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Να πιάσει τόπο το
επιδοτούμενο πρόγραμμα
για τους Ρομά
Τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στο τριετές
πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου και παγίων
λειτουργικών εξόδων (ύδρευση, ηλεκτρικό ρεύμα
κ.λπ.) για οικογένειες Ρομά, αποφάσισε χθες βράδυ
το δημοτικό συμβούλιο. Στα πλαίσια της κοινωνικής
ενσωμάτωσης των Ρομά, θα ξεκινήσει αυτό το
πρόγραμμα, με σκοπό να φύγουν κάποιες οικογένειες
από τους καταυλισμούς και να μετεγκατασταθούν
σε διαμερίσματα. Τέτοια προγράμματα είναι προς
την σωστή κατεύθυνση, αφού δίνουν κίνητρα σε
οικογένειες Ρομά, να ενταχθούν στην κοινωνία
και να μην ζουν γκετοποιημένοι σε καταυλισμούς.
Ωστόσο, υπάρχουν και αμφιβολίες για την επιτυχία
του προγράμματος, αφού και στο παρελθόν υπήρξαν
προσπάθειες, ενώ η τελευταία δομή που είχε κτιστεί
στην Βέροια δίπλα από τον καταυλισμό για να
εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες υγιεινής τους,
καταστράφηκε σε λίγους μήνες ολοσχερώς και δεν
έμεινε μέσα ούτε πλακάκι. Ας ελπίσουμε, ότι αυτήν
την φορά θα υπάρξει καλύτερο αποτέλεσμα και θα
αξιοποιηθούν τα χρήματα της επιδότησης.

Ακόμη ένας ημαθιώτης...
Masterchef πήρε την λευκή
ποδιά
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Θετικές κριτικές για το πιάτο που ετοίμασε πήρε ένας Ημαθιώτης από τους τρεις κριτικούς του Masterchef. Πρόκειται για
τον 24χρονο Κωνσταντίνο Γατόπουλο, γιο του Σωτήρη, από
τον Παλαιό Πρόδρομο (δίπλα από τη Μελίκη), ο οποίος ετοίμασε ένα πεντανόστιμο πιάτο με λαβράκι σοτέ και σταμναγκάθι.
Ο νεαρός chef τα τελευταία χρόνια εργάζονταν ως μάγειρας
στην Κω, ενώ τώρα στην Αθήνα. Παράλληλα, όπως δήλωσε,
έκανε και κάποιες δουλειές ως μοντέλο. Στους τρεις κριτές της
εκπομπής άρεσε το πιάτο που ετοίμασε και έτσι του έδωσαν
την λευκή ποδιά για να συνεχίσει στα bootcamp του δημοφιλούς γαστρονομικού διαγωνισμού. Πρόκειται για τον δεύτερο
ημαθιώτη που περνάει στην επόμενη φάση, τα bootcamp,
καθώς ήδη έχει περάσει και ο 36χρονος Γιάννης Παπαγιαννόπουλος.

Απ. Βεσυρόπουλος: «Kοινωνικό μέρισμα σε επιπλέον
107.000 νοικοκυριά έως το τέλος Φεβρουαρίου»
Την κατανομή κοινωνικού μερίσματος 2019 σε επιπλέον 107.000
νοικοκυριά έως το τέλος Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε από τη Βουλή, ο
Υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος. Μετά τα παράπονα που εκφράστηκαν αναφορικά
με τα αποτελέσματα των ενστάσεων, ο κ. Βεσυρόπουλος   είπε ότι
χρήματα θα πάρουν νοικοκυριά, τα
οποία βάσει των διασταυρώσεων
που έγιναν στα αρχεία των ενστάσεων και των απορριφθέντων αιτήσεων, διαπιστώθηκε ότι πληρούν
τις προϋποθέσεις που έθετε η νομοθετική ρύθμιση για να καταστεί κανείς δικαιούχος, αλλά η αίτησή τους
απορρίφθηκε από το ηλεκτρονικό
σύστημα εξαιτίας παραλήψεων στις
φορολογικές δηλώσεις ή λαθών των
ίδιων κατά την υποβολή της αίτησης.
Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο κ. Βεσυρόπουλος πρόκειται για δικαιούχους που έκαναν τα εξής λάθη:
l δεν είχε δηλωθεί ΑΦΜ εξαρτώμενων μελών στη
φορολογική δήλωση
lείχε υποβληθεί εκπρόθεσμα κάποια φορολογική
δήλωση των τελευταίων 7 ετών
lη αίτηση υποβλήθηκε από το εξαρτώμενο μέλος
αντί από τον γονέα
lείχε δηλωθεί λάθος IBANΚ
«107.000 νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι και γι’ αυτούς

τους λόγους δεν έχουν πληρωθεί ακόμα, διαβεβαιώνω ότι
έως τέλος Φεβρουαρίου θα το λάβουν», υπογράμμισε ο
Υφυπουργός Οικονομικών, κατά τη συζήτηση επί της κύρωσης της ΠΝΠ για το κοινωνικό μέρισμα του 2019 στην
Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.
Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος επισήμανε ότι η διανομή
κοινωνικού μερίσματος στο τέλος του 2019 κατέστη δυνατή χάρη στη συνετή διαχείριση της κυβέρνησης της ΝΔ, η
οποία κατάφερε να αυξήσει το ποσό και τον αριθμό των δικαιούχων, ενώ «κάρφωσε» τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν είχε αφήσει  
ούτε ένα ευρώ για μέρισμα στο τέλος του προηγούμενου
χρόνου επειδή: «νόμιζε ότι με πρακτικές άλλων εποχών θα
περιόριζε την έκταση της εκλογικής του ήττας».

Γ. Μιχαλιάς: Είμαστε έτοιμοι στο χιονοδρομικό Σελίου,
χρειαζόμαστε μόνο χιόνι!
Η απότομη αλλαγή του καιρού, έφερε
χιόνια στο Σέλι, όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται από τους -2 μέχρι -5 βαθμούς.
Από νωρίς χθες το πρωί ξεκίνησε πυκνή
χιονόπτωση, που σταμάτησε για λίγες ώρες για να ξεκινήσει και πάλι το απόγευμα, ενώ αναμένεται χιονόπτωση και όλο
το βράδυ. Σε επικοινωνία που είχαμε με
τον πρόεδρο του Χιονοδρομικού Κέντρου
Γιώργο Μιχαλιά, μας ενημέρωσε ότι όλα
είναι πανέτοιμα και το μόνο που χρειάζεται
είναι χιόνι για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι πίστες για σκι. Το χιονοδρομικό
είναι ανοιχτό για τους επισκέπτες, η καρέκλα λειτουργεί, ωστόσο θα πρέπει να
πέσει αρκετό χιόνι για να πατηθεί και να
μπορέσουν να το απολαύσουν οι λάτρεις
του σκι.

Πλήγμα για το Ακτινολογικό του Κ.Υ. Βέροιας η απουσία
γιατρού και η ακύρωση δεκάδων ραντεβού

Δεκάδες ραντεβού που είχαν κλειστεί για το Ακτινολογικό
Εργαστήριο του Κέντρου Υγείας Βέροιας, μέχρι το τέλος Μαρτίου, ακυρώθηκαν αφού δεν ανανεώθηκε ακόμα η μετακίνηση
της ακτινοδιαγνώστριας Βασιλικής Καραδήμου στο Κ.Υ. κι
έτσι η γιατρός από χθες βρίσκεται στο Κ.Υ. Αιγινίου όπου είναι
η οργανική της θέση. Με την εξέλιξη αυτή το Εργαστήριο το
οποίο έχει ήδη ψηφιοποιήσει μετά από πολλές προσπάθειες τα
μηχανήματά του, μένει ανενεργό δεδομένου ότι λειτουργεί με
ένα γιατρό. Σε μια δύσκολη εποχή με τη γρίπη στο φόρτε της,
κλείνει το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα και μένουν σε εκκρεμότητα
ένα σωρό ραντεβού. Αξίζει να αναφερθεί ότι εδώ κι ένα χρόνο
τα περιστατικά που εξυπηρετούνται και οι ακτινογραφίες, μαστογραφίες και υπέρηχοι ξεπερνούν τα 7.000 και όπως είναι
ευκόλως εννοούμενο, η δυσαρέσκεια των ασθενών είναι έντονη. Ελπίζουμε να βρεθεί η λύση που θα καλύπτει όλα τα ραντεβού, όλη την εβδομάδα και να στελεχωθεί έτι περαιτέρω το Κ.Υ.
γενικότερα. Ακόμα και η παρουσία της γιατρού λίγες μέρες στη
Βέροια και λίγες στο Αιγίνιο δεν λύνει κανένα πρόβλημα.

Άνοιξε-κλείσε χθες η ΕΓΝΑΤΙΑ για φορτηγά
και λεωφορεία, λόγω καιρού, στην Κοζάνη
Χθες από τις 9 μέχρι τις 10.30 το πρωί, κλειστή ήταν η ΕΓΝΑΤΙΑ στον κόμβο της Βέροιας με κατεύθυνση προς
Κοζάνη για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων και λεωφορεία, ενώ η Τροχαία «έριχνε» τα βαρέα οχήματα στον δρόμο προς
Έδεσσα. Για το θέμα μίλησε τηλεφωνικά στην ραδιοφωνική εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον ΑΚΟΥ 99.6 ο διοικητής
της Τροχαίας Βέροιας Ιωσήφ Παρούτογλου. Συγκεκριμένα είπε ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας για τα μεγάλα οχήματα
έγινε σε συνεννόηση με την Αστυνομική Διεύθυνση Κοζάνης, αφού λόγω των σφοδρών ανέμων και της συγκέντρωσης
χιονιού σε κάποια σημεία, έπρεπε να απαγορευθεί η κυκλοφορία μέχρι να είναι απολύτως ασφαλής η διέλευση, αλλά
και για να μην υπάρξει συμφόρηση στα διόδια του Πολυμύλου. Μετά τις 10.30 ο δρόμος δόθηκε στην κυκλοφορία και
για τα μεγάλα οχήματα, ωστόσο το απόγευμα υπήρξε αρχικά νέα απόφαση απαγόρευσης της κυκλοφορίας, η οποία
όμως μετά από λίγη ώρα ήρθη. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον Διευθυντή Αστυνομίας Ημαθίας Δ. Κούγκα μας ενημέρωσε ότι είναι συνεχώς σε ανοιχτή γραμμή με την Αστυνομική Διεύθυνση Κοζάνης και από εκεί καθορίζεται ανάλογα
με τα προβλήματα που δημιουργούνται πότε θα κλείνει ο δρόμος. Σε κάθε περίπτωση συνέστησε στους οδηγούς
μεγάλων φορτηγών και λεωφορείων να επικοινωνούν με το 100 για να έχουν άμεση ενημέρωση για την κατάσταση.
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Συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στον
πλειστηριασμό μετοχών της ΕΑΣ στην ΑΜΑΛΘΕΙΑ
Επιδότηση ενοικίου σε οικογένειες ρομά

Στις 12 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί ο τρίτος (λόγω ματαίωσης του προηγούμενου) πλειοδοτικός
ηλεκτρονικός πλειστηριασμός για την πώληση των
μετοχών της ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε. της υπό εκκαθάριση
ΕΑΣ Βέροιας, ασκώντας το δικαίωμα προτίμησης με
την κατάθεση έγγραφης προσφοράς, για το 1/3 των
προσφερόμενων μετοχών, με την ίδια τιμή των 10
ευρώ ανά μετοχή.
Στον πλειστηριασμό της 12ης Φεβρουαρίου, προκύπτει υποχρέωση και αναγκαιότητα υποβολής προσφοράς, για το ενιαίο σύνολο των μετοχών της ΕΑΣ
μέχρι το ποσό των 100.000 ευρώ με την επιφύλαξη
προσβολής της διαδικασίας για τυχόν ακυρότητες.
Το θέμα μπήκε ως έκτακτο στην χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, με την εισήγηση του Δημάρχου Κ. Βοργιαζίδη, ο οποίος έκρινε απαραίτητη την συμμετοχή του
Δήμου Βέροιας. Για τον σκοπό αυτό, ζητήθηκε και
η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, με τη δημιουργία νέας πίστωσης που θα αφορά στο ποσό των
100.000 ευρώ για την αγορά μετοχών και 8.000 ευρώ ως εγγύηση και έξοδα συμμετοχής στην ηλεκτρονική διαδικασία του πλειστηριασμού, τα οποία θα
προέλθουν από το αποθεματικό του Δήμου Βέροιας.
Η τροποποίηση πέρασε ήδη από την Οικονομική
Επιτροπή, η οποία εισηγήθηκε το θέμα στο Σώμα.
Να σημειωθεί ότι η τιμή πρώτης προσφοράς για
τις 2.400 μετοχές με το ποσό των 10 ευρώ έκαστη,
φτάνει τις 24.000 ευρώ. Το σημερινό ποσοστό συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στην ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.
είναι 25% και με το επιπλέον 24% που στοχεύει να
αποκτήσει, ανέρχεται η συμμετοχή της στο 49%.

