019 και ώρα 18.00
στα γραφεία της Ένωσης,ενώ οι αγώνες που θα προκύψουν θα διεξαχθούν την ΤΕΤΆΡΤΗ 06.11.2019.
Επίσης υπενθυμίζεται στα ενδιαφερόμενα σωματεία της Γ’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας ότι η καταλυτική
ημερομηνία Δήλωσης Συμμετοχής στο παραπάνω πρωτ/μα είναι η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.10.2019,δεδομένου
ότι η κλήρωση των αγώνων για το πρωτ/μα θα γίνει την ΔΕΎΤΕΡΑ 21.10.2019 και ώρα 18.00 στα Γραφεία της Ένωσης και το πρωτ/μα θα ξεκινήσει στις 03.11.2019.

του Σαββατοκύριακου

Αγ. Μαρίνα- Θύελλα Σταυρού
Αγρ. Αστέρας Πλατέως- Ολυμπιακός Νάουσας
Άρης Παλαιοχωρίου- ΓΑΣ Κοπανού
Αχιλλέας Ν.- Μακροχώρι
Στην βαθμολογία στην 1η θέση είνια ο ΠΑΟΚ
Αλεξάνδρειας και το Ροδοχώρι που πέτυχα το 4χ4
με 12 βαθμούς και ακολουθούν ΦΑΣ Νάουσα Αγ.
Μαρίνα και Αχιλλέας με 9 β.

Γυναικείο ποδόσφαιρο

Το πρόγραμμα του Αγρ. Αστέρα
Αγ. Βαρβάρας

Στα γραφεία της ΕΠΟ έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος της Β’ Εθνικής γυναικών που χωρίζεται
σε 4 ομίλους σε όλη την Ελλάδα. Η Γυναικεία ομάδα
του Αγροτικού Αστέρα Αγ. Βαρβάρας θα αγωνιστεί
στον α’ όμιλο όπου μετέχουν και οι Κιλκισιακός,
Αετοί Θεσ/νικης, Νεφέλες Πιερίας, ΓΠΟ Καστοριάς,
Ροδόπη ‘87, Βασίλισσα Θράκης, Δόξα Πηγαδακίων,
Νέες Τρικάλων , Πανσερραική. Σύμφωνα με την
προκήρυξη οι πρώτες ομάδες των 4 ομίλων ανεβαίνουν στην Α’ εθνική και οι δύο τελευταίες της βαθμολογίας υποβιβάζονται.
Το πρόγραμμα του Αγρ. Αστέρα Αγ. Βαρβάρας
1η και 10η αγωνιστική
Αγροτικός Αστέρας Αγ. Βαρβάρας - Κιλκισιακός
2η και 11η αγωνιστική
Αετοί Θεσ/νικης- Αγρ. Αστέρας Αγ. Βαρβάρας
3η και 12η αγωνιστική

Αγροτικός Αστέρας Αγ. Βαρβάρας - Νεφέλες
Πιερίας
4η και 13η αγωνιστική
Βασίλισσα Θράκης - Αγροτικός Αστέρας Αγ. Βαρβάρας
5η και 14η αγωνιστική
Αγροτικός Αστέρας Αγ. Βαρβάρας - Δόξα Πηγαδακίων
6η και 15η αγωνιστική
Νέες Τρικάλων- Αγροτικός Αστέρας Αγ. Βαρβάρας
7η και 16η αγωνιστική
Πανσερραική- Αγροτικός Αστέρας Αγ. Βαρβάρας
8η και 17η αγωνιστική
Αγροτικός Αστέρας Αγ. Βαρβάρας - Ροδόπη ‘ 87
9η και 18η αγωνιστική
Αγροτικός Αστέρας Αγ. Βαρβάρας - ΓΠΟ Καστοριάς

CMYK

του Σαββατοκύριακου

Ευχαριστήριο
της ΑΕΠ Βέροιας
Η Α.Ε.Π. Βέροιας ευχαριστεί θερμά το Δήμο Βέροιας, την ΚΕΠΑ και
ιδιαιτέρως την υπεύθυνη προγραμματισμού κ. Καραγιαννίδου Νανά,
τους τεχνικούς για τις διευκολύνσεις
που μας παρείχαν προκειμένου να
πραγματοποιηθεί στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών η θεατρική παράσταση «Ένα φιλάκι είναι λίγο» και
φυσικά τον επικεφαλή της θεατρικής
ομάδας του Πολιτιστικού Συλλόγου
«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» κ. Καρολίδη Διονύση, αλλά και τα μέλη της θεατρικής
ομάδας, για την άμεση ανταπόκριση
τους στο κάλεσμα της ομάδας μας.

4ος Έλληνας ο Ηλίας
Καραϊωσήφ με ατομικό ρεκόρ
στο Σπάρταθλον

Χρειάστηκε 30 ώρες - 36 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα ο βεροιώτης
δρομέας υπεραποστάσεων Ηλίας Καραϊωσήφ για να διανύσει την απόσταση των 246χλμ από το Ηρώδειο στην Αθήνα μέχρι τη βάση του
αγάλματος του Βασιλιά Λεωνίδα στην Σπάρτη. Επίδοση που τον κατέταξε στην 26η θέση της Γενικής Κατάταξης και στην 4η από τους Έλληνες
συμμετέχοντες.
Ο Αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού και Ταμίας του Δ.Σ. του Α.Σ.
ΑμεΑ «Εν Σώματι Υγιεί» τερμάτισε για 4η φορά τον αγώνα και μάλιστα
με βελτίωση του ατομικού του ρεκόρ κατά 2 ώρες περίπου.
Άξιοι συμπαραστάτες του στον επίπονο αγώνα (supporters) ήταν η
σύζυγος του, επίσης δρομέας και Αξιωματικός του Ε.Σ. Πόγκα Κάλι και ο
Σπαρτιάτης Χατζέλης Κωνσταντίνος

M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Επιδόσεις του ΕΟΣ Νάουσας
στον διεθνή αγώνα Ρόλλερ Σκι

Σε μια εξαιρετική συνδιοργάνωση του ΕΟΣ Νάουσας και του ΣΧΟ Βέροιας εξελίχθηκε το τριήμερο των αγώνων από τις 27 έως
την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου,που πραγματοποιήθηκαν στο Φράγμα Αλιάκμονα και τον
επαρχιακό δρόμο Νάουσας-Σελίου. Αποτελέσματα αγώνων κατά κατηγορία
Διεθνής Αγώνας Σπριντ
4ος Γιώργος Αναστασιάδης
4η Στελλίνα Γιαννακοβίτη
6η Γωγώ Νιμπίτη
Κύπελλο Ελλάδας
3ος Γιώργος Αναστασιάδης
2η Στελλίνα Γιαννακοβίτη
4η Γωγώ Νιμπίτη
Διεθνής αγώνας Ανάβαση
5ος Γιώργος Αναστασιάδης
4η Γωγώ Νιμπίτη
Κύπελλο Ελλάδας
3ος Γιώργος Αναστασιάδης
2η. Γωγώ Νιμπίτη
Κατηγορία Κορασίδων Διεθνής Αγώνας κ Κύπελλο Ελλάδας
1η Μάρα Τσιάρκα
(2 χρυσά)
3η Λυδία Τσιάτσιου
(2 χάλκινα)
4η Κατερίνα Βάικου

Διεθνής αγώνας Κατηγορία Ανδρών
Γυναικών(6/12km)
5ος Γιώργος Αναστασιάδης
5η Στελλίνα Γιαννακοβίτη
Κύπελλο Ελλάδας
3ος Γιώργος Αναστασιάδης
3η Στελλίνα Γιαννακοβίτη
Κατηγορία Κορασίδων Διεθνής Αγώνας κ Κύπελλο Ελλάδας
1η Μάρα Τσιάρκα
(2 χρυσά )
3η Κατερίνα Βάικου
(2 χάλκινα )
6η Λυδία Τσιάτσιου
Κύπελλο Ελλάδας Κατηγορία Παμπαίδων/Παγκορασίδων
1η Γεωργία Τσιάρκα
3η Δάφνη Βάικου
4η Νικολέττα Καραμπινέση
5ος Περικλής Ρούκαλης
6ος Ηλίας Μίσκος
Την τελευταία μέρα των αγώνων πραγματοποιήθηκε και φιλικός αγώνας προαγωνιστικής κατηγορίας με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή από όλα τα σωματεία. Αξίζει να σημειωθεί
η αρωγή και η στήριξη του Δήμου Νάουσας

καθώς και των χορηγών ΑΣ Νάουσας, Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας ,και Σταμπουλή Πετρούλα.
Προετοιμασία σε παγετώνα
Ο αθλητής του ΕΟΣ Νάουσας Βασίλης
Μάντσιος αναχώρησε για την Αυστρία στα
πλαίσια της προετοιμασίας σε χιόνι για
10 περίπου μέρες στον παγετώνα του Χίντερντουξ Με τα υπόλοιπα μέλη της εθνικής
ομάδας θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία
τους σε ένα από τα καλύτερα προπονητικά
κέντρα της Ευρώπης στο αλπικό σκι
Εξόρμηση - πεζοπορία στο φαράγγι του
Ράμνο Μπόρ (ίσιο πεύκο) και στον καταρράκτη της Κουνουπίτσας
Εξόρμηση - πεζοπορία στο φαράγγι του
Ράμνο Μπόρ (ίσιο πεύκο) και στον καταρράκτη της Κουνουπίτσας θα διοργανώσει ο
Ε.Ο.Σ. Νάουσας την Κυριακή 6 Οκτωβρίου
. Ένα φαράγγι εξαιρετική ομορφιάς πάνω
από το Λουτράκι Αριδαίας που θα γοητεύσει κάθε πεζοπόρο-ορειβάτη που θα πάρει
μέρος . Η διαδρομή απευθύνεται σε όλους ,
είναι μικρής σχετικά δυσκολίας και θα δώσει
την δυνατότητα σε όποιον συμμετάσχει να
γνωρίσει - εξερευνήσει ένα κομμάτι «παρθένας φύσης « πολύ κοντά στην περιοχή μας
. Για πληροφορίες απογευματινές ώρες στα
γραφεία του Ε.Ο.Σ. Νάουσας ( 8-10 μ.μ .) και
στον Έφορο ορειβασίας κ. Γ. Καισαρίδη στο
τηλ. 6948516650
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Super League - 6η αγωνιστική

Ο Γιώργος Τζοβάρας
στο Άρης - Ολυμπιακός

Τ

ον Γιώργο Τζοβάρα του συνδέσμου Φθιώτιδας όρισε η ΚΕΔ
για να διευθύνει το ντέρμπι της
6ης αγωνιστικής μεταξύ του Άρη και
του Ολυμπιακού. Βοηθοί του θα είναι
οι Χασάν Κούλα (Ξάνθης), Ανδρέας
Μεϊντάνας (Αχαΐας), ενώ διαιτητής
VAR θα είναι ο Τάσος Παπαπέτρου
(Αθηνών).

Από εκεί και πέρα ο Βαγγέλης Μανούχος θα διευθύνει το Αστέρας - ΠΑΟΚ, έχοντας τον Ευαγγέλου
στο VAR, ο Στέφανος Κουμπαράκης το ΑΕΛ - ΑΕΚ
(Ζαχαριάδης στο VAR) και ο Γιώργος Κομίνης το
Παναθηναϊκός - Ξάνθη (Σκουλάς στο VAR).
Από τον Σύνδεσμο της Ημαθίας ο Δημήτρης
Καραντώνης θα είνια 4ος στον αγώνα ΑΕΛ- ΑΕΚ, ο
Δημήτρης Μαλούτας 4ος στον αγώνα ΝΣ Βόλου- Ατρομήτου και ο Καραγκιοζόπουλος α’ επόπτης στον
αγώνα ΟΦΗ- Πανιώνιος Αναλυτικά οι ορισμοί:
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
17:15 Παναθηναϊκός - Ξάνθη
Διαιτητής: Γεώργιος Κομίνης (Θεσπρωτίας)
Βοηθοί: Μιχαήλ Καρσιώτης (Κορινθίας), Κωσταντίνος Κωστάντιος (Ευβοίας)
19:30 ΑΕΛ - ΑΕΚ

του Σαββατοκύριακου
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Διαιτητής: Στέφανος Κουμπαράκης (Θράκης)
Βοηθοί: Ιορδάνης Απτόσογλου (Αθηνών), Χρήστος Μπαλτάς (Αχαΐας)
4ος: Δημήτρης Καραντώνης (Ημαθίας)
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
15:00 Βόλος - Ατρόμητος
Διαιτητής: Ευστάθιος Γκορτσίλας (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Ανδρέας Φωτόπουλος (Αθηνών), Δημήτρης Μαυρουδής (Ηρακλείου)
4ος: Δημήτρης Μαλούτας (Ημαθίας)
17:15 Αστέρας - ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Ευάγγελος Μανούχος (Αργολίδας)
Βοηθοί: Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ (Αν. Αττικής),
Κωνσταντίνος Ψαρρής (Ζακύνθου)
17:15 ΟΦΗ - Πανιώνιος
Διαιτητής: Αθανάσιος Σέζος (Κιλκίς)
Βοηθοί: Ιωάννης Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας),
Νικόλαος Σάββας (Σερρών)
19:30 Άρης - Ολυμπιακός
Διαιτητής: Γεώργιος Τζοβάρας (Φθιώτιδας)
Βοηθοί: Χασάν Κούλα (Ξάνθης), Ανδρέας Μεϊντάνας (Αχαΐας)
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
20:00 Λαμία - Παναιτωλικός
Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
Βοηθοί: Ηλίας Κωνσταντίνου ( Πρέβεζας/Λευκάδας), Αθανάσιος Κόλλιας (Ηπείρου)
4ος: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Σύλλογος Δρομέων Βέροιας

Συνεχίζει στην προεδρία
ο Βασίλης Τσιάρας

Τ

ην Τετάρτη 2/10/2019 πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα Sala
του πολυχώρου της Ελιάς, οι
εκλογές του Σ.Δ. Βέροιας. Έπειτα από
τον Διοικητικό και οικονομικό απολογισμό το σώμα της συνέλευσης που
αποτελείτο από 43 μέλη, ψήφισε και
ανακήρυξε το νέο Διοικητικό συμβού-

λιο του Σ.Δ Βέροιας.
Τα 5 μέλη που εκλέχθηκαν συνεδρίασαν σήμερα
3/10 και ολοκλήρωσαν την κατανομή αξιωμάτων:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσιάρας Βασίλης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κελεπούρης Νίκος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καραγιάννης Ιωάννης
ΤΑΜΙΑΣ: Τσιπροπούλου Αναστασία
ΜΕΛΟΣ: Χασιούρας Ιωάννης

Μπάσκετ Α2

Στην Πάτρα με τον Απόλλωνα
ο Φίλιππος Βέροιας

Σήμερα το πρω αναχώρησε για την Πάτρα η
ομάδα μπάσκετ του Φιλίππου όπου το απόγευμα
στις 5 θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα στα πλαίσια
της 1ης αγωνιστικής στην Α2 του μπάσκετ.
Ο προπονητής της ομάδας Δημήτρης Γκίμας
δεν θα έχει στην διάθεση του τον Σουτσοπουλο
που είνια τραυματίας καθώς και τον Σέρβο Ντρεκάλοβιτς μια και δεν ήρθε ακόμη η κάρτα του.
Όλοι οι άλλοι είνια στην διάθεση του κώουτς
και οι φίλαθλοι περιμένουν ένα καλό ξεκίνημα στο
δύσκολο αυτό πρωτάθλημα μιας και μπαίνει στα

«βαθιά».
1η Αγωνιστική - 05/10/19
ΣΑΑΚ Ανατόλια- - ΑΣΑ Κόροιβος Αμαλιάδας
ΑΣ Καρδίτσας - ΑΟ Παγκρατίου
ΑΟ Αγρινίου - ΑΕ Ψυχικού
ΑΣ Διαγόρας Δρυοπιδεων - ΓΣ Δάφνη Δαφνίου
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΟ Τρίτων
ΓΣ Ελευθερούπολης - ΓΣ Χαρίλαος Τρικούπη
ΑΣ Απόλλων Πάτρας - ΑΣΠ Φίλιππος Βέροιας
ΑΟ Αμύντας - ΟΙΑΞ Ναυπλίου

του Σαββατοκύριακου

Δικαιολογητικά υποψηφίων
για τον ΚΣΤ΄ εισαγωγικό
διαγωνισμό στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας γνωστοποιεί ότι τα δικαιολογητικά που πρέπει
να υποβάλουν οι υποψήφιοι για τον εισαγωγικό διαγωνισμό στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών είναι τα ακόλουθα:
1. Αίτηση, στην οποία να δηλώνεται και η κατεύθυνση στην οποία ο υποψήφιος
επιθυμεί να συμμετάσχει.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 02.10.2019
Λήξη υποβολής αιτήσεων 16.10.2019 και ώρα 15.00΄)
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H ανάγκη για διορθωτικές παρεμβάσεις στην
Πλατεία Κ. Ρακτιβάν (Ωρολογίου), επιτακτικό
χρέος ευθύνης στην ιστορία της Βέροιας
Του Πάρη Παπακανάκη
Πηγή φωτογραφιών: Ομάδα Παλιές Φωτογραφίες Βέροιας