Διευκρινιστικές ερωτήσεις έγιναν από τους Π.
Παυλίδη και Αντ. Μαρκούλη, ενώ εξ’ αρχής υπέρ
της συμμετοχής του Δήμου στον πλειστηριασμό
τάχθηκε η Γεωργία Μπατσαρά. Ο κ. Μαρκούλης
αμφισβήτησε την ισχύ του 49% αφού δεν θα μπορεί
ο Δήμος να λαμβάνει αποφάσεις, ενώ ο δήμαρχος
επεσήμανε ότι η τιμή της μετοχής στα 10 ευρώ είναι
ευτελούς αξίας άρα «οφείλει ο Δήμος να μην απεμπολήσει το δικαίωμα που έχει στη δημοπρασία».
Στην ψηφοφορία που ακολούθησε, ψήφισαν υπέρ
οι παρατάξεις του δημάρχου, της Γ. Μπατσαρά, του
Π. Παυλίδη (πλην Γουλτίδη) και οι Δ. Τσανακτσίδης
και Δ. Ράλλη, κατά, η παράταξη Μαρκούλη και λευκά
η ΛΑ.Σ. (Τσαναξίδης-Μελιόπουλος).
Επιδότηση ενοικίου σε οικογένειες ρομά
Τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για την κοινωνική ενσωμάτωση των ρομά και την μετεγκατάσταση οικογενειών
(ρομά) από τους υπάρχοντες οικισμούς σε αυτόνομη
στέγη, συζήτησε χθες βράδυ, ως έκτακτο θέμα, το
Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας.
Η χρηματοδότηση των δικαιούχων Δήμων που
διαθέτουν Κέντρα Κοινότητας με παραρτήματα ρομά,
όπως ο Δήμος Βέροιας, αφορά στην επιδότηση του
ενοικίου παγίων λειτουργικών εξόδων (ύδρευση, ηλεκτρικό ρεύμα κ.λπ.) κάποιων οικογενειών ρομά για
τρία χρόνια και μέχρι αύριο Παρασκευή θα πρέπει να
δοθούν απαντήσεις στην Ειδική Υπηρεσία της Περιφέρειας από τους Δήμους.
Κατόπιν τούτου, το Δημοτικό Συμβούλιο εκλήθη
να αποφασίσει για την κατ’ αρχήν συμμετοχή του

Δήμου στην παραπάνω δράση, όπως ενημέρωσαν
με τις εισηγήσεις τους ο κ. Στάθης Κελεσίδης και ο
Δήμαρχος που το χαρακτήρισε, θετικό βήμα για την
πόλη.
«Ασπιρίνη» και «ελάχιστο» χαρακτήρισαν τη δράση οι κ.κ. Γουλτίδης και Μελιόπουλος, σύμφωνος
με την ενσωμάτωση των ρομά ο κ. Κυριάκος Θε-

οδωρίδης εκτιμώντας ότι είναι μια δύσκολη αλλά απαραίτητη προσπάθεια, σύμφωνοι και οι κ.κ.
Θανάσης Δέλλας και Θεόφιλος Κορωνάς που
έκριναν ότι αυτό θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση
του οικισμού και στην απο-γκετοποίηση. Το Σώμα,
τάχθηκε υπέρ της συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα επιδότησης, πλην των Δ. Τσανακτσίδη και
Δ. Ράλλη που μειοψήφισαν.

Παρουσία της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνας Μιχαηλίδου

Πρότυπη δράση του Δήμου Νάουσας
για την γνωριμία Ατόμων με Αναπηρία με το
χιόνι και την χιονοδρομία «know the snow»

Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στο Χιονοδρομικό Κέντρο «3-5 Πηγάδια»)Παρουσία της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόμνας Μιχαηλίδου
θα πραγματοποιηθεί η πρότυπη δράση, που διοργανώνει ο Δήμος Νάουσας με πρωτοβουλία του Δημάρχου κ. Νικόλα Καρανικόλα, την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου, στo
Χιονοδρομικό Κέντρο «3-5 Πηγάδια», με τίτλο «know the snow», η οποία αφορά στην γνωριμία Ατόμων με Αναπηρία με το χιόνι, την χιονοδρομία και το βουνό.
Στόχος της δράσης είναι η εναλλακτική προσέγγιση σε αθλητικού τύπου δραστηριότητες (γνωριμία με χιονοπαιχνίδια, χιονοπατίδες, πεζοπορία με ορειβατικά μπαστούνια, κατασκευές στο χιόνι, βόλτα με snow mobile κ.ά.) παιδιών, εφήβων και νέων ΑμεΑ, με την συνδρομή και εποπτεία ειδικών σε θέματα άθλησης – χιονοδρομίας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, να γνωρίσουν και να χαρούν τα οφέλη της επαφής με το χιόνι και τις ομορφιές του βουνού.
Με την πρωτοβουλία αυτή, η Δημοτική Αρχή Νάουσας, στηρίζει έμπρακτα το δικαίωμα της ισότιμης συμμετοχής και προαγωγής ευάλωτης μερίδας συμπολιτών,
δίνοντας το μήνυμα της αναγκαιότητας των ίσων ευκαιριών για όλους.
Σκοπός τη εκδήλωσης είναι η πιλοτική αυτή δράση να αποτελέσει την αφετηρία για συνεργασίες και συμπράξεις, που θα συμβάλλουν σε περαιτέρω πρωτοβουλίες
και ενέργειες του Δήμου Νάουσας για την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρία σε χώρους, όπως είναι το Χιονοδρομικό Κέντρο των 3-5 Πηγαδιών, το Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας κ.ά.
Στην εκδήλωση της Κυριακής θα συμμετάσχουν παιδιά, έφηβοι και νέοι ΑμεΑ από το ΚΔΑΠ – ΜΕΑ του Δήμου Νάουσας, το Ειδικό Σχολείο Νάουσας, το
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Νάουσας και το «ΥΦΑΔΙ», ενώ από την Βέροια θα συμμετάσχουν το μικτό Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης και Κατάρτισης
ΑμεΑ « Τα Παιδιά της Άνοιξης», ο Σύλλογος Μέριμνας Ατόμων με Αυτισμό (Μ.Α.μΑ.), το Ενιαίο Ειδικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ημαθίας και το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων
με Αναπηρία Ημαθίας «Αιγές».Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο χιονοδρομικό κέντρο από τις 10:30 έως τις 13:30, ενώ οι αθλητικές δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν με την πολύτιμη συνδρομή και καθοδήγηση των προπονητών του ΕΟΣ Νάουσας, καθηγητών φυσικής αγωγής, των γυμναστών και εκπαιδευτικών των προαναφερόμενων ειδικών σχολείων και συλλόγων, καθώς και εθελοντών.

Φρόσω Καρασαρλίδου: Με εντατικούς ρυθμούς η Ν.Δ. αποδομεί την Δημόσια Υγεία –
«Θύμα» της πολιτικής της και το Ακτινολογικό Εργαστήριο του Κ.Υ. Βέροιας
Μια ακόμα απαξιωτική κίνηση για την δημόσια Υγεία συμβαίνει αυτές τις ημέρες στο Κέντρο Υγεία της Βέροιας και συγκεκριμένα στο Ακτινολογικό Εργαστήριο, στο οποίο ακυρώθηκαν όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού ως τον Μάρτιο του 2020 και μάλιστα εν μέσω έξαρσης της εποχικής γρίπης, διότι δεν ανανεώθηκε, παρά τις διαβεβαιώσεις, η μετακίνηση της γιατρού-ακτινοδιαγνώστριας, αφήνοντας ακάλυπτους τους ασθενείς.
Εμείς πετύχαμε με μεγάλη προσπάθεια και μέσα στα μνημόνια την απαραίτητη ψηφιοποίηση των μηχανημάτων στο συγκεκριμένο Ακτινολογικό Εργαστήριο, και την αναβάθμιση των μηχανημάτων του Μικροβιολογικού εργαστηρίου, με αποτέλεσμα, την περσινή χρονιά, σύμφωνα με τα
στοιχεία του Κ.Υ., να γίνουν σε σύνολο 4.114 ασθενών, 7.122 ακτινογραφίες, σε σύνολο 489 ασθενών να γίνουν 1989 λήψεις για μαστογραφία και
σε σύνολο 1.000 ασθενών να γίνουν 2.799 υπέρηχοι.
Το μέγεθος των παραπάνω αριθμών, σε συνάρτηση με την δυσμενή εξέλιξη της λειτουργίας του εργαστηρίου, αποδεικνύει το έλλειμα και την
αδιαφορία της σημερινής Κυβέρνησης για την πρωτοβάθμια περίθαλψη που οδηγεί σε σκηνικό πλήρους αρρυθμίας και αποδιοργάνωσης ακόμα
και των επιτυχημένων δομών της Περιφέρειας μειώνοντας τις ημέρες κάλυψης του εργαστηρίου με γιατρό από 5 σε 3.
Ζητώ από την Κυβέρνηση και τον Υπουργό Υγείας να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αποκαταστήσει άμεσα την εύρυθμη λειτουργία
του Εργαστηρίου και του Κ.Υ. Βέροιας γενικότερα, το οποίο έχει ανάγκη από στελέχωση και κάλυψη αναγκών κι όχι από τεχνάσματα αποδόμησης
ή από…ημίμετρα!
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Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου στη Βέροια
Πετρολούκας
Χαλκιάς και
Βασίλης Κώστας
στο Χώρο
Τεχνών
με την «Ψυχή
της Ηπείρου»
Μετά από μια ιδιαιτέρως επιτυχημένη περιοδεία
στην Αμερική, οι δύο σπουδαίες προσωπικότητες
της παραδοσιακής μας μουσικής, ο ζωντανός θρύλος
Πετρολούκας Χαλκιάς και ο βιρτουόζος λαουτίστας
Vasilis Kostas, επιστρέφουν στην Ελλάδα για να ταξιδέψουν την Ψυχή της Ηπείρου, το καινούριο τους
album “The Soul of Epirus”, που κυκλοφόρησε το
φθινόπωρο, στον τόπο γέννησής του!
Στο πλαίσιο της περιοδείας τους έρχονται στη Βέροια, τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου στις 8.00μ.μ
, σε μια εκδήλωση που διοργανώνουν η KEΠΑ Δήμου Βέροιας και το ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΝ ΑRTWAY.
Την εκδήλωση υποστηρίζουν το Τμήμα Λαογραφίας της ΚΕΠΑ και το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας .
Η μουσική της Ηπείρου είναι ένας πολιτιστικός θησαυρός ανυπολόγιστης αξίας. Η συγκεκριμένη
μουσική παράδοση έχει χαρακτηριστεί από τους New York Times ως «The world’s most beguiling
folk music». Μέσα από το τεράστιο
και ποικίλο ρεπερτόριό της εκφράζει τα συναισθήματα της χαράς και
της λύπης του λαού, αποδίδει φόρο
τιμής στους ανθρώπους που έχουν
φύγει από τη ζωή ή που ζουν στην
ξενιτιά, αλλά και ταυτόχρονα γιορτάζει την ίδια τη ζωή και τη φύση.
Σ’ αυτή την παράσταση, το επίκεντρο είναι ένας καινούργιος διάλογος μεταξύ του κλαρίνου και του
λαούτου, μέσα από τον οποίο μεταφράζεται η μουσική της Ηπείρου.
Μια δημιουργική προσέγγιση πάνω
στα ορχηστρικά κομμάτια και στον
τρόπο παιξίματος που καθιέρωσε
τη δεκαετία 1920-30 ο Ηπειρώτης
κλαρινίστας Κίτσος Χαρισιάδης. Ακόμη, δημιούργησε μία μοναδική
και παράλληλα πολύπλοκη μουσική
γλώσσα πάνω στο ρεπερτόριο της
Ηπείρου. Τη συγκεκριμένη γλώσσα
διατήρησε και εξέλιξε περαιτέρω όλα τα χρόνια της ζωής του ο Πετρολούκας Χαλκιάς και αυτή η φιλοσοφία παιξίματος, ύστερα από μελέτη
χρόνων, προσαρμόστηκε από το
κλαρίνο του Πετρολούκα Χαλκιά στο
λαούτο του Βασίλη Κώστα.

«Μικροί Μότσαρτ & Κοπή Βασιλόπιτας
της Εστίας Μουσών»
Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι, οι
μικροί σολίστες του Δημοτικού
Ωδείου έδωσαν την πρώτη
τους παράσταση για το νέο
έτος στην κατάμεστη αίθουσα
συναυλιών «Κων/νος Μπασιακούλης». Συμμετείχαν
μαθητές τμημάτων πιάνου,
βιολιού και κιθάρας των καθηγητών Ρίτας Μισοκεφάλου,
Ζλάτκας Ζλάτεβα, Πέτρου Φάκα, Νίκου Κυριακίδη και Κων/
νου Μητσιγκόλα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Νάουσας κ. Νικόλας
Καρανικόλας και ο Πρόεδρος
της Κοινότητας Νάουσας κ.
Κώστας Χατζηστυλλής.
Μετά το πέρας της μουσικής παράστασης, ακολούθησε η καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας του
Ωδείου. Τυχερή η μαθήτρια του πιάνου Μαίρη Βάντση.

Πρόσκληση
σε κοπή πίτας
To τμήμα Λάτιν και Ευρωπαϊκών Χορών της ΚΕΠΑ Δήμου
Βέροιας θα κόψει την βασιλόπιτα στο X 6 café bar (δ/νση:
Παυσανίου 3, απέναντι από το super market Γαλαξίας), την
Παρασκευή 7/2/2020, στις 8:30 το βράδυ.
Είσαστε όλοι καλεσμένοι στο Latin party που διοργανώνει
το τμήμα της Σχολής Χορού της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας και η
δασκάλα Ευαγγελία Πετικοπούλου. Οι μαθητές του τμήματος
αλλά και όσοι παραβρεθούν θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν και να χορέψουν rumba, cha cha, tango, salsa κ.ά.
Πληροφορίες: 2331078100

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»

6/2/20 - 12/2/20

ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΑΤΟΥΣΕΣ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:
Παρασκευή
7/2 – Σάββατο
8/2 - Κυριακή
9/2 στις 17.15
ΣκηνοθεΡΑ Ϊ σία:
ΝΧΑΡΤ ΚΛΟΥΣ
Σενάριο:
ΡΑΪΝΧΑΡΤ ΚΛΟΥΣ
ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΗθοποιοί:
ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΤΑΝΙΑ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ,
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΪΚΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ,
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΚΑΝΑΣ, ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ (Συνεχίζει για 7η και τελευταία
εβδομάδα – προβολές μέχρι Τετάρτη 12/2)
Προβολές: Καθημερινά στις 19.00
Σκηνοθεσία:
ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Σενάριο:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΗ
Ηθοποιοί:
ΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ, ΧΡΥΣΑ ΡΩΠΑ, ΠΑΥΛΟΣ ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΠΥΓΜΑΛΙΩΝΑΣ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ, ΚΑΤΙΑ
ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ, ΛΙΛΑ ΜΠΑΚΛΕΣΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗ, ΘΑΝΟΣ ΤΟΚΑΚΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ,
ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΜΑΓΓΙΡΑ, ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ
ΧΑΛΒΑΗ 5-0
(Η πρώτη ταινία του
ΜΑΡΚΟΥ ΣΕΦΕΡΛΗ)
Προβολές: Καθημερινά στις 21.30

Σκηνοθεσία:
ΜΑΝΟΣ ΚΑΜΠΙΤΗΣ
Σενάριο:
ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
Ηθοποιοί:
ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΡΟΒΑΣ,
ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΟΥΜΑΚΗΣ, ΒΙΚΥ ΚΑΒΟΥΡΑ,
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ, ΝΑΥΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ, ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΒΑΛΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ
ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ - BIRDS OF PREY
Προβολές: Κάθε μέρα στις 19.00 και
21.30
Σκηνοθεσία:
ΚΑΘΙ ΓΙΑΝ
ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΧΟΝΤΣΟΝ
Σενάριο:
Ηθοποιοί:
ΚΡΙΣ ΜΕΣΙΝΑ, ΜΑΡΓΚΟ
ΡΟΜΠΙ, ΓΙΟΥΑΝ ΜακΓΚΡΕΓΚΟΡ , ΜΑΡΙ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΟΥΙΝΣΤΑΝΤ, ΕΛΑ ΤΖΕΪ ΜΠΑΣΚΟ,
ΡΟΖΙ ΠΕΡΕΖ, ΤΖΟΥΡΝΙ ΣΜΟΛΕΤ-ΜΠΕΛ
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου
ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Ν.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ
Ήλθον, είδον
και απήλθον…
εσπευσμένα
«Άνθρακες» λοιπόν η εξ αναβολής επίσκεψη του Βορίδη
στην Βέροια, για την από καιρού προαναγγελθείσα μεγάλη
συζήτηση των φορέων του ροδάκινου για το παρόν και το
μέλλον του Εθνικού για μας προϊόντος.
Αν μη τι άλλο, αφ ενός η αμηχανία, αφ ετέρου η υπεκφυγή, μόνο ενδιαφέρον δεν σημαίνουν για το πολύπαθο
ροδάκινο ειδικότερα, και τους παραγωγούς γενικότερα.
Και πράγματι όταν δεν έχεις κάτι να πεις, όταν δεν έχεις
σχεδιάσει, όταν δεν έχεις στρατηγική και ενδιαφέρον, όταν
στα υπεσχημένα του καλοκαιριού, δεν έχεις να προσθέσεις
κάτι, παρά μόνον τα λίγα ψίχουλα του de minimis, το μόνο
που σου μένει είναι να τραπείς σε άτακτη φυγή.
Και τα προβλήματα παραμένουν.
Για άλλη μια χρονιά το ροδάκινο ακολουθεί την μοίρα του.
Την μοίρα που του όρισε η προηγούμενη κυβέρνηση των
ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με τις πολιτικές της, πολιτικές και πρακτικές
που ακολουθεί κατά πόδας και η σημερινή κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας.
Οι αγρότες μας πλέον διακρίνουν ξεκάθαρα τις πολιτικές,
τις στρατηγικές και το πραγματικό ενδιαφέρον.
Γνωρίζουν πολύ καλά όπως ανέφερε και η πρόεδρος
του Κινήματος Αλλαγής στην προχθεσινή ομιλία της στην
AGROTICA ποιος νοιάστηκε και νοιάζεται πραγματικά.
Με σχέδιο, με όραμα, με στρατηγική για τα Εθνικά μας
προϊόντα όπως αυτό παρουσιάζεται στο πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ. Με πίστη και ουσιαστική στήριξη στις δυνάμεις της
Αγροτικής παραγωγής για να ξαναζωντανέψει η Ελληνική
Ύπαιθρος.

Αναγγελία για περσινές
ζημιές σε κεράσια
από χαλάζι και βροχή

Αναγγελία κοινοποίησης πίνακα εκτιμήσεων ζημιών φυτικής παραγωγής μόνο για κεράσια για χαλάζι στις
02/06/2019 και στις 12/04/2019 Νάουσας, και για βροχόπτωση στις 02/06/2019 Αρκοχωρίου. Ώρες προσέλευσης
αγροτών για την παραλαβή των αποτελεσμάτων από 12:00
μμ έως 14:00μμ από Τρίτη 11/02 εκτός Σαββάτου Κυριακής
και αργιών στο δημοτολόγιο στον χώρο του Δημαρχείου.
Προθεσμία κατάθεσης ενστάσεων έως και 17/02/2020.
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Να ανοίξει το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο
της Βεργίνας ζητά ο Τάσος Μπαρτζώκας
Κοινοβουλευτική ερώτηση υπέβαλε ο Τάσος Μπαρτζώκας στον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με θέμα την επανασύσταση και επαναλειτουργία του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βεργίνας.
Όπως αναφέρει στη ερώτησή του ο βουλευτής Ημαθίας, η λειτουργία του Π.Κ Βεργίνας ανεστάλη με Υπουργική Απόφαση το 2012, για
λόγους που σχετίζονται με την έλλειψη επαρκούς στελεχιακού δυναμικού στη Βέροια και οικονομική αδυναμία κάλυψης των πάγιων εξόδων
στέγασης. Επεσήμανε ωστόσο, ότι πλέον δε συντρέχουν οι άνωθεν
λόγοι.
Ο Τάσος Μπαρτζώκας σημειώνει ότι η αναβάθμιση της διοικητικής
και επιχειρησιακής ικανότητας του Πυροσβεστικού Σώματος εν συνόλω
διέρχεται μέσω της ορθολογικής κατανομής των πυροσβεστικών δυνάμεων, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της
περιουσίας.
Στην περίπτωση της περιοχής της Βεργίνας, όπου η υψηλή επισκεψιμότητα στους αρχαιολογικούς χώρους, η οποία βαίνει διαρκώς
αυξανόμενη και αναμένεται να κορυφωθεί με την ολοκλήρωση του
Πολυκεντρικού Μουσείου, υφίσταται μεγάλη ανάγκη επαναλειτουργίας
του Π.Κ Βεργίνας.
Αφενός, ο μεγάλος αριθμός επισκεπτών καθιστά επιτακτικότερη την
έγκαιρη επέμβαση του σώματος ασφαλείας σε περίπτωση κινδύνου, ενώ από την άλλη μεριά η ανεκτίμητη αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς
απαιτεί επάρκεια σε δυναμικό και εξοπλισμό, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική πρόληψη από φυσικές καταστροφές.
Το αίτημα για επαναλειτουργία του Π.Κ Βεργίνας είχε τονιστεί και από τα μέλη της αντιπροσωπείας της Ένωσης Υπαλλήλων Π.Σ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην κατ’ ιδίαν συνάντηση με το βουλευτή Ημαθίας, ενώ παράλληλα έχει ενημερωθεί και ο Γενικός Γραμματέας,
κ. Νίκος Χαρδαλιάς.