Η αίτηση θα συμπληρωθεί αρχικά ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου (λειτουργία πλατφόρμας:
https://e-applications.esdi.gr:4430/Esdi/
προκειμένου να καταχωρηθούν στο σύστημα της Σχολής τα στοιχεία του υποψηφίου. Ακολούθως ο υποψήφιος θα εκτυπώσει τη συμπληρωμένη αίτησή του και θα
την καταθέσει αυτοπροσώπως είτε στη γραμματεία της Σχολής είτε στη γραμματεία
οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας μαζί με τα συνοδεύοντα αυτήν αναγκαία δικαιολογητικά.
Κατά τη φυσική κατάθεση της αίτησης, είτε στη γραμματεία της Σχολής είτε στη
γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου, θα συνυποβάλλεται και το συνοδευτικό
έντυπο ενημέρωσης και συγκατάθεσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του υποψηφίου, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από
τον/την αιτών/αιτούσα.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει στον
διαγωνισμό για περισσότερες κατευθύνσεις, πρέπει να υποβάλει τις αντίστοιχες
αιτήσεις. Τα δικαιολογητικά θα προσκομισθούν µία µόνο φορά, ανεξαρτήτως του
αριθμού των αιτήσεων.
2. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπογράφεται και συμπληρώνεται κατά περίπτωση.
3. Αντίγραφο πτυχίου Νομικού Τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
Εάν το πτυχίο προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οπότε προσκομίζονται η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
και ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού
τίτλου.
4. Αντίγραφο, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν, διδακτορικού διπλώματος Νομικού Τμήματος. Εάν ο διδακτορικός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οπότε προσκομίζονται η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ο αλλοδαπός
τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.
5. Αντίγραφο, επίσης για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν,
μεταπτυχιακού διπλώματος Νομικού Τμήματος. Εάν ο μεταπτυχιακός τίτλος,
προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από
τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. οπότε προσκομίζονται η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ο αλλοδαπός
τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.
6. Για δικηγόρο, απαιτείται πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου
δικηγορικού συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι : α. ο υποψήφιος έχει ή
είχε διετή άσκηση δικηγορίας ή αν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος νομικού
τμήματος, μονοετή άσκηση δικηγορίας και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική
ποινή.
Για δικαστικό υπάλληλο, απαιτείται πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό της οικείας
δικαστικής υπηρεσίας ότι: α. ο υποψήφιος έχει διανύσει πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
Για Ειρηνοδίκη, απαιτείται πρόσφατη σχετική βεβαίωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι: α. ο υποψήφιος έχει την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
7. Βεβαίωση του Γραμματέα του δικαστικού συμβουλίου του Πρωτοδικείου
του τόπου της επαγγελματικής δραστηριότητας ή του τόπου που υπηρετεί ο υποψήφιος ότι υπέβαλε αίτηση, για τη διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα του.
Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου
2019.
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
9. Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η
ιθαγένεια του υποψηφίου.
10. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής
από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.
11. Πρόσφατο πιστοποιητικό σωματικής και ψυχικής υγείας (δύο πιστοποιητικά). Προσκομίζονται ή αποστέλλονται το βραδύτερο μέχρι και τις 22
Οκτωβρίου 2019 στη Γραμματεία της Σχολής. Οι γνωματεύσεις αυτές εκδίδονται:
α) από παθολόγο ή γενικό ιατρό και β) ψυχίατρο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ
Α΄254), σε συνδυασμό με το άρθρο 37 παρ. 1 περ. ια΄ του ν. 1756/1988 (ΦΕΚ
Α΄35) «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών».
Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα προσκομισθούν µε επιμέλεια και ευθύνη των
υποψηφίων. Βάση του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’74/26-3-14) δεν απαιτείται επικύρωση
των αντιγράφων που ζητούνται.
Η προθεσμία υποβολής την αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό μαζί
με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (πλην των πιστοποιητικών σωματικής και
ψυχικής υγείας) είναι από την 02.10.2019 έως και τις 16.10.2019.
Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν να καταθέσουν τις αιτήσεις µε τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, θα προσέρχονται στη Σχολή τις εργάσιμες ημέρες από 9:30 π.µ. έως και 13:30 µ.µ.
Πληροφορίες: 2310 494104 -105 -107.

Αναπόφευκτη και
φυσικό επακόλουθο
της προηγούμενής
μας στο «Ρολόι της
Βέροιας» είναι η σημερινή αναφορά μας
στην ανάγκη διορθωτικών παρεμβάσεων
επί της ομώνυμης
πλατείας Ωρολογίου
(ευρύτερα γνωστή
στους πολίτες της Βέροιας) ή Κ. Ρακτιβάν.
Πλατεία Ωρολογίου αρχές δεκαετίας ‘30
Κατά τη δημοσίευση της έγκρισης του
έργου της ανάπλασής
της, στις 4-08-2006 ,
ο (τότε) Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθηγητής
κ. Γιώργος Τσιότρας
δήλωσε: « (…) πρόκειται για μια μεγάλη
παρέμβαση στην κατεύθυνση της ανάδειξης του κεντρικού τμήματος της Βέροιας και
της διατήρησης του
ιστορικού χαρακτήρα
του. Στόχος του έργου
είναι η αναβάθμιση
της πλατείας Ωρολογίου, που αποτελούσε
κεντρικό πυρήνα της
Πλατεία Ωρολογίου 20-3-1954
κοινωνικής ζωής της
πόλης και η δημιουργία χώρου που θα επαναφέρουν στην περιοχή τις παλιές της χρήσεις. Η σχετική μελέτη είναι πολύ σημαντική και η πόλη
της Βέροιας θα έχει την ευκαιρία για μια ανάπλαση που θα είναι εμφανής στο σύνολο της φυσιογνωμίας της πόλης».
Θα αναγνωρίσουμε ασφαλώς ότι το συγκεκριμένο έργο πέτυχε τη δημιουργία ενός ενιαίου, ικανοποιητικού σε έκταση
χώρου, όπου υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιούνται διάφορες πολιτιστικές κ.α. εκδηλώσεις, έχοντας ως σκηνικό
το όμορφο κτήριο των παλαιών Δικαστηρίων (θυμίζουμε οθωμανικό διοικητήριο). Όσον αφορά όμως στην επίτευξη των
φιλόδοξων στόχων της εξαγγελίας, νομίζουμε ότι η γραπτή δήλωση των 150 διαμαρτυρόμενων πολιτών, η οποία κατατέθηκε με προσωπική παρουσία εκπροσώπων τους στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο της Βέροιας στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, εκφράζει απόλυτα το κοινό λαϊκό αίσθημα:
«Η Πλατεία Ωρολογίου, η κεντρική πλατεία της πόλης μας, σήμερα, περισσότερο από οκτώ χρόνια μετά από την ανάπλαση της, είναι ένας “έρημος τόπος”, ένας τόπος που “διώχνει” αντί να προσελκύει τους ανθρώπους. Και οι λίγοι που
τη διασχίζουν σπεύδουν να διαβούν τάχιστα την πλατεία γιατί δεν υπάρχει τίποτα που να σε κρατάει σε αυτήν.
1) Οι υπερήλικες δεν έχουν μια γωνιά να ξαποστάσουν/ οι γονείς με μικρά παιδιά τρέμουν να τα αφήσουν να τρέξουν,
καθώς παντού υπάρχουν μαρμάρινες “παγίδες”, με αποκορύφωμα το ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ μνημείο των πεσόντων, με
τα αιχμηρά γυαλιά που προεξέχουν (έχουν ήδη προκληθεί πολλά ατυχήματα με θύματα παιδιά).
2) Απαράδεκτη είναι η κατάσταση με το σιντριβάνι (που για άγνωστους λόγους δεν λειτουργεί) και “χάσκει” εδώ και
χρόνια, ένα ξερόκουτο με πέτρες και καλώδια.
3) Αδικαιολόγητα εκτεταμένη είναι η πλακόστρωση, που τους θερινούς μήνες αντί να είναι για τους μη προνομιούχους
δημότες ένα καταφύγιο δροσιάς και ανάπαυλας, κατέληξε να είναι ένας εφιαλτικός ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ, ένας ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΈΝΟΣ ΑΝΘΡΟΠΟΔΙΩΚΤΗΣ, για ντόπιους και περαστικούς.
4) Το ελάχιστο περιφερειακό πράσινο δεν αρκεί για να εκτονώσει την συσσωρευμένη λάβα της πλατείας…»
Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν και οι έντονες επίσης διαμαρτυρίες μεγάλης μερίδας συμπολιτών μας για την
επιβάρυνση που επέφερε στο “καυτό” θέμα της κυκλοφορίας των οχημάτων…
Βασική αιτία αυτής της απογοητευτικής εξέλιξης είναι η βεβιασμένη-ευκαιριακή και αποσπασματική αντιμετώπιση ενός σύνθετου ζητήματος, υπό την πίεση «να μην χαθεί η κρατική χρηματοδότηση».
Είναι επομένως επιβεβλημένη υποχρέωση της νυν Δημοτικής Αρχής και του νεοεκλεγμένου Δημοτικού Συμβουλίου
να ενσκήψουν άμεσα, αλλά αυτή τη φορά συνολικά στην: «…ανακατασκευή της Πλατείας Ωρολογίου, η οποία εκτός της
λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισής της θα περιλαμβάνει και την κατασκευή ενός σύγχρονου ρολογιού με σκοπό
την ανάδειξη της πλατείας σε αληθινό τοπόσημο για την πόλη», σε συνδυασμό με την «αξιοποίηση του κτηρίου των
παλαιών Δικαστηρίων», την « …ενοποίηση των χώρων του Βήματος Αποστόλου Παύλου και του 3ου-14ου Δημοτικού
Σχολείου Βέροιας» και την « …ενοποίηση των διατηρητέων συνοικιών Κυριώτισσας, Μπαρμπούτας και Παναγίας Δεξιάς
με σκοπό τη δημιουργία ενιαίας φυσιογνωμίας “Παλιάς Πόλης” » ( θυμίζουμε: προεκλογικές δεσμεύσεις στον 6ο άξονα:
Υποδομές για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, της πλειονοψηφήσασας παράταξης) λαμβάνοντας επιπλέον σοβαρά υπόψη την παράμετρο της διευκόλυνσης της κυκλοφορίας των οχημάτων.
Η παρακαταθήκη της φωνής του αειμνήστου Δημάρχου Αντωνίου Πρωτοψάλτη, ο οποίος πρώτος ξεκίνησε μεθοδικά
τη διαμόρφωση της πλατείας Ωρολογίου, ακούγεται με «…βροντερή και καθαρά βεργιώτικη προφορά: Εμείς τόσο ηξέραμε, τόσο εκάναμε. Μας φαίνεται καλό, (…) αργότερα, θα έλθουν νεώτεροι άνθρωποι και γραμματισμένοι, που θα ξέρουν
περισσότερα πράγματα και ας κάνουν καλύτερο…» Γιάννης Αλεξιάδης, 1983, Βεροιώτικες αράδες.
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«Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά»

Ρήγας Βελεστινλής (Φεραίος)

Γράφει ο
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Φιλόλογος
Τούτον τον ευλογημένο τόπο με
την μακρά ιστορία των τριών χιλιάδων χρόνων τον περπάτησαν Έλληνες και τον ανέδειξαν σε όλο τον
κόσμο ως τη μήτρα της ελευθερίας
και των ανθρωπιστικών ιδεωδών.
Στις παρυφές του λόφου της Ακρόπολης, στην Πνύκα αγκαλιάστηκαν
η ελληνική φιλοσοφία με το κήρυγμα του Αποστόλου των
Εθνών Παύλου. Κατά καιρούς όμως ο μαρτυρικός αυτός
τόπος έζησε και καταστροφικές επιδρομές από βαρβαρικές
επιδρομές. Γνώρισε και σκληρή σκλαβιά από τα χρόνια της
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όταν ολόκληρη η Μ. Α. και οι χώρες γύρω από τη Μεσόγειο θάλασσα απολάμβαναν τα αγαθά
της ελευθερίας και το άρωμα της χριστιανικής πίστεως. Η
πιο μακροχρόνια και σκληρή σκλαβιά ήταν της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας το 1453 και υφίσταται ακόμα και σήμερα στο
μεγαλύτερο μέρος του Ελληνισμού της Μ. Α και του ευλογημένου Πόντου. Οι σελίδες της ελληνικής ιστορίας όλο εκείνο
το διάστημα της σκλαβιάς ήταν λευκές, μέχρι που ένα κομμάτι της απέραντης γης απόκτησε με αίμα και δάκρυα κρατική οντότητα και διεκδίκησε μια θέση μέσα στην παγκόσμια
ιστορία. Για να ξεσηκωθεί όμως ο φοβισμένος ραγιάς και να
λάβει τα όπλα εναντίον μιας ισχυρής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έπρεπε το γένος να ετοιμαστεί καλά. Οι επαναστατικές εμπειρίες του παρελθόντος είναι οδυνηρές. Κάποιοι
έπρεπε να αναλάβουν αυτό το έργο. Τις πρώτες δεκαετίες
του 19ου αιώνος ανέτειλαν μέσα από τα σπλάχνα του ελληνικού λαού δεινοί πολέμαρχοι και πνευματικοί αστέρες που
φώτισαν την εθνική συνείδηση των σκλαβωμένων Ελλήνων
να διεκδικήσουν την ελευθερία τους.
Ένας από αυτούς ήταν ο Αντώνιος Κυριαζής (17551798) γνωστός με το ψευδώνυμο Ρήγας Βελεστινλής. Γεννημένος και αναθρεμμένος στο Βελεστίνο κοντά στις αρχαίες Φερές ανάπνευσε τον αέρα του θεσσαλικού κάμπου και
ένιωσε το άλγος της σκληρής σκλαβιάς των συμπατριωτών

του. Υπάρχει η πληροφορία
ότι ο πατέρας του ήταν εύπορος κτηματίας και ότι τον
σκότωσαν οι Τούρκοι. Με τις
σπουδές που έκανε στη γενέτειρά του και στα άλλοι
σχολεία της Ελλάδος και του
εξωτερικού αναδείχτηκε ο Εθνικός Επαναστάτης που
με κηρύγματα και τα επαναστατικά του τραγούδια φλόγισε τις καρδιές των νέων
και άναψε τη θρυαλλίδα της
Επαναστάσεως. «Ο Ρήγας
συνδυάζει τη θεωρητική ενασχόληση με την έντονη
δράση, το ενδιαφέρον για τη
γνώση με την έντονη ροπή
προς την πολιτικήν.»1
«Με τον Ρήγα εξεδηλώθη όλη η καλλιεργηθείσα επί
αιώνες η επαναστατική διάθεση του ελληνικού έθνους.
η εξελιχθείσα εις θέλησιν και απόφασιν δια τον αγώνα της
ελευθερίας». {..} «Ό,τι είχε σπαρή εις την εθνικήν συνείδησιν
κατά τους φοβερούς αιώνες της δουλείας εγονιμοποιήθη εις
τη ψυχήν του Ρήγα.»2
Το 1790 το Ρήγα τον βρίσκουμε να κατοικεί στη Βιέννη.
Εκεί θα βρει έναν ακμαίο ελληνισμό και μέσω αυτού θα
κάνει τις απαραίτητες γνωριμίες. Η γνωστή του γλωσσομάθεια (κάτοχος της Γερμανικής, της Γαλλικής και της Ιταλικής
γλώσσας )τον διευκόλυνε να παρακολουθεί ευκολότερα την
Ευρωπαϊκή σκέψη και την πολιτική της δραστηριότητα. Βασικός του προσανατολισμός είναι η κίνηση των ιδεών που
γίνεται στη Γαλλία. Έχει προηγηθεί η Γαλλική Επανάσταση
και η προσέγγισή της την εποχή εκείνη είναι ελκυστική. Ακόμη και με τον ίδιο τον Ναπολέοντα επιδίωξε να συναντηθεί
για να επιτύχει το σκοπό του κοντά του αλλά τον πρόλαβε
ο θάνατος, Στη Βιέννη έγραψε και εξέδωσε διάφορα βιβλία
που στρέφονταν προς τους νέους για να καλλιεργήσει την

Σειρά διαλέξεων από τον Σύλλογο
«Τα παιδιά της αγάπης »
και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάνδρειας
Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Νομού Ημαθίας και ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων των μαθητών αυτού « Τα παιδιά της αγάπης »,
διοργανώνουν σειρά διαλέξεων
με την υποστήριξη του Δήμου
“Αλεξάνδρειας”, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου.
Οι διαλέξεις συνεχίζονται
με θέματα: «Παιδί με ειδικές
ανάγκες: επηρεάζονται οι συζυγικές σχέσεις;» και «Παιδί με
ειδικές ανάγκες και τα αδέλφια
του». Θα πραγματοποιηθούν
την Τετάρτη 09 Οκτωβρίου
2019.
Η σειρά των διαλέξεων θα
δίνονται ανά δύο εβδομάδες,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00
– 20.00. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