Πρόσκληση σε τακτική
γενική συνέλευση του
«Έρασμου»
Καλούνται σε τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης με το διακριτικό τίτλο «ΕΡΑΣΜΟΣ» στις 10(δέκα) Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 6.00μ.μ., στην αίθουσα του ημιώροφου του εστιατορίου
«Παπαγάλος» (Ανοίξεως 104- Βέροια).
Θέματα ημερήσιας διάταξης: - Έγκριση απολογισμού
οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου έτους 2019 και ειδικός
απολογισμός κρατικής επιχορήγησης.
- Απολογισμός Δράσεων 2019.
- Προϋπολογισμός Δράσεων 2020.
- Διάφορες Προτάσεις.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία
στην παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση
θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στις 17 (Δεκαεπτά) Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00μ.μ.
στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα.
Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη.
Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος
Γεωργία Φωστηροπούλου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Σύλλογος Πολιτισμού και Παράδοσης Τριποτάμου ευχαριστεί θερμά το βιβλιοπωλείο Ηλιοτρόπιο και
συγκεκριμένα την κυρία Χριστοδούλου Αναστασία για
την δωρεάν παροχή βιβλίων, προκειμένου να δημιουργηθεί δανειστική βιβλιοθήκη στο Δ.Δ. Τριποτάμου.

Μέλλων Γάμος
Γνωσ τοποιε ίται σύμφ ων α με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του Πέτρου και της Ελένης, το γένος
Μπούτσικα, που γεννήθηκε στη Βέροια
και κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής και η
ΜΑΡΝΕΡΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του Γεωργίου
και της Βιολέττας, το γένος Αμυρσώνη,
που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής
και κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο
Περιστερίου Αττικής.
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αγαπημένου
μας συζύγου, πατέρα και αδελφού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗ

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να έλθουν
και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το Θεό.
Η σύζυγος
Τα παιδιά
Τα αδέλφια
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό
Απ. Πέτρου και Παύλου Μητρόπολης Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής
της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ
ΜΠΙΛΑΔΕΡΗ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το
Θεό.
Ο σύζυγος
Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Ο αδελφός, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 στις
4.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια)
Βέροιας η Μαρία Εμμ. Μπουκη.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό
Αγίου Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση
της ψυχής του αγαπημένου μας
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΩΝ.
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΤΙΔΗ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το
Θεό.
Η σύζυγος
Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Η αδελφή, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ναού

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 6
Φεβρουαρίου 2020 στις 10.00
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η
Μαρία Πιστοφίδου σε ηλικία
97 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 6
Φεβρουαρίου 2020 στις 12.00
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδας στο Λουτρό Ημαθίας ο
Αντώνιος Τασιόπουλος σε ηλικία 81 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων
Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά την κ. Μαρίνα Ρωσσάκη εθελόντρια
του Κέντρου μας για την δωρεά ενός πλήρους γεύματος
στα παιδιά και το προσωπικό υπέρ αναπαύσεως του αγαπημένου θείου της Ιωάννη Μιχαλούση.
Ο θεός ας τον αναπαύσει.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου
και Εθελόντρια Διευθύντρια
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ευχαριστήριο του
Συλλόγου Κοινωνικής
Παρέμβασης «Έρασμος»
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά τις «Ελληνικές Υπεραγορές ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ»
για την προσφορά δωροεπιταγής ύψους 100€, για την
κάλυψη σημαντικών αναγκών του ξενώνα φιλοξενίας της
δομής μας.
Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά, προερχόμενη από τον
επιχειρηματικό κόσμο, προς τον «Έρασμο» συμβάλλει
καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των
ευάλωτων συνανθρώπων μας, αλλά και στην ενίσχυση του
εταιρικού κύρους και του κοινωνικού προφίλ των χορηγών
στην τοπική μας κοινωνία και αγορά.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:
Την Πέμπτη 6
Φεβρουαρίου το
πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό
Ναό του Αγίου
Φωτίου Βεργίνης.
Τη ν Π α ρ α σκευή 7 Φεβρουαρίου το πρωί θα
ιερουργήσει στον
Ιερό Ναό του Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης Βεροίας
επί τη εορτή του
Αγίου Παρθενίου
Λαμψάκου, προστάτου των καρκινοπαθών.
Το Σάββατο 8
Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό του Αγίου
Δημητρίου Τρικάλων Ημαθίας, όπου θα τελεστεί το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μπιλιούλη.
Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον
Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου Βεροίας.
Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στις 9:00 μ.μ. θα ιερουργήσει
στην Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης, επί τη εορτή της αποδόσεως της
Υπαπαντής του Κυρίου.

Ιερος Ναος Αγιου Αθανασιου
Κοιμητηρια Βεροιας
Ιερά Αγρυπνία
Επί Τη Ιερά Μνήμη Του Εν Αγίοις Πατρός Ημών Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου Του Ιαματικού Και Θαυματουργού Προστάτου Των Καρκινοπαθών, Την Πέμπτη 6-2-2020 Απο Ωρα 20:30 - 00:30.
Κατά Τη Διάρκεια Της Αγρυπνίας Θα Τεθεί Πρός Προσκύνηση Απότμημα Ιερού Λειψάνου Του Αγίου.
Μετά Το Πέρας Της Αγρυπνίας Θα Διαβαστούν Οι Ιαματικές Ευχές
Του Αγίου Παρθενίου Προστάτου Των Καρκινοπαθών ,Προς Ίαση Και
Ευλογία Των Πιστών.
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Α. Τζιτζικώστας: «Το 2020 είναι ‘Έτος Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων’ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
«Το 2019 ήταν ‘Έτος Επιχειρηματικότητας’ για
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το 2020
είναι ‘Έτος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων’», τόνισε
στη χθεσινή ενημερωτική εκδήλωση για τα «Κουπόνια Καινοτομίας», ο Περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.
Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε ότι το
αμέσως επόμενο διάστημα η Περιφέρεια θα προκηρύξει νέες δράσεις για την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό και την κατάρτιση των στελεχών των επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας. «Σύντομα θα προχωρήσουμε σε ανακοινώσεις, αλλά και παρουσίαση
των στοιχείων που πιστοποιούν το θετικό έργο για
τη στήριξη του επιχειρείν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», σημείωσε ο κ. Τζιτζικώστας.
Η ενημερωτική ημερίδα για τα «Κουπόνια Καινοτομίας» πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με
συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της ΚΕΠΑ–ΑΝΕΜ, του ΕΚΕΤΑ, των τριών
Επιμελητηρίων της Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ, ΕΒΕΘ και
ΕΕΘ), τον ΣΒΕ και τον ΣΕΒΕ.
ντρικούς άξονες: τον τουρισμό, τον πρωτογενή τομέα, την εφοδιαστική
Όπως υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας, «η δράση των ‘Κουπονιών αλυσίδα και τις νέες τεχνολογίες και με ενισχυμένους δεσμούς: μεταξύ
Καινοτομίας’ είναι ουσιαστικά η τέταρτη, μέσα σε διάστημα μικρότερο της βιομηχανίας, της έρευνας, της διακυβέρνησης και της κοινωνίας,
του ενός έτους, που αναλαμβάνουμε για την ενίσχυση της επιχειρημα- με ανοιχτές προοπτικές επιτυχίας για όλους και κυρίως για τους νέους
τικότητας, με αναφορά πάντα στην καινοτομία. Έχουμε δεσμευτεί ότι η ανθρώπους, τους νέους επιστήμονες, τις νεοφυείς και καινοτόμες επικαινοτομία θα γίνει ο τρίτος αναπτυξιακός πυλώνας της οικονομίας μας, χειρήσεις.
μαζί με τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα και αυτό ακριβώς χτίζου«Συνεχίζουμε συνεπείς και αποφασισμένοι να υπηρετούμε αυτήν
με βήμα-βήμα».
ακριβώς τη στόχευση. Ζούμε στην εποχή της γνώσης, της τεχνητής νοΠροηγήθηκαν τρεις δράσεις:
ημοσύνης και των τεχνολογικών δεξιοτήτων. Η δράση για τα ‘Κουπόνια
-Εμπόριο – Υπηρεσίες, όπου ήδη έχουν ενταχθεί 118 επιχειρήσεις Καινοτομίας’ έχει σκοπό να συνδέσει τις επιχειρήσεις με ακαδημαϊκά
με δημόσια δαπάνη 5 εκ. ευρώ.
ιδρύματα και άλλους φορείς καινοτομίας προκειμένου η τεχνογνωσία
-Κουπόνια Τεχνολογίας, όπου ήδη έχουν ενταχθεί 412 επιχειρήσεις να βρει άμεση και πρακτική εφαρμογή στη ζωή κάθε επιχείρησης. Στα
με δημόσια δαπάνη 4,5 εκ. ευρώ.
-Μεταποίηση – Εμπόριο, στην οποία θα διατεθούν τουλάχιστον 50 εκ. ευρώ, με τη διαδικασία αξιολόγησης να έχει ολοκληρωθεί και πλέον, εντός του μήνα θα εκδοθούν τα αποτελέσματα.
«Το επιχειρηματικό περιβάλλον έχει ξεκινήσει να ομαλοποιείται. Η κρίση σταδιακά υποχωρεί. Η κανονικότητα στην επιχειρηματικότητα σιγά-σιγά επανέρχεται. Χρειάζονται όμως ακόμα
πολλά να γίνουν για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανακτήσουν πλήρως το χαμένο έδαφος των τελευταίων ετών. Και είναι
Με απόλυτη επιτυχία και με ιδιαίτερο
γεγονός ότι η Πολιτεία δείχνει μία αξιοσημείωτη επιτάχυνση και
ενδιαφέρον
συνεχίστηκαν και ολοκληρώεγρήγορση στον τομέα της προσέλκυσης των επενδύσεων και
θηκαν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις – πρατης απλοποίησης των διαδικασιών. Ταυτόχρονα, πρέπει οι αποκτική άσκηση που διοργάνωσε ο ΕΛ.Γ.Ο.
φάσεις και οι εφαρμοστικές εγκύκλιοι να τρέξουν γρήγορα, αλλά
«ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας στην «ΑΕΙΦΟΡΙΑ
και να ολοκληρωθούν ιδιαίτερα σημαντικές μεταρρυθμίσεις όπως
ΠΕΛΛΑΣ» εργαστήριο εδαφολογίας που
η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η απλοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας και ίδρυσης επιχείρησης, η αξιοποίηση των
έχει έδρα στο Ριζάρι Έδεσσας.
νέων τεχνολογιών και η αναβάθμιση των Επιμελητηρίων. Και όλα
Από τις 29-01-2020 και ημέρα Τετάρτη
αυτά είναι σημαντικό να γίνουν γρήγορα, τώρα που οι επενδυτές
έως τις 05-02-2020 και ημέρα Τετάρτη, 150
ξαναστρέφουν το βλέμμα τους στη χώρα και την περιοχή μας»,
Νέοι Γεωργοί των προγραμμάτων κατάρτιεπισήμανε ο Περιφερειάρχης.
σης με κωδικούς:083,084,085,086,087,088
Αναφερόμενος στις ενέργειες που έκανε η Περιφέρεια Κεντριστο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Δράκής Μακεδονίας όλα τα προηγούμενα χρόνια για την τόνωση
σεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων
της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της
για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές
ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων, και τη στήριξη
εκμεταλλεύσεις» ενημερώθηκαν για την
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι
αναγκαιότητα των εδαφολογικών αναλύσε«αυτές τις αναγνώρισαν όλοι, Έλληνες και Ευρωπαίοι. Άλλωστε
ων και της φυλλοδιαγνωστικής, καθώς και
η ανάδειξη της Περιφέρειάς μας ως Επιχειρηματικής Περιφέρειας
για την συμβολή των θρεπτικών στοιχείων
της Ευρώπης συνδέθηκε με την αρχή της ανάστροφης πορείας
στην σωστή ανάπτυξη των φυτών και στην
εξόδου από την κρίση. Ενώ, παράλληλα καταφέραμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο και τον πιο αποδοτικό τρόπο τους πόρους
ποιότητα της παραγωγής.
από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, πετυχαίνοντας σταθερές
Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας ευχαπρωτιές σε Ελλάδα και Ευρώπη, βάζοντας σε τροχιά υλοποίησης
ριστεί το γεωτεχνικό προσωπικό του εδαπερισσότερα από 1.000 μικρά, μεσαία και μεγάλα έργα, στο οδικό
φολογικού εργαστηρίου για την αναλυτική,
και σιδηροδρομικό δίκτυο, στο περιβάλλον, στον τουρισμό και τον
έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των
πολιτισμό, στην παιδεία και την υγεία, στην επιχειρηματικότητα
Νέων Γεωργών της Περιφερειακής Ενότηκαι την κοινωνική αλληλεγγύη».
τας Πέλλας.
Ο κ. Τζιτζικώστας εξήγησε ότι βασικός πυλώνας της στρατηγικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ήταν και είναι η
έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία, με κε-