εθνική τους συνείδηση. Ένα από αυτά είναι το «Σχολείο των Ντελικάτων
εραστών.»3
Θα ακολουθήσει πλούσιο επαναστατικό Ο Ρήγας Βελεστινλής-Φεραίος υπήρξε ο πρωτεργάτης και
πρόδρομος του νεοελληνικού διαφωτισμού και ο κήρυκας και πρωτομάρτυρας της Επανάστασης του 1821.
Οραματίσθηκε την επανάσταση εναντίον της οθωμανικής τυραννίας, στο
πλαίσιο όμως της κοινής σύμπραξης όλων των συν-υπόδουλων λαών
της Βαλκανικής, της Μ. Ασίας και της
Μεσογείου. Πίστεψε και εργάσθηκε
σθεναρά για την εγκαθίδρυση μίας
«Ελληνικής Δημοκρατίας». Ο Ρήγας
όπωςΑ και αρκετοί άλλοι εμπνευσμένοι πνευματικοί άνδρες, επιδίωξε με
βιβλία, ποιήματα, διακηρύξεις, ιστορικό-γεωγραφικούς χάρτες και άλλες
εκδόσεις να ενεργοποιήσει την διαδικασία της εθνικής αφύπνισης του
υπόδουλου γένους, περνώντας μέσα από τα έργα του τις
νέες ρηξικέλευθες ιδέες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, αλλά
και τα ριζοσπαστικά μηνύματα της εθνεγερσίας. Το τραγικό
του τέλος και η απήχηση της εθν-εγερτήριας φωνής του τον
ανέβασαν στο ύψος του πρώτου μάρτυρα και προδρόμου
του απελευθερωτικού αγώνα του Ελληνισμού.4
Βιβλιογραφία.
1,Ιστορία νεότερη και σύγχρονη(17891909) Εκδόσεις ΟΕΔΒ-2002 Γ’ Λυκείου.2.Διονύσιος Κόκκινος «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» τ1ος σελ63 Εκδόσεις ΜΕΛΙΣΣΑ. 3.Ρήγας
«Σχολείον των ντελικάτων εραστών.»εκδόσεις Ερμής.4.Θανάσης Χρήστου, Αν. Καθηγητής
Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου pemptousia.fm εκδώσεις ΙΜΜΒ
Συνεχίζεται με το
πολιτικό πρόγραμμα του Ρήγα

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ξεκινούν τα μαθήματα σκίτσου

Ξεκινούν τα μαθήματα σκίτσου στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας, σε συνεργασία με το σκιτσογράφο Δημήτρη Νικολαΐδη. Η Λέσχη με αυτό τον τρόπο προσπαθεί να εντάξει μία ακόμα δράση,
που προάγει την τέχνη και τον πολιτισμό και συνεισφέρει στην ψυχική γαλήνη των παιδιών μας.
Έτσι απλά και με εύκολο τρόπο, οι φίλοι του σκίτσου θα ταξιδεύουν όλο το χρόνο στον
υπέροχο κόσμο του σκίτσου στους φιλόξενους χώρους της Ευξείνου Λέσχης, υπό την καθοδήγηση του Δημήτρη Νικολαΐδη, του πρώτου και μοναδικού σκιτσογράφου που έχει εκδώσει βιβλίο
εκμάθησης σκίτσου στην Ποντιακή διάλεκτο.
Για αυτό το λόγο θα είναι χαρά μας να σας δούμε όλους από κοντά και σας καλούμε
να γνωρίσετε το φανταστικό κόσμο του σκίτσου. Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε δεύτερη
Πέμπτη κάθε μήνα και από ώρες 5μμ μέχρι 7μμ.στο στις εγκαταστάσεις μας στο Πανόραμα Βεροίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2331072060, 5-9
το απόγευμα.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Τουμπουλίδης Νικόλαος Τογκουσίδου Ευαγγελία

του Σαββατοκύριακου
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www.laosnews.gr

Λευτέρης Αυγενάκης
«Προχωράμε στη μείωση
της φορολογίας
στα συμβόλαια»

Φαρμακεία

Νέα Δρομολόγια ΚΤΕΛ

Σάββατο 5-10-2019
08:00-14:30 ΠΑΜ Π ΟΥ Κ Ι ΔΟΥ Ε Λ Ε ΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45

Στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων μίλησε ο Λευτέρης Αυγενάκης. Ο υφυπουργός Αθλητισμού σχολίασε μεταξύ άλλων
την υψηλή φορολογία στα επαγγελματικά Πρωταθλήματα. Αναλυτικά η δήλωση του υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, στο
Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων:
- Ένα «αγκάθι» στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, αποτελεί η υψηλή φορολογία στα
συμβόλαια. Ποιες κινήσεις θα γίνουν σε αυτό
το ζήτημα; «Από μέρους μου θα γίνουν κάποιες κινήσεις πολύ γρήγορα, τεκμηριωμένα
και με στοιχεία. Κατατέθηκαν κάποια στοιχεία
και στον Πρωθυπουργό και εκείνος με τη σειρά
του, εφ΄ όσον συμφώνησε, τα προώθησε στο
οικονομικό επιτελείο γιατί έτσι πρέπει γίνεται.
Το Υπουργείο Οικονομικών αξιολογεί αυτές
τις τρεις προτάσεις φορολογικής φύσεως και,
εφόσον το σηκώνει η πλάτη μας, θα τα συμπεριλάβει στο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο
θα έρθει τις επόμενες εβδομάδες στη Βουλή.
Πρώτη πρόταση που καταθέσαμε ήταν τα φορολογικά κίνητρα σε χορηγούς ή σε δωρεές
που θα δίνονται στον ερασιτεχνικό αθλητισμό,
αλλά και μεμονωμένα σε αθλητές, του στίβου
για παράδειγμα. Το δεύτερο θέμα που καταθέσαμε ήταν η μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο
6%, όπως συμβαίνει άλλωστε και με όλες τις υπόλοιπες δράσεις ψυχαγωγίας και πολιτισμού.
Το τρίτο θέμα είναι το ύψος των μεταγραφών.
Εδώ δεν είμαστε καθόλου ανταγωνιστικοί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είμαστε οι ακριβότεροι.
Περίπου στο 55% φτάνει σήμερα η φορολόγηση για τις μεταγραφές παικτών στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Αυτό λειτουργεί πολλές
φορές αποτρεπτικά για επαγγελματίες αθλητές
οι οποίοι καλούνται να έρθουν από το εξωτερικό στη χώρα μας να αγωνιστούν. Έτσι έχουμε
είτε φοροκλοπή- φοροδιαφυγή, είτε δήλωση
μειωμένων ποσών, είτε διάφορες αλχημείες
που τελικά ζημιώνουν το κράτος και την εικόνα
μας, η οποία δεν είναι η καλύτερη».

23310-26757
08:00-14:30 ΣΙΜΟΥ
ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4
(πεζόδρομος αγοράς)
23310-73124
08:00-14:30 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 23310-25130
Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:
Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-Βέροια από Δευτέρα
μέχρι Παρασκευή μέσω Παλιάς Εθνικής οδού (ΠΕΟ)
Αφετηρία: Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,
Λουδίας, Αλεξάνδρεια, Βρυσάκι, Καμποχώρι, Καλοχώρι, Καβάσιλα, Σταυρός, Μακροχώρι
Προορισμός: Βέροια
5:35, 6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45,
14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 20:15, 21:30
Ταχείες Θεσσαλονίκη – Βέροια – Νάουσα καθημερινές από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15,
14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:45
Βέροια - Θεσσαλονίκη όλα τα δρομολόγια
Αφετηρία: Βέροια
Ενδιάμεσοι σταθμοί μη ταχείας: Μακροχώρι,
Σταυρός, Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυσάκι, Αλεξάνδρεια, Λουδίας, Χαλκηδώνα, Σίνδος
Ενδιάμεσοι Σταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέλι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων
Προορισμός: Θεσσαλονίκη
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,
7:45 ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45 ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45 ΤΑΧΕΙΑ, 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 ΤΑΧΕΙΑ, 17:00, 17:45 ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30 ΤΑΧΕΙΑ,
19:45, 20:45, 21:30
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια – Θεσσαλονίκη 6:45Δ, 7:45T, 8:00,8:45T
,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T,
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T, 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,
17:30,
17:45T,18:30,19:30T,20:00, 21:30
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00
1 5 : 1 5 T, 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T, 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0
19:00,19:15T,20:15,20:45T, 21:30
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30Τ, 16:30,17:30Τ,
18:30,19:30Τ, 20:30, 21:30
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00,
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00,
19:00Τ,20:15,21:00Τ, 21:30
Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσσαλονίκης 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 υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

14:30-21:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ
Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο
Γαλάνη) 23310-73324
19:00-21:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-29551
21:00-08:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-29551
Κυριακή 6-10-2019
08:00-14:30 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ
ΚΤΕΛ) 23310-62163
14:30-21:00 ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ 44 23310-26914
19:00-21:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 2331071601
21:00-08:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 2331071601
Δευτέρα 7-10-2019
14:30-21:00 ΠΟΡΦΥΡΗ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6ο Δημοτικό σχολείο)
23310-66755
14:30-21:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ) 23310-27507
19:00-21:00 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-28491
21:00-08:00 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-28491

Συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ

Σεπτέμβριος 2019

Το συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ κατά
το διάστημα από 7-10-2019 μέχρι 13-102019 θα είναι το εξής: Αυτόματος τηλεφωνη
τής βλαβών: τηλ. 2331021814.

15

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο
23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
23313 50102
Πυροσβεστική
23310199,23310 68400
23313 51100
Νοσοκομείο κέντρο
Νοσοκομείο πληροφορίες
23313 51210
23313 51400
Νοσοκομείο ραντεβού
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
2331022.342
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)
ΚΤΕΛ
14505
ΚΤΕΛ (Αστικά)
2331022.282
2331024.444
ΟΣΕ
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
231330-9636 έως 9640
Δασαρχείο Βέροιας
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών
2331026385, 26394
23310 78296, 78297
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
Τμήμα Συγκοινωνιών:
2331353416, 7
Τελωνείο
2331072.256
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)
2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο
2310894463,
2310894562
ΟΑΕΔ
2331026.888
Οργ. Εργατικής Κατοικίας
2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331024.598
ΤΟΕΒ
2331024.669
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879
Αλσος Παπάγου
2331072.654
I. Mητρόπολη
2331022270
ΔΗΠΕΘΕ
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής:
2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής:
2331076.611
Υπασπιστής:
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . .  2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία:  . . . . . . . . .  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076650
Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών . . . 2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . . 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  . . . . .
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών  . . . . . . . . . . . . 2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . . 2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . .  2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . 2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων: . . . . . . . . . . . . . 2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . . 2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:  . . . . . . 2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . . 2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:  . . . . . . . . . . 2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . . 23333 50144
Γραφείο Προσωπικού . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . . 23333 50142
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα στη
Βεργίνα 10 στρέμ. στην
περιοχή Σάδηνα, 5 στρέμ.
ακτινίδια και 5 στρέμ.χέρσο με δική του πομώνα.
Τηλ.: 6932 526408 κ.
Γιώργος.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
οικόπεδο στους Γεωργιανούς 2 στρέμματα, σε
πολύ καλή θέση, με νερό,
ρεύμα, θέα, πολύ κοντά
στο δρόμο. Τηλ.: 6934
662478.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 80 τ.μ., 3ος όροφος. Τηλ.: 6949 556977.
Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι σ τ η ν
Πατρίδα, 80μ. από τη
ΜΕΒΓΑΛ, διόροφη οικοδομή, κατάλληλη για
επαγγελματική χρήση με
ενάμιση στρέμμα αυλή.
Τηλ.: 6971 706894.
ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ πωλείται μονοκατοικία 83
τ.μ. με οικόπεδο συνολικά
200 τ.μ., στο κέντρο του
χωριού, με μπάρμπεκιου.
Τηλ.: 6971 946773.
ΕΔΕΣΣΗΣ, γκαρσο-

του Σαββατοκύριακου
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νιέρα με 1ΔΣΚ, 40 τ.μ.
μικτά, 3ος όρ., 22.000
ευρώ. Euromesitiki
6945 122583.
ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. Παρασκευή, πωλείται διαμέρισμα 98 τ.μ., 2ΔΣΚWC,
5ος όρ., κεντρική θέρμανση, γωνιακό, διαμπερές,
μεγάλα μπαλκόνια, θέση
στάθμευσης. Τηλ.: 6977
435166, 23310 61205 &
23310 62776.
Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πωλούνται 2 διαμερίσματα
από 80 τ.μ., πακέτο,
αυλή, κήπο, θέρμανση,
καλή κατασκευή. Τιμή
50.000 ευρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 6974 058284,
6973 475239.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο
4ο Δημοτικό Σχολείο,
ηλιόθερμο, καλοριφέρ.
Τηλ. 23310 65299 &
6979 078679.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ενοικιάζεται STUDIO, Τ. Οικονομίδη 75, Καλαμαριά,
πλήρως εξοπλισμένο.
Τηλ.: 6948 258770 &
2310 624702.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία 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 διαμέρισμα 3ου ορόφου
130 τ.μ., 3ΔΣΚΜ και
W.C., πλήρως ανακαινισμένο με όλες τις λευκές ηλεκτρικές συσευές,
2 inverter κλιματιστικά,
σαλόνι, τραπεζαρία,
ντουλάπα, θωρακισμένη
πόρτα, συνθετικά κουφώματα, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου, θέση parking. Τιμή
350 ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας: 6977 658822,
6944 281124.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
γραφείο κεντρικότατο απέναντι από τη
Νομαρχία, αποτελούμενο από 2 χώρους στον 1ο όροφο.
Τηλ.: 6958 442864 &
23310 60826.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλείται οικοπεδοχώραφο 6.600 τ.μ.,
Ακαδημία, 100μ.
από το Λύκειο Μακροχωρίου, έγινε
εφαρμογή σχεδίου
πόλης. Τηλ.: 6979
083821.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται επαγγελματικός
χώρος 50 τ.μ., πλήρως
ανακαινισμένος, 1ος

όρ., γωνιακό, δίπλα
στα Αστικά. Τηλ.: 6946
740621.
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ στην Αγ. Βαρβάρα ενοικιάζεται. Τηλ.:
6908 700069.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον
Προμηθέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα, σε προχωρημένη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944
764477 & 23310 27796.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας, επιθυμούμε να
προσλάβουμε άμεσα:
Customer Service Agent
Ο Customer Service Agent θα ασχολείται με την
επίλυση εκπαιδευτικών ζητημάτων των συνεργατών μας, θα ενημερώνει για τους νέους μας τίτλους
βιβλίων, θα δίνει συμβουλές και θα προτείνει τρόπους 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 έμπειρο προσωπικό
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να συμπληρώσουν 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.

α) Υπάλληλος Γραφείου
β) Συντονιστής φορτώσεων από Μεταφορική Εταιρεία.
Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν. Αποστολή βιογραφικών στο
ergasiamrk@gmail.com.