προϊόντα, στις υπηρεσίες στην οργάνωσή της, ικανοποιώντας απόλυτα
τις ανάγκες της. Αποτελεί και μια δράση - πρόκληση για τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς θα μπορέσουν να έρθουν πιο κοντά με την
αγορά εργασίας αλλά και να αποφέρουν σημαντικά έσοδα προς όφελος
τους. Με τα ‘Κουπόνια Καινοτομίας’ αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο
το οικοσύστημα καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,
σημείωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε όμως και στις μελλοντικές ενέργειες
της Περιφέρειας: «Δεν ξεχνούμε όλα όσα βιώσαμε, πλέον όμως κοιτάμε
μόνο μπροστά και κοιτάμε μπροστά με αισιοδοξία. Ήδη ξεκινήσαμε το
σχεδιασμό μας για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021 - 2027
σε συνεργασία με τους φορείς. Η καινοτομία, το ανθρώπινο δυναμικό η
εξωστρέφεια, ο τουρισμός, οι νέες τεχνολογίες, τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία και γενικότερα η επιχειρηματική αναγέννηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αποτελούν την κορυφή των προτεραιοτήτων
μας. Συνεχίζουμε πάνω στις βάσεις και τα θεμέλια που χτίσαμε όλα αυτά τα χρόνια, με μεγάλο σύμμαχο και συμπαραστάτη τον επιχειρηματικό
κόσμο της Περιφέρειάς μας, προκειμένου να υλοποιήσουμε το σχέδιό
μας, να ανοίξουμε δρόμους και να χτίσουμε νέες γέφυρες συνεργασίας,
να υλοποιήσουμε γενναίες μεταρρυθμίσεις, να κατακτήσουμε στόχους,
να αλλάξουμε νοοτροπίες και να στηρίξουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα. Η
Μακεδονία του 2030 που οραματιστήκαμε και χτίζουμε θα είναι ένας
δυναμικός τουριστικός και πολιτιστικός πόλος διεθνούς προβολής, ένας
διεθνής κόμβος καινοτομίας, ψηφιακής επιχειρηματικότητας, ενεργειακής διαφοροποίησης και ασφάλειας και πάνω απ’ όλα μια Περιφέρεια
στην οποία νοιώθουμε αισιοδοξία και σιγουριά, για τη ζωή μας, την
οικογένειά μας, το μέλλον».
Ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε τον Ενδιάμεσο Φορέα ΕΦΕΠΑΕ και
τον εταίρο του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για την εξαιρετική συνεργασία στη διαχείριση και υλοποίηση των δράσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας ολοκλήρωσε
τη δράση κατάρτισης 150 Νέων Αγροτών

Ετήσιος χορός του
Πολιτιστικού Συλλόγου
Αγίας Βαρβάρας
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του
Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Βαρβάρας,
διοργανώνουν τον ετήσιο χειμερινό χορό
του συλλόγου, στις 8 Φεβρουαρίου 2020
και ώρα 8:30μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων «ΣΕΙΡΙΟΣ» στο Μακροχώρι, Ημαθίας.
Τιμή εισόδου: ενήλικες 15€ , παιδιά 7€
(Πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό)...
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Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου

Ημερίδα ακουστικής
και ορθοφωνίας,
στο Δημαρχείο Βέροιας
Ο Δήμος Βέροιας σε συνεργασία με τη Δ/σεις
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: «Ακουστική και Ορθοφωνία…Να μάθουμε να μιλάμε!»
Μίλησα πολύ και βράχνιασα!
Μίλησα πολύ και έκλεισε η φωνή μου!
Μίλησα πολύ και κουράστηκα!
Συχνά μας προβληματίζει ότι, παρόλο που αναπτύξαμε τα επιχειρήματά μας, τα επαναλάβαμε
αρκετές φορές, δεν έγινε αποτελεσματική η επικοινωνία με τον συνομιλητή μας. Συχνά οι εκπαιδευτικοί, οι πολιτικοί, οι πωλητές, οι εκφωνητές, οι
τηλεφωνητές αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη φωνή
τους, «κλείνει» η φωνή τους στην προσπάθεια να
περάσουν την πληροφορία, την οδηγία, τη συμβουλή, το μήνυμα που επιθυμούν στο ακροατήριό
τους. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του
Δημοσθένη των αρχαίων χρόνων για την εκπαίδευση και εξάσκηση της φωνής του, ο οποίος, αν
και τραύλιζε, έφτασε στο σημείο να κατακτήσει το
βάθρο της ρητορικής.
Θέματα ορθοφωνίας και διαχείρισης της αναπνοής θα αναπτύξει η μουσικός κυρία Ελένη Αναγνώστου με στόχο όχι να γίνουμε μουσικοί, αλλά
να επικοινωνούμε κατακτώντας τη σωστή εκφορά
του λόγου, τη σωστή προφορά των λέξεων, την
κατάλληλη στάση του σώματος, την αβίαστη διαχείριση της αναπνοής.
Και δεν είναι μόνο ζήτημα επικοινωνίας, είναι
ζήτημα υγείας και ψυχολογίας, αυτοπεποίθησης
του ατόμου.
Η Ημερίδα ακουστικής και ορθοφωνίας απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και σε όσους
εκθέτουν τον εαυτό τους στον δημόσιο λόγο.
Η Ημερίδα Θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020 και
ώρα 10.30΄-13.00. Πληροφορίες: Αντιδήμαρχος Παιδείας, κ. Τζήμα Συρμούλα: 2331350511

Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως:
Ρεμπέτικη ανθολογία
στον «Σείριο» της Νάουσας
Η στιχουργική θεματολογία της λαϊκής
μας μουσικής είναι τεράστια και έχει αναφορές σε κάθε κοινωνική, ηθική, οικονομική,
πολιτική, ιστορική, ταξική και σε πολλές
άλλες πτυχές της καθημερινής ζωής της
Ελληνικής κοινωνίας.
Το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως και το
τμήμα της Λαϊκής Μουσικής του, με υπεύθυνο καθηγητή τον Σταύρο Κρομμύδα και
τους μουσικούς που συνθέτουν το «Λαϊκό
πάλκο»: Χρίστο Μαστέλο στο Τραγούδι,
Βαγγέλη Κοχύλη στο Μπουζούκι - τραγούδι,
Σταύρο Κρομμύδα στην Κιθάρα - τραγούδι
και Ηλία Κρομμύδα στο Ακορντεόν - τραγούδι, θα παρουσιάσουν την Κυριακή 16
Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 9 μ.μ., στον όροφο του Μουσικού Καφενείου «ΣΕΙΡΙΟΣ»
στη Νάουσα, την μικρή Ρεμπέτικη ανθολογία από τραγούδια Ελλήνων συνθετών του
Λαϊκού ρεπερτορίου, που καλύπτουν ίσως
όλες τις πτυχές της Ελληνικής κοινωνίας
από τα τέλη του 19ου αιώνα και μέχρι τις
μέρες μας και που είναι ακόμη ζωντανά
στα Λαϊκά πάλκα. Προσκλήσεις διατίθενται
από το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως, το
Μουσικό Καφενείο «ΣΕΙΡΙΟΣ» και από τις
γραφικές τέχνες Χρήστου Παναγιωτίδη.
Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
2332022572 (ΩΔΕΙΟ), 2332022647
(ΣΕΙΡΙΟΣ), 6944676885 (Γιώργος),
6972726623 (Δημήτρης)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ INNER WHEEL ΒΕΡΟΙΑΣ
Για τη χρονιά 2020-2021
Στον Όμιλο Inner Wheel Βέροιας πραγματοποιήθηκαν εκλογές στις
29 Ιανουαρίου 2020 για το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ινεργουϊλικής χρονιάς 2020 – 2021.
Εκλέχθησαν:
Πρόεδρος:
ΦΕΙΔΑ - ΤΡΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
Προπρόεδρος: ΓΚΟΥΝΤΗ ΒΙΒΗ
Αντιπρόεδρος: ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Γραμματέας: ΜΠΑΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
Ταμίας:
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
Κοσμήτορας: ΔΑΒΟΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Εκδότρια:
ΤΡΙΓΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Υπεύθυνη Internet:
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥ
Εκπρόσωποι: α) ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΒΗ
β) ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟ
Σύμβουλοι: α) ΒΟΥΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΡΟΥΛΑ
β) ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εξελεγκτική Επιτροπή α) ΔΑΒΟΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
β) ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΤΟΥΛΑ
Όλα τα μέλη του Ομίλου Inner Wheel Βέροιας εύχονται στο νέο Διοικητικό
Συμβούλιο να ακολουθήσουν και να πραγματοποιήσουν τους σκοπούς του
Διεθνούς Inner Wheel «ΦΙΛΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ».
Εκ του Ομίλου

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
και ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
ΤΟ Κ.Α.Π.Η ΤΟΥ Ν.Π.ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΧΟΡΟ –ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.00μμ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ.
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 15 EYΡΩ TO ATOMO ΣTHN TIMH ΠΕΡΙΛAMBANETAI
ΦΑΓΗΤΟ- ΠΟΤΟ- ΜΟΥΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΠΗ

ΤΗΝ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Αποκριάτικος χορός του Συλλόγου
Μικρασιατών Ημαθίας

Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ημαθίας ,συνεπής και φέτος στο έθιμο της Τσικνοπέμπτης, διοργανώνει και σας προσκαλεί στον ετήσιο αποκριάτικο χορό του, την
Τσικνοπέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 20:30 ,στο κοσμικό κέντρο «ΣΕΙΡΙΟΣ»
στο Μακροχώρι Βέροιας. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα επιμελείται το μουσικό σχήμα
«ΜΕΛΟΡΥΘΜΟΙ».
Γλέντι που θα ικανοποιήσει όπως κάθε χρόνο και τον πιο απαιτητικό γλεντιστή.
Τιμή πρόσκλησης με πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό 15Ευρώ.
Διάθεση προσκλήσεων:
1) Κάθε Δευτέρα από τα γραφεία του συλλόγου και ώρα 7:00μμ-8:00μμ
2) Στα τηλέφωνα: 6974938713, 6977460574 και 6944041040
Το ΔΣ
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ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση
διαχειρίζεται με αβάσταχτη
ελαφρότητα κρίσιμα εθνικά θέματα

- Τι απαντά το Υπουργείο Εξωτερικών

Κόντρα ξέσπασε μεταξύ του υπουργείου Εξωτερικών και του ΣΥΡΙΖΑ, στον απόηχο των
δηλώσεων του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά
με τα Ίμια.
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση πως
“διαχειρίζεται με αβάσταχτη ελαφρότητα κρίσιμα
εθνικά θέματα” και την κάλεσε «να ξεκαθαρίσει
επίσημα τι ακριβώς έγινε», με το γραφείο Τύπου
του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, να
αφήνει αιχμές κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης για «ασυγχώρητη ελαφρότητα» και «επιπολαιότητες» και να διαμηνύει πως η ελληνική
κυβέρνηση δεν θα παρασυρθεί σε “μικροπολιτικούς διαλόγους”.