του Σαββατοκύριακου
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ.
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Ανελκυστήρα, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €.Αποκλειστικά
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη κομπλέ , 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 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ.
στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 1982 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου 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 ευχάριστη θέα, άψογα συντηρημένο, αριστούργημα
κατασκευής και σίγουρα υψηλού ποιοτικού επιπέδου, διαθέτει αυτόνομη θέρμανση με θερμιδομετρητές, 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 διαμέρισμα 85 τ.μ., κατασκευή 1997, 2 υ/δ, 4 ος
όροφος, με ευχάριστη θέα , σε πολύ καλή κατάσταση, σύγχρονες προδιαγραφές , καινούργια
αλουμινίου κουφώματα με διπλά τζάμια και με
υψηλή ποιότητα στην κατασκευή , σε πολυκατοικία αξιώσεων, οι χώροι του λειτουργικοί, ατομική θέρμανση πετρελαίου, έχει δύο ντουλάπες
και ηλιακό θερμοσίφωνα, έχει κλιματιστικό και
μία πολύ μεγάλη βεράντα, ηλιόλουστοι χώροι,
με θωρακισμένη πόρτα και με πολύ ωραίο μπάνιο, για απαιτητικούς μισθωτές, Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, μίσθωμα 320€. Διαθέσιμο από
1/11/2019.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται
αποθήκη 120 τ.μ., με καλή πρόσβαση από την
είσοδο της οικοδομής , σε ημιυπόγειο , τιμή
πολύ χαμηλή μόνο 100€.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 24228 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στα
ΚΤΕΛ κοντά κατά αποκλειστικότητα ανακαινισμένο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 37 τ.μ.
1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από έναν ενιαίο 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-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗ (βασικές γνώσεις λογιστικής) για μόνιμη απασχόληση σε εμπορική επιχείρηση περιοχή
Νάουσας. Να έχουν εκπληρωθει οι στρατιωτικές
υποχρεώσεις και να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης.
Βιογραφικά θα γίνονται
δεκτά στο κάτωθι email:
papioab@gmail.com.
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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 νεόδμητο 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 πετρέλαιο, κουφώματα καινούργια συνθετικά και
πόρτα θωρακισμένη, Τιμή: 200 €. Διαθέτουμε
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου 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 θέρμανση Ατομική - με πετρέλαιο, τα κουφώματα
του συνθετικά με διπλά τζάμια και η πόρτα του
θωρακισμένη, ενοίκιο 210 €.
Κωδ. 24015 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζονται γραφειακοί 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€.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22965 - Στην Πλ. Ωρολογίου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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 . Ενοίκιο 150 € . Το γραφείο μας διαθέτει
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
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: 22959 - ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 106289 ΡΟΔΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Θέση στάθμευσης σε ανοιχτή πυλωτή οικοδομής,
με πολύ καλή και άνετη πρόσβαση, για 1 αυτοκίνητο, τιμή μόνο 40€. Αποκλειστική διάθεση από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
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ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105075 - ΤΣΕΡΜΕΝΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα νεόδμητο Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 76 τ.μ. μικτά και 57τ.μ. καθ.,
στον 1ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 2006 και διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη
Πετρελαίου με ωρομετρητές , σε άριστη κατάσταση, βλέπει σε ανοιχτωσιά, έχει Κουφώματα
Συνθετικά με Διπλά τζάμια και Σίτες, Ανελκυστήρα, 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 ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105028 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται καινούργιο 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€ . Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 104890 - ΤΣΕΡΜΕΝΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 104
τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι
κατασκευασμένο το 1995 χωρίς ασανσέρ και
διαθέτει θέρμανση Κεντρική Πετρελαίου, Ηλιακό
θερμοσίφωνα και απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ Πυλωτής 23 τ.μ.,
Αποθήκη 6 τ.μ., Διπλά τζάμια, Ανοιχτωσιά - Τιμή:

75.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 12825 Πωλείται διατηρητέα Μονοκατοικία 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 κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκατοικία
συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 επίπεδα . Αποτελείται 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, Κουφώματα 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.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη
συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 - ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλησίον

Πλ. Ωρολογίου συνολικής επιφάνειας 33 τ.μ. 1ος
ορ. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1974 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου 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 προσφέρεται σε τιμή προσφοράς στα 12000€. Αποκλειστική 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 κλιματιστικό 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 κουζινάκι 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€.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13297 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 53 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το
1956 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο,
A/C - Τιμή: 50.000 €.
Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατάστημα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι χώροι
του λειτουργικοί, σε προνομιακή τοποθεσία ,
κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , με μεγάλη
βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο 30.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.13535 ΠΙΕΡΙΩΝ , πωλείται κατάστημα
μισθωμένο δίπλα στην οδό Πιερίων συνολικά 464 τ.μ., σε ένα επίπεδο και με επιπλέον πατάρι 250 τ.μ. Διατίθεται μόνο σε σοβαρά
ενδιαφερόμενο αγοραστή και είναι σίγουρα εξαιρετικής προβολής , έχει μεγάλη βιτρίνα και
κατάλληλο για όλες τις χρήσεις. Τιμή 250.000€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 106262 ΚΕΝΤΡΟ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόριο έτοιμο σε λειτουργία , με ολόκληρο τον εξοπλισμό
κομπλέ λόγω συνταξιοδότησης. Η επιχείρηση
στεγάζεται σε ισόγειο κατάστημα μεγάλης προβολής 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 συζητηθούν. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από
την Μεσιτική Ακινήτων.
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ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.14002 Στο δρόμο για Τρίλοφο πωλείται ακίνητο σπάνιο επί του κεντρικού δρόμου
και αφορά έκταση από 8.000 τ.μ., τιμή πώλησης 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€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
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 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο σε σημείο με ανοιχτωσιά συνολικής επιφάνειας 884 τ.μ. Τιμή μόνο 20.000€.
Κωδ: 13826 - Στα Παλατίτσια ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο 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 μόνο 40,000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,
Κωδ 13807 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, Οικόπεδο με συνολικά 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 σχεδίου , διαθέτει μία εκπληκτική και ανεμπόδιστη
θέα , είναι ελαφρώς επικλινές , πολύ κοντά στην
Εληά προνομιούχο οικόπεδο. Πληροφορίες μόνο 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 €.
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS
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Λογιστικό Γραφείο. Τηλ.:
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σφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δί-

βιογραφικών και δικαιολο-
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περιποίηση ηλικιωμένων
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την ACS,

μα Γ΄, β) αποθηκάριο με

στοιχείων με συνέντευξη

κούριερ για τη Βέροια με

γνώσεις χειριστού κλαρλ.

στα κεντρικά γραφεία της

δίπλωμα οδήγησης μηχα-

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
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εταιρείας οδός Θεσσαλο-

νής και αυτοκινήτου. Τηλ.:

περιποίηση γερόντων για

021868.

νίκης 45, τηλ. επικοινωνί-

23310 75400.

όλο το 24ωρο ή κάποιες

ZHTEITAI
Η εταιρία CARBON BOX ζητάει για άμεση πρόσληψη:
1. Οδηγό με επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
2. Κοπέλα με γνώση Η/Υ και πολύ καλή γνώση
Αγλικών και προαιρετικά Ισπανικών.
Αποστολή βιογραφικών αυτοπροσώπως, Βενιζέλου 76. Περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο: 23310
74443.

σε 24ωρη βάση. Τηλ.: 6993
678697.

Η εταιρεία φυλάξεων

ώρες. Επίσης αναλαμβάνει

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος

«TSIFLIDIS   SECURITY»

την καθαριότητα σπιτιών,

να γνωρίζει μισθοδοσία

ζητάει 3 άτομα φύλακες,

γραφείων, σκάλες. Τηλ.:

με άδεια εργασίας προσω-

6946 479828.

ας 23310 27102.

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ζητά εργασία
και αναλαμβάνει τη
φροντίδα κατ’ οίκον
ηλικιωμένων (ενέσεις, μέτρηση πίεσης, σάκχαρο, αλλαγή καθετήρων). Τηλ.:
6993 555382.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο
για απογευματινή εργασία σε σταθμό αυτοκινήτων. Προϋπόθεση δίπλωμα οδήγησης. Τηλ.: 23310
21038.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται γκαρσονιέρα στην
οδό Πολυζωΐδη, κοντά
στην Πλατεία Ωρολογίου. Τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.: 6949 981810.

πικού ασφαλείας και βιο-

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ κυρία,

γραφικό για αξιολόγηση

για καθάρισμα σπιτιών, σι-

στοιχείων. Πληροφορίες με

δέρωμα και άλλες οικιακές

ραντεβού για συνέντευξη

δουλειές. Τηλ. επικοινωνί-

στα γραφεία της εταιρεί-

ας: 6985 642333.

ας Θεσσαλονίκης 45, τηλ.

18

του Σαββατοκύριακου

5-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-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 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 85 τ.μ 2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης
21000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΚΕΝΤΡΟ ετοιμο ανακαινισμενο 90 τ.μ 2ΔΣΚ 60000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος 0085
ΠΑΠΑΓΟΥ 100τ.μ 2ΔΣΚ 2WC Αν.Θερμ Κοπλαμ, 45000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 350€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΙΣΟΓΕΙΟ 2ΔΣΚ ΜΕ ΣΟΜΠΑ 200€
ΑΣΤΙΚΑ 1ΔΣΚWC Α.Θ Επιπλωμενο ΛΟΥΞ 250€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 105 τ.μ 3ΔΣΚ Α/C 2WC 300€
ΕΔΕΣΣΗΣ επιπλωμενο καλο 1ΔΣΚ 250€
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-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-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 αρτεσιανο 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 οικοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρ χερσα 1300€ το σττρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβαρες 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€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ. 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€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ-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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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 γκαράζ 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 €

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με μεταπτυχιακό στην παιδική ψυχολογία, με ΤΡΙΕΤΗ εμπειρία, παρέχω με υπευθυνό-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
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

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικό ακίνητο
350 τ.μ. με θάλαμο ψύξης 30 κ.εκ. σε έκταση
2 στρεμμάτων. Περιφραγμένο, ασφαλτ/νο,
γωνιακό σε κεντρικό δρόμο. Περιλαμβάνει
δύο χώρους γραφείων πλήρως εξοπλισμένων με έπιπλα. 3ο χλμ. Ν. Νικομήδειας-Βέ-

λης στήριξης, σε μαθητές

ροιας. Πληρ. τηλ.: 6936 975803.