Όπως υπογραμμίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, “προφανώς, ο ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίθεση με
ό,τι έκανε η ΝΔ στο παρελθόν, δεν πρόκειται
να βασιστεί στις δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας. Για αυτό το λόγο και περιμένουμε από την
κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει επίσημα τι ακριβώς
έγινε”.
Ωστόσο, καταλήγει η ανακοίνωση, “μετά από
όλα αυτά, η παραίνεση για ψυχραιμία πρέπει να
αφορά το σύνολο του ελληνικού λαού που συνειδητοποιεί ότι μια κυβέρνηση κατώτερη των περιστάσεων διαχειρίζεται με αβάσταχτη ελαφρότητα
μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους για τα εθνικά
μας θέματα”.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ
“Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρες
μιας διαχείρισης πρωτοφανούς ελαφρότητας
από πλευράς κυβέρνησης σε κρίσιμα εθνικά μας
θέματα. Πριν λίγες μέρες μας είπαν ότι το Τουρκικό ερευνητικό σκάφος Όρουτς Ρέις παρασύρθηκε δυτικά από τον άνεμο, παρόλο που αυτός
φυσούσε από τα Βορειοδυτικά. Την επόμενη
μας είπαν ότι η Τουρκία δοκίμαζε τις αντιδράσεις
της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας που κατά τη
διάρκεια της κρίσης αντάλλασσε παραινέσεις
ψυχραιμίας μεταξύ της”, σημειώνει η αξιωματική
αντιπολίτευση στην ανακοίνωσή της.
Και συνεχίζει λέγοντας πως σήμερα, “ο ίδιος
ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι απείλησε την
ελληνική ηγεσία να μην προβεί σε κατάθεση
στεφάνου στα Ίμια, υπονοώντας πως οι κινήσεις του Ορουτς Ρέις συνδέονταν με αυτήν την
προοπτική. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο Τούρκος
Υπουργός Άμυνας τηλεφώνησε στον Έλληνα ομόλογό του για να τον ευχαριστήσει για τη στάση
της Ελλάδας στα Ίμια και “για να συνεχιστεί αυτή
η διαδικασία και στα υπόλοιπα νησιά”!”.

Τι απαντά το γραφείο Τύπου
του υπουργού Εξωτερικών
Την αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να μην παρασυρθεί σε “μικροπολιτικούς
διαλόγους” για θέματα εξωτερικής πολιτικής και
να συνεχίσει να ασκεί την εξωτερική πολιτική
“με την απαιτούμενη νηφαλιότητα και αποφασιστικότητα για την αποτελεσματική θωράκιση και
προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών
μας δικαιωμάτων”, διαμηνύει το υπουργείο Εξωτερικών.
Το γραφείο Τύπου του Νίκου Δένδια, απαντώντας στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει
πως “συνιστά ασυγχώρητη ελαφρότητα, ανακόλουθη με την κρισιμότητα των στιγμών, η χρησιμοποίηση δηλώσεων Τούρκων αξιωματούχων
και η αυθαίρετη ερμηνεία συμβάντων με στόχο
την επιδίωξη κομματικών σκοπιμοτήτων».
Όπως υπογραμμίζει το υπουργείο, “οι καιροί δεν
επιτρέπουν τέτοιες επιπολαιότητες και αναμένουμε
από την αξιωματική αντιπολίτευση να αρθεί στο
ύψος των περιστάσεων”.
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Τρέχοντα ζητήματα
του Δήμου Νάουσας
στο επίκεντρο της
συνάντησης του Δημάρχου
με τον Θεόδωρο Καράογλου

Τον Υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), κ. Θεόδωρο Καράογλου υποδέχτηκε στο Δημαρχείο την Τρίτη (04/02/2020) ο Δήμαρχος Νάουσας κ. Νικόλας Καρανικόλας.
Ο Υφυπουργός, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης περιοδείας του στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, συναντήθηκε με τον κ. Καρανικόλα συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. Κώστα Καλαϊτζίδη. Επίσης στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο πρώην βουλευτής της ΝΔ στην Ημαθία κ. Ηλίας Φωτιάδης
και οι Αντιδήμαρχοι κ. Παύλος Αδαμίδης, κ. Αντώνης Καραγιαννίδης και κ. Γιώργος Τριανταφύλλου.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης - που έγινε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα - ο Δήμαρχος κ. Νικόλας Καρανικόλας ενημέρωσε τον Υφυπουργό για τα σημαντικά και τρέχοντα ζητήματα του Δήμου Νάουσας.
Παράλληλα, τόνισε την σημαντική
υποστήριξη του Υφυπουργού κ. Θεόδωρου Καράογλου σε ό,τι αφορά
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
στην διοργάνωση των φετινών αΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ποκριάτικων εκδηλώσεων του ΔήΜε την υπ’ αριθμ. 5/2020 Διαταγή Τροποποίησης του Ειρημου Νάουσας, που θα τεθούν και
νοδικείου Βεροίας τροποποιήθηκε το καταστατικό του Σωματείυπό την αιγίδα του Υφυπουργείου
ου Όμιλος Κλασσικού Αθλητισμού Βικέλας Βεροίας, το οποίο
Εσωτερικών.
εναρμονίστηκε με την ισχύουσα νομοθεσία περί σωματείων και
αθλητισμού.
Βέροια 4-2-2020
Ο πληρεξ. Δικηγόρος
Γιοβανόπουλος Κων/νος

Αποκριάτικη
εκδήλωση
του Ομίλου
Προστασίας
Παιδιού

Ο Όμιλος Προστασίας
Παιδιού Βέροιας πραγματοποιεί αποκριάτικη εκδήλωση
την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 στις 7.00 μ.μ. στο
κέντρο «Ελιά» στη Βέροια.
Τιμή πρόσκλησης 15 ευρώ.
Την εκδήλωση θα πλαισιώνει
ζωντανή μουσική.

CMYK
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Ορίστηκαν από την ΚΕΔ/ΕΠΟ
ΒΕΡΟΙΑ ΝΠΣ
Κοπή βασιλόπιτας Ακαδημίας οι διαιτητές της 19ης αγωνιστικής

Α

Αιγάλεω-ΝΠΣ Βέροια διαιτητής
ο κ. Βλάχος (Αν Αττικής)

πό την ΚΕΔ/ΕΠΟ ορίστηκαν οι διαιτητές
της 19ης αγωνιστικής
στην Football league και στον
αγώνα Αιγάλεω- Βέροια διαιτητής θα είνια ο κ. Βλάχος από
τον σύνδεσμο της Αν. Αττικής.

Αναλυτικά οι ορισμοί:
Σάββατο (8/2 - 15:00)
Ιωνικός-Νίκη Βόλου  ΕΡΤ3
Διαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας)
Boηθοί: Νιδριώτης (Αθηνών), Κύριος
(Αρκαδίας)
Τρίκαλα-Ασπρόπυργος
Διαιτητής: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)
Boηθοί: Βογιατζής (Καρδίτσας), Νίκζας
(Λάρισας
Κυριακή (9/2 - 15:00)
Αιγάλεω-Βέροια
Διαιτητής: Βλάχος (Αν. Αττικής)
Boηθοί: Καραθανάσης (Αν. Αττικής),
Γουρνιάς (Αν. Αττικής)

Σ

ε οικογενειακό
κλίμα
πραγματοποιήθηκε η κοπή
βασιλόπιτας
των ηλικιακών τμημάτων της ΠΑΕ
ΝΠΣ Βέροια.
Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στον
Πολυχώρο
Ελιά και παραβρέθηκαν όλοι
οι αθλητές των τμημάτων
των αλλά και γονείς.
Την ΠΑΕ εκπροσώπησε ο Διευθύνων Σύμβουλος Αχιλλέας Μπίκας
ενώ παραβρέθηκαν επίσης, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ημαθίας Στέργιος
Μουρτζίλας και ο συνεργάτης του
Γιάννης Ποζιάδης, ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ Γιώργος Μεταξάς,
ο συνεργάτης της διοίκησης της
ΠΑΕ σε οικονομικά θέματα Γιώργος Τσαλουχίδης, ο προπονητής  
Νίκος Καρύδας, οι ποδοσφαιριστές
Αλέξης Βεργώνης, Γιάννης Πασάς,
Γιώργος Μπλέτσας και Βασίλης Τσιμόπουλος και ο προπονητής τερματοφυλάκων Θόδωρος Γκίτκος.
Προσκεκλημένος ήταν ο ποδοσφαιριστής Παντελής Καπετάνος.
Τον συντονισμό της εκδήλωσης
είχε η Χριστίνα Μοτσιοπούλου.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο Αχιλλέας Μπίκας, ο
πρόεδρος της ΕΠΣ Στέργιος Μουρτζίλας, οι προπονητής Άρης Αδαλόγλου, Νίκος Καρύδας και οι Παντελής Καπετάνος, Αλέξης Βεργώνης.
Αμέσως μετά έγινε η κοπή της
πίτας και μοιράστηκαν τα δώρα
στους τυχερούς.

Διαγόρας-Ιάλυσος ΕΡΤ3
Διαιτητής: Θεοδωρόπουλος (Φλώρινας)
Boηθοί: Τσακίρης (Δράμας), Γκιόση (Θράκης)

Ολυμπιακός Βόλου-Καλαμάτα
Διαιτητής: Γρατσάνης (Τρικάλων)
Boηθοί: Κουρέντας (Τρικάλων), Μανασής (Τρικάλων)

Θεσπρωτός-Καβάλα
Διαιτητής: Θεοχάρης (Θεσσαλίας)
Boηθοί: Σακκάς (Θεσσαλίας), Χριστοδούλου
(Ημαθίας)

ΟΦ Ιεράπετρας-Τρίγλια
Διαιτητής: Δραγάτης (Αν. Αττικής)
Boηθοί: Πριόνας (Ευβοίας), Γαρεφαλάκης (Ηρακλείου)

ΕΠΣ Ημαθίας

Ανακοίνωση Επιτροπής Πρωταθλημάτων
και Κυπέλλου

Από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου της Ε.Π.Σ. Ημαθίας ανακοινώνονται τα εξής:
Για το Κύπελλο Ερασιτεχνικών Ομάδων
1. Η κλήρωση των αγώνων της Ημιτελικής Φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 και ώρα 6 μ.μ. στα Γραφεία της Ε.Π.Σ. Ημαθίας στη Βέροιας.
Για τη Γ΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία
1. Η κλήρωση των αγώνων play-offτης Γ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 10
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 και ώρα 6 μ.μ. στα Γραφεία της Ε.Π.Σ. Ημαθίας στη Βέροια.
2. Οι αγώνες των play-offτης
Γ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα
ξεκινήσουν την ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 με τις αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής, όπως αυτές θα προκύψουν από την
παραπάνω διαδικασία. Το υπόλοιπο πρόγραμμα των play-offθα
πραγματοποιηθεί στις παρακάτω
ημερομηνίες:
2η αγωνιστική
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/2/2020
3η αγωνιστική
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/3/2020
4η αγωνιστική
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3/2020
5η αγωνιστική
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/3/2020
6η αγωνιστική
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/3/2020
Σούπερ Καπ
ΚΥΡΙΑΚΗ 5/4/2020
Για τη Β΄ Ερασιτεχνική
Κατηγορία
1. Οι αγώνες των play-offκαι
των play-out της Β΄ Ερασιτεχνικής
Κατηγορίας, εφόσον αυτοί χρειαστούν, καθώς και ο Αγώνας για
την ανάδειξη του Πρωταθλητή της
Κατηγορίας ανάμεσα στους δύο
πρωταθλητές των δύο ομίλων, θα
ξεκινήσουν την ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020.

CMYK

M.ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2020
2015

Πήγασος Aqua Center

Τα οφέλη της άσκησης
σε ζεστό νερό

Σ

ημαντική μείωση της πίεσης
παρουσιάζουν τα άτομα που
κάνουν γυμναστική σε ζεστό
νερό, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Σάο Πάολο. Οι Ερευνητές από
τη Βραζιλία διαπίστωσαν ότι τα οφέλη
της άσκησης, όταν γίνεται μέσα στο
νερό, είναι πολύ μεγαλύτερα και μάλιστα τόσο ώστε να μειώνουν την πίεση
ακόμη και σε άτομα που δεν παρουσιάζουν βελτίωση με τα φάρμακα.

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες στην έκθεσή τους,
η μέθοδος αυτή ονομάζεται ζεστή αεροβική και
πραγματοποιείται όταν το νερό βρίσκεται στους 32
βαθμούς κελσίου. Κι αυτό γιατί το νερό σε αυτή τη
θερμοκρασία ενισχύει τη διαστολή των αιμοφόρων
αγγείων και έτσι βελτιώνεται η ροή του αίματος.
Αυτό σημαίνει ότι η αρτηριακή πίεση μειώνεται,
άρα απομακρύνεται και ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού.

Τ

Σύμφωνα με την επιστημονική έκθεση, η οποία
δημοσιεύεται στη Διεθνή Επιθεώρηση Καρδιολογίας
(International Journal of Cardiology), η θερμοκρασία
του νερού παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι τα αποτελέσματα δεν είναι
τόσο καλά όταν η άσκηση γίνεται σε νερό που βρίσκεται στους 27 βαθμούς κελσίου.
Στη μελέτη συμμετείχαν ασθενείς που παρουσίαζαν υψηλή πίεση, η οποία επί πέντε χρόνια δεν
είχε σημειώσει καμία μείωση, παρά τη φαρμακευτική
αγωγή που είχε ακολουθηθεί.
Κατά τη διάρκεια της μελέτης οι ασθενείς συνέχιζαν να λαμβάνουν τα φάρμακά τους, ενώ η άσκηση
στο ζεστό νερό της πισίνας μείωνε την πίεση για τις
τρεις επόμενες μέρες.
Το νερό στους 32 βαθμούς κελσίου, ενισχύει τη
διαστολή των αιμοφόρων αγγείων και έτσι βελτιώνεται η ροή του αίματος. Βελτιώνει την ελαστικότητα
των αρθρώσεων και αυξάνει τη μυϊκή ισχύ και αντοχή. Μειώνει το μυϊκό σπασμό, μειώνει το αίσθημα
του πόνου. Αυξάνει το μεταβολικό ρυθμό, το ποσοστό του αίματος που επιστρέφει στην καρδιά και την
πνευμονική λειτουργία.

χο Βέροιας Κώστα

Βοργιαζίδη επισκέφθηκε χθες
Τετάρτη ο αθλητής του Φιλίππου
Βέροιας Σταύρος
Παπαδόπουλος,
μετά την συμμετοχή του στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Qatch
που έγινε το
Σαββατοκύριακο
στην Βουδαπέστη.

Ο Σταύρος Παπαδό-

πουλος ενημέρωσε τον
Δήμαρχο Βέροιας για το
ραγδαία αναπτυσσόμενο
άθλημα και συζήτησαν
την προοπτική δημιουργίας ομάδας Qatch στον
Δήμο Βέροιας, η οποία
μπορεί να είναι και η
πρώτη στην χώρα μας.
Ο Κώστας Βοργιαζίδης από την δική του
πλευρά συνεχάρη τον
Σταύρο Παπαδόπουλο για
την αγωνιστική του παρουσία στο συγκεκριμένο
τουρνουά, εκπροσωπώντας τόσο τη Βέροια, όσο
και την Ελλάδα και εξέφρασε θετική γνώμη για
την δημιουργία ομάδας
Qatch στον Δήμο, καθώς
επίσης και την προμήθεια
του πρώτου βασικού εξοπλισμού για προπονήσεις
και αγώνες.      

Τι είναι το Qatch
Το Qatch παίζεται σε
ειδικό τραπέζι και με περιμετρικές πολύγωνες
γραμμές στο δάπεδο. Το
άθλημα βασίζεται τεχνικά στο χάντμπολ αλλά
έχει στοιχεία από πολλά
αθλήματα. Έχει games
και sets όπως το τέννις,
tie break όπως το βόλεϊ,
εναέριο σουτ όπως το
beach handball, καρφί και
ντουμπλάζ όπως στο βόλεϊ, το τραπέζι έχει τις διαστάσεις του πινγκ πονγκ,
το σερβίς ξεκινάει από
πάσα του διαιτητή όπως
στο μπάσκετ, έχει διπλασιασμό όπως στο τάβλι
και οι διαιτητές φοράνε
κοστούμι και παπιγιόν όπως στο μπιλιάρδο. Στο
ίδιο τραπέζι παίζεται και
ποδόσφαιρο τεχνικής.

13
11

Πρόγραμμα και διαιτητές
(8-9/2/2020), Πατιός και Τσιάνας
στον τελικό Κυπέλλου Γυναικών

T

ον τελικό του κυπέλλου γυναικών φιλοξενεί το Σάββατο
στις 5 μ.μ στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ η

Μητρόπολη του χαντ μπολ πόλη της
Βέροιας . Μία ακόμη αναγνώριση
οτι η Βέροια μπορεί να φιλοξενήσει
μεγάλες διοργανώσεις αφού οι φίλαθλοι γεμίζουν το κλειστό. Ο αγώνας
θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ3. Στο
πρωτάθλημα ανδρών η ομάδα του
Φιλίππου θα ταξιδεύσει στον Πειραιά
όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές
Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020
Ηandball Premier (15η αγωνιστική)
Νεάπολης 17:00, ΠΑΟΚ- ΑΣΕ Δούκα

Θετικός ο Δήμαρχος Βέροιας
για δημιουργία ομάδας Qatch
ον Δήμαρ-

www.laos-epea.gr
www.laosnews.gr

(Χαρίτσος- Θεοδοσίου, Μεϊμαρίδης)
Ρέντη 18:00, Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή- Φίλιππος Βέροιας
(Αβράμης- Χρόνης, Ανταλής)
Νικαίας 18:45, Άρης Νικαίας- Διομήδης Άργους
(Βήτας- Σκλαβενίτης, Μπεμπέτσος)
Τελικός Κυπέλλου Γυναικών
Φιλίππειο 17:00, ΠΑΟΚ Mateco- ΟΦΝ Ιωνίας
(ΕΡΤ3)
(Πατιός- Τσιάνας, Παρτεμιάν- Σίσκου)
Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020
Ηandball Premier (15η αγωνιστική)
Κέρκυρας 13:00, Φαίακας Κέρκυρας- Ιωνικός
ΝΦ (ΕΡΤSPORTS)
(Πατιός- Τσιάνας, Αγγελίδης)
Σπίτι του Χάντμπολ 16:00, ΑΕΣΧ Πυλαίας- Δράμα Bianco Monte
(Λινάρδος- Νικολαϊδης, Μιχαηλίδης)
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Ο Κροάτης Φραν Γιοβιτς σφυρίζει Κοπή πιτας της Σύγχρονης
το ΑΕΚ-Παναθηναϊκός
Οι ορισμοί της 23ης αγωνιστικής

Ο

-σχετικά άπειρος- Κροάτης
Φραν Γιόβιτς θα διευθύνει το
ντέρμπι στο ΟΑΚΑ, ανάμεσα
στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Θα
είναι η πρώτη φορά που θα σφυρίξει
αγώνα ελληνικής ομάδας σε οποιαδήποτε διοργάνωση, ενώ βρίσκεται στην
2η κατηγορία της UEFA. Ξένος διαιτητής ορίστηκε και στο Ατρόμητος-Ολυμπιακός. Πρόκειται για τον Ελβετό,
Λιρς Σνάιντερ, που ανήκει στην τρίτη
κατηγορία της UEFA και επίσης δεν
έχει σφυρίξει ξανά σε παιχνίδι ελληνικής ομάδας. Πάντως για μία ακόμη
φορά ο Ημαθιώτης Δημήτρης Καραντώνης ορίζεται ως 4ος στο ντέρμπι
του ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά, οι διαιτητές της 23ης αγωνιστικής:
Σάββατο 8/2
Πανιώνιος-Ξάνθη (19:30)
Διαιτητής: Διαμαντόπουλος
Βοηθοί: Τριανταφύλλου, Ψαρρής
4ος Κουκούλας
VAR: Σκουλάς, Βρέσκα
Λαμία-Λάρισα (20:00)
Διαιτητής: Παπαπέτρου
Βοηθοί: Πετρόπουλος, Κούλα Χασάν

Λέσχης ΜΠΡΙΤΖ Βέροιας

4ος Τσακαλίδης
VAR: Σέζος, Παπαδάκης
Κυριακή 9/2Κυριακή 9/2
Αστέρας Τρίπολης-Άρης(15:00)
Διαιτητής: Τσαμούρης
Βοηθοί: Κωνστάντιος, Βασιλόπουλος
4ος: Πολυχρόνης
VAR: Σιδηρόπουλος, Κωσταράς
Ατρόμητος-Ολυμπιακός (17:15)
Διαιτητής: Σνάιντερ
Βοηθοί: Χέινιγκερ, Σμπρίσα.
4ος Κομίνης.
VAR: Κουμπαράκης, Μπαλτάς.
ΠΑΟΚ-ΟΦΗ (18:00)
Διαιτητής: Φωτιάδης
Βοηθοί: Μπούξμπαουμ, Χατζηνάκος
4ος Μαλούτας
VAR: Μανούχος, Φωτόπουλος.
ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (19:30)
Διαιτητής: Γιόβιτς
Βοηθοί: Μόντριτς, Ράντιτς
4ος: Καραντώνης
VAR: Ζαχαριάδης, Πάτρας.
Δευτέρα 10/2
Παναιτωλικός-Βόλος (18:00)
Διαητητής: Κατσικογιάννης
Βοηθοί: Μωυσιάδης, Νατσιόπουλος
4ος: Αντωνίου
VAR: Κοτσάνης, Νικολακάκης.

Μ

ε αφορμή την
κοπή
πίτας της ΣΛΕΜΒ
(Σύγχρονη Λέσχη
Μπριτζ Βέροιας),
την Κυριακή 2
Φεβρουαρίου
2020, είχαμε την
χαρά και την τιμή
να διοργανώσουμε τουρνουά 4ης
βαθμίδος και να
φιλοξενήσουμε
αθλητές από
ολόκληρη την
κεντρική Μακεδονία. Η διοργάνωση ενθουσίασε τους αθλητές
και δεχθήκαμε
συγχαρητήρια
από την Ελληνική Ομοσπονδία
Μπριτζ.