Επιπλέον αναλαμβάνω
δημιουργική απασχόληση
σε παιδιά με ειδικές δεξιότητες. Τηλ. επικοινωνιίας:
6955 742699.
Π Α ΡΑ Δ Ι ΔΟ Ν ΤΑ Ι ι διαίτερα μαθήματα στα
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από καθηγητή πτυχιούοχ Μαριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα κέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και
200 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ
και 220 ευρώ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητροπόλεως δύο διαμερίσματα 90,
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος,
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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

τητα υπηρεσίες παράλληνηπιαγωγείου, δημοτικού.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδομή και κατάστημα με υπόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχή Παπάγου στα μπετά
100 τ.μ. ο κάθε όροφος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα Πιερίων καινούργια 90
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές)
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

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 €

θηματικού ΑΠΘ σε μαθητές όλων των τάξεων.
Τιμές φιλικές. Τηλ.: 6906
471253.
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γαλλικών, απόφοιτος Γαλλικής
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 ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Τηλ. επικοινωνίας: 6948 689894.
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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

Προσφορά της εβδομάδας
1. Πωλείται διαμ. 100 τ.μ. 2ος όρ. στην Πλατεία
Αγίου Αντωνίου διαμπερές. Μπορεί να διαμορφωθεί σε 2 γκαρσονιέρες. Τιμή πώλησης: 45.000 ευρώ
2. Πωλείται διαμ. επί της Μητροπόλεως 65 τ.μ.
πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης: 28.000 ευρώ
3. Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 500 τ.μ. πανοραμικό. Τμή πώλησης: 17.000 ευρώ.
4. Πωλείται χωράφι 3.500 τ.μ. με ελιές πολύ κοντά στη Βέροια, με νερό και ρεύμα. Τιμή πώλησης:
14.000 ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ. 94 Πωλείται οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο 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 ροδάκινα, 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 ασανσέρ, 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 ανακαίνισης. 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 ροδάκινα, 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

και γυμνασίου. Τιμές πολύ προσιτές.
Τηλ. επικοινωνίας: 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 ROCKHEAVY-METAL -περιοδικα παλιά αθλητικά

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμανικών
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου,
Λυκείου και ενήλικες. Τηλ.: 6972
119753.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από
τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες
πληροφορίες στο 6981 088721.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερικό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτητη οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο
και 2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€.
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής 500€( Π2Δ17)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο,
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάσταση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κουζίνα μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δωμάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη
η κατοικία. Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή
120.000€(κωδ ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμένο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου με 3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδΠΔ21)
Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση,
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κουζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαίου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώ-

ροι. Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπάνιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3ΔΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη,
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC,
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη, ατομική
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)
ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δένδρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια
Τιμή 30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε παραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ροδάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)
Τα ως άνω ακίνητα είναι μερικά από αυτά που διαθέτει
το γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2331068080 και
6973735020. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

-ποδοσφαίρου -panini άλμπουμ -φανέλες ποδοσφαιΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ρικών ομάδων -παιχνίδια παιδικά δεκαετιων70-80

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά

τηλ:6944816921 κ. ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμανικής
κατασκευής με φοριαμό και τρεις πολυθρόνες σε ά-

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

ριστη κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973
827192.

www.mesitikoveria.gr

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

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε., βιομηχανία παραγωγής ειδών διατροφής με έδρα την
Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ζητά εποχικό
προσωπικό για τις ανάγκες της παραγωγής του επόμενου τριμήνου (Σεπτέμβριο έως και Νοέμβριο 2019).
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες
μπορούν να καταθέτουν αίτηση στην
έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται
από φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027
800 email: info@almifoods.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3ΔΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.ΕΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚΧΛΚ 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.
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΔΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1ΔΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.
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του Σαββατοκύριακου

Ευρεία σύσκεψη χθες βράδυ στην Βέροια

Κάτοικοι Ημαθίας – Πέλλας για την Τάφρο 66: «Δεν θέλουμε να ζήσουμε
άλλη ρύπανση και πλημμύρες, θέλουμε να κοιμόμαστε ήσυχοι…»
-Καθησυχαστική η Περιφέρεια, που προχωράει σε δημοπράτηση του έργου καθαρισμού όλης της κοίτης

Την ανησυχία τους για τα
συνεχιζόμενα προβλήματα
που παρατηρούνται εδώ και
πολλά χρόνια στην Τάφρο 66
εξέφρασαν οι κάτοικοι οικισμών επί του αποδέκτη, από
το Λιποχώρι Πέλλας μέχρι και
την Κουλούρα Ημαθίας. Εκπρόσωποί τους, ο πρόεδρος
του Λιποχωρίου και ο γραμματέας του Πολυπλατάνου,
περιέγραψαν την κατάσταση
ετών και το τι ζούνε κάθε χρόνο οι κάτοικοι, με ρύπανση
το καλοκαίρι και πλημμύρες
τον χειμώνα, ζητώντας λύσεις
σε μακροπρόθεσμη βάση ως
προς την έντονη καλοκαιρινή
ρύπανση από τις βιομηχανίες,
αλλά και άμεσες ως προς τον
καθαρισμό της ενόψει του χειμώνα, για να αποφευχθούν οι
πλημμύρες.
«Πρέπει να καθαριστεί η
τάφρος. Οι καιρικές συνθήκες
άλλαξαν. Τώρα η βροχή ενός
μήνα πέφτει σε μια μέρα. Δεν
θέλουμε να ζήσουμε κι άλλες
εικόνες από τα προηγούμενα χρόνια. Θέλουμε να κοιμόμαστε ήσυχοι…» τόνισε ο κ.
Ευθυμιάδης, γραμματέας του
Πολυπλατάνου και μέλος της ομάδας εθελοντών που αντιδρούν έντονα
το τελευταίο διάστημα.
Αλλαγή νομοθεσίας ζήτησε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σκύδρας, με αυ-

στηροποίηση των προστίμων αναφορικά με την πλήρη λειτουργία των
βιολογικών καθαρισμών.
Για ένα έργο καθαρισμού όλης της κοίτης που υπάρχει από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, το οποίο είναι ώριμο και επίκειται η δημοπράτησή του, ενημέρωσε ο εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος της Π.Ε. Ημαθίας, Δημήτρης
Αβραάμ. Πρόσθεσε δε ότι θα βοηθήσει επίσης η
κατασκευή του φράγματος στον Αλμωπαίο ποταμό, από όπου θα ελέγχεται η ροή εμπλουτισμού
του νερού στον αποδέκτη.
«Έχουμε κάνει βήματα τα τελευταία χρόνια,
ωστόσο φέτος εμφανίστηκε εκ νέου η εισαγόμενη
ρύπανση» τόνισε επίσης.
Αναφορικά με τα πρόστιμα που μπήκαν σε
βιομηχανίες ο κ. Αβραάμ τόνισε ότι τα τελευταία
χρόνια έχουν μπει πρόστιμα 1,5 εκατ.
ευρώ.
Διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας στην Τάφρο μετέφερε η Νίκη Καρατζιούλα, εκπροσωπώντας τον αντιπεριφερειάρχη Κώστα
Καλαϊτζίδη, αναφερόμενη σε έγγραφα
αρμοδίων από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας.

Συνάντηση και ενημέρωση από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Κ.
Μακεδονίας ζήτησε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Μουρτζίλας, ενώ ο
κ. Νεστορόπουλος ζήτησε συμμόρφωση της Πέλλας. «Η Αράπιτσα έχει
ζωή, το νερό έρχεται μαύρο από την Πέλλα…» τόνισε, ζητώντας εντατικοποίηση των ελέγχων.
Παραβρέθηκαν: οι βουλευτές Λάζαρος Τσαβδαρίδης και Φρόσω Καρασαρλίδου, εκπρόσωπος του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου
Βεσυρόπουλου, ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης και οι αντιδήμαρχοι Βασίλης Παπαδόπουλος, Στάθης Κελεσίδης και Συρμούλα
Τζήμα, ο αντιδήμαρχος Νάουσας Παύλος Αδαμίδης, οι περιφερειακοί
σύμβουλοι Στέργιος Μουρτζίλας και Απόστολος Νεστορόπουλος, η δημοτική σύμβουλος και πρώην βουλευτής Γεωργία Μπατσαρά, πρόεδροι
τοπικών κοινοτήτων, εκπρόσωποι δημόσιων υπηρεσιών κ.ά.