Στο τουρνουά πήραν
μέρος 46 αθλητές από
κατηγορία 1 έως και 16
(Open).
https://results.
hellasbridge.org/138064
Την πρώτη θέση στην Open κατέλαβαν οι κύριοι
Δεστέφανος Κ. & Σκουμπουρδής Ν.
Την 7η θέση στην κατηγορία open αλλά την 1η
θέση στην κατηγορία 1-6 κατέλαβαν οι πολλά υποσχόμενοι αθλητές της Κατερίνης Αντωνιάδης Ηλ.

και Κατσαβριάς Ν.
Οι αθλητές της Βέροιας έκαναν καλή εμφάνιση,
με 10 αθλητές να είναι πάνω από το 50%, ποσοστό σημαντικό για την κατηγορία open.
Μετά τον αγώνα ακολούθησε γεύμα σε ταβέρνα
της πόλης μας όπου για ακόμη μία φορά οι αθλητές ενώθηκαν σε μία μεγάλη παρέα.

ΠΕΜΠΤΗ
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2020
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2016

Μηνιαία δραστηριότητα των
Αστυνομικών Υπηρεσιών
Κεντρικής Μακεδονίας
του μήνα Ιανουάριου 2020

Κατά τη διάρκεια του μήνα Ιανουάριου του
2020, στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Ημαθίας,
Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, συνελήφθησαν συνολικά 553 άτομα και
ειδικότερα:
-Για ληστείες: 3
-Για κλοπές - διαρρήξεις: 45
-Για παραβάσεις της Νομοθεσίας «περί εξαρτησιογόνων ουσιών»: 98
-Για καταδιωκτικά έγγραφα (αποφάσεις δικαστηρίων, εντάλματα κ.λπ.): 62
-Για παραβάσεις της Νομοθεσίας «περί Αλλοδαπών»: 206 (εκ των οποίων 197 για παράνομη είσοδο και παραμονή και 9 για διακίνηση
μη νόμιμων μεταναστών)
-Για απάτες – πλαστογραφίες: 9
-Για λοιπά αδικήματα: 130
Εξιχνιάστηκαν:
-Ληστείες: 1
-Κλοπές - διαρρήξεις: 61
-Υποθέσεις ναρκωτικών: 75
-Υποθέσεις για λοιπά αδικήματα: 243
Κατασχέθηκαν:
-Κάνναβη: 126 κιλά και 795,28 γραμμάρια
-Ηρωίνη: 49,55 γραμμάρια
-Κοκαΐνη: 16,5 γραμμάρια
-Δενδρύλλια κάνναβης: 55

-Ναρκωτικά δισκία: 505
-Κυνηγετικά όπλα: 14
-Μαχαίρια, ράβδοι κ.α.: 8
-Πιστόλια, replica, περίστροφα κρότου: 2
-Φυσίγγια - Κάλυκες - Βολίδες: 6
-Είδη παρεμπορίου: 408
-Λαθραία πακέτα τσιγάρων: 2.310
-Λαθραίος καπνός: 1 κιλό και 469 γραμμάρια
-Χρηματικό ποσό: 17.210,62 ευρώ
-Πλαστά χαρτονομίσματα: 5
-Ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας: 3
-Οχήματα: 13
Υπενθυμίζονται ενδεικτικά, σημαντικές υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν:
Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 22 ατό•
μων για συμμετοχή σε επεισόδια σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Ημαθία
Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας
•
Σερρών συνελήφθη 36χρονος σε περιοχή της
Θεσσαλονίκης, στο σπίτι του οποίου εντοπίστηκαν πάνω από 37 κιλά κάνναβη
Εξιχνιάσθηκε άμεσα ληστεία σε πρα•
τήριο υγρών καυσίμων στην Πέλλα
•
Εξακριβώθηκε η δράση εγκληματικής
οργάνωσης που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα τροχαίων ατυχημάτων
Από το Αστυνομι•
κό Τμήμα Παιονίας συνελήφθη 58χρονος για υδροπονική καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης
Εξιχνιάσθηκαν
•
διαρρήξεις και κλοπές που
διέπραξε το τελευταίο διάστημα συμμορία σε Σέρρες
και Θεσσαλονίκη
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Μηνιαίος απολογισμός
της Γενικής Περιφερειακής
Αστυνομικής Διεύθυνσης
Κεντρικής Μακεδονίας
στην Οδική Ασφάλεια
Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας δημοσιεύει
συνολικά στατιστικά στοιχεία
που αφορούν σε θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για το μήνα
Ιανουάριο του έτους 2020, στην
εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ημαθίας,
Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών
και Χαλκιδικής. Η δημοσίευση
των στοιχείων συνοδεύεται με
στατιστικά - αριθμητικά στοιχεία
του αντίστοιχου περσινού μήνα.
α. Τροχαία Ατυχήματα
Στην εδαφική αρμοδιότητα
της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, σημειώθηκαν
22 τροχαία ατυχήματα τον Ιανουάριο του 2020, έναντι
16 τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Ειδικότερα σημειώθηκαν:
-4 θανατηφόρα ατυχήματα, όπως και το 2019.
-1 σοβαρό τροχαίο ατύχημα, έναντι 0 το 2019.
-17 ελαφρά τροχαία ατυχήματα, έναντι 12 το 2019.
Από τα τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των Διευθύνσεων Αστυνομίας καταγράφηκαν συνολικά 27 παθόντες έναντι 19 τον
αντίστοιχο μήνα του 2019. Ειδικότερα καταγράφηκαν:
-5 νεκροί, όπως και το 2019.
-2 βαριά τραυματίες, έναντι 0 το 2019.
-20 ελαφρά τραυματίες, έναντι 14 το 2019.
Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων - δυστυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική
τροχονομική έρευνα, ήταν:
-Η υπερβολική ταχύτητα
-Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
-Η απόσπαση προσοχής του οδηγού
-Η μη χρήση ζώνης ασφαλείας / προστατευτικού
κράνους
-Η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας
-Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση
-Η παραβίαση της προτεραιότητας
β. Δράσεις Τροχονομικής αστυνόμευσης
Οι Υπηρεσίες Τροχαίας Αστυνόμευσης της Γενικής
Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής
Μακεδονίας βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό, που προβλέπει μέτρα
οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης
για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των
πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή
ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο.
Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, τον μήνα
Ιανουάριο του έτους 2020, βεβαιώθηκαν μεταξύ άλλων
και 8.731 παραβάσεις ως ακολούθως:
-4.581 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα,
-3.179 παραβάσεις επαγγελματικών οχημάτων,
-251 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
-210 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια
αλκοόλ,
-203 παραβάσεις για Κ.Τ.Ε.Ο.,
-76 παραβάσεις για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,
-64 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κρά-

Κυκλοφόρησε
το νέο βιβλίο των Δ.
Στυλιανίδη, Θ. Σωτηρόπουλου, Α. Σιμώνη και
Δ. Αλμαλιώτη «Η συμβολή της Διατροφής
στην υγεία των ανθρώπων», από τις εκδόσεις
«ΑΓΡΟΤύπος α.ε.».
Το βιβλίο διατίθεται
από το βιβλιοπωλείο
«Ηλιοτρόπιο» της Βέροιας.

www.laosnews.gr

νους,
-46 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
-43 παραβάσεις για αντικανονικό προσπέρασμα,
-41 παραβάσεις για αντικανονικούς ελιγμούς,
-21 παραβάσεις για κίνηση στην αριστερή λωρίδα
κυκλοφορίας ή μη κίνηση στο άκρο δεξιό του οδοστρώματος,
-7 παραβάσεις για μη χρήση παιδικών καθισμάτων,
-6 παραβάσεις για παραβίαση προτεραιότητας και
-3 παραβάσεις για παράνομα τοποθετημένες διαφημιστικές πινακίδες.
γ. Συμβουλές Οδικής Ασφάλειας
Η Ελληνική Αστυνομία ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη
στα θέματα ασφαλούς οδήγησης και οδικής ασφάλειας,
με σκοπό να συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και τους
χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι
υπόθεση όλων μας.
Στο πλαίσιο αυτό, οι οδηγοί οφείλουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να
οδηγούν με σύνεση και προσοχή και να ακολουθούν
τις υποδείξεις και τις συμβουλές του προσωπικού της
Τροχαίας.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει:
• Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
• Έχω διαρκώς τεταμένη την προσοχή μου στην
οδήγηση και τον έλεγχο του οχήματος
• Όταν οδηγώ δεν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά
• Δεν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας
• Φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας
• Τοποθετώ τα παιδιά σε παιδικό κάθισμα στο πίσω
μέρος του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας
• Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε
μοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος
• Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη
• Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα
• Δεν μιλώ στο κινητό όταν οδηγώ
• Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.
Οι παραπάνω συμβουλές θα επαναλαμβάνονται
διαρκώς με σκοπό να συμβάλλουν στην εμπέδωση της
κυκλοφοριακής και οδικής κουλτούρας.
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Ο Δημήτρης Μπάσης
στον χορό της Ένωσης
Αστυνομικών Ημαθίας
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ημαθίας διοργανώνει
τον ετήσιο χορό της και
προσκαλεί όλα τα μέλη
και όλους τους φίλους
της , αλλά και όσους
αγαπούν την καλή μουσική, σε μια ξεχωριστή
βραδιά με έναν ιδιαίτερο ερμηνευτή.
Ο Δημήτρης Μπάσης, ένας από τους
σημαντικότερους λαϊκούς τραγουδιστές της
γενιάς του, ετοίμασε
και φέτος ένα μοναδικό πρόγραμμα, γεμάτο
αγαπημένα τραγούδια
από την προσωπική
του δισκογραφία αλλά
και τραγούδια μεγάλων
δημιουργών, ερμηνευμένα πάντα με τον δικό
του ξεχωριστό τρόπο.
Τραγούδια σύγχρονα
και κλασσικά που θα
μας ταξιδέψουν, σε όλο
το φάσμα της λαϊκής μουσικής μέσα από το πρίσμα της μοναδικής φωνής
του αγαπημένου μας καλλιτέχνη.
Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι με τίτλο «Ένα Λεπτό» σε
μία ανατρεπτική συνεργασία με τον Χρήστο Μάστορα! Το τραγούδι αυτό σε
στίχους του Νίκου Μωραΐτη και μουσική του Νικόλα Μαυρέση, κατέκτησε
τα ελληνικά ραδιοφωνικά charts και γνώρισε τεράστια επιτυχία από την
πρώτη κιόλας στιγμή. Πιο ανανεωμένος από ποτέ αλλά πάντα με το ήθος
και την αυθεντικότητα που τον διακρίνουν σε όλη την μουσική του πορεία,
ο Δημήτρης Μπάσης έρχεται για να μας διασκεδάσει και για να μας χαρίσει
ανεπανάληπτες μουσικές στιγμές!
Την Παρασκευή 14 Φεφρουαρίου, ο Δημήτρης Μπάσης μαζί με τη Χριστιάνα Γαλιάτσου θα βρίσκεται στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρον και μαζί του οι
μουσικοί:
Μπουζούκι: Γιάννης Σινάνης
Κιθάρα: Γιάννης Παπαζαχαριάκης
Ακορντεόν/Πλήκτρα: Τάσος Αθανασιάς
Τύμπανα: Γιάννης Τσουμπρής
Μπάσο: Μίμης Ντούτσουλης
Ώρα έναρξης: 23.00
Τιμή εισιτηρίου: 20 ευρώ
Προπώληση: Βέροια Χώρος Τεχνών 2331078100 Κατάστημα Γερμανός
Ουζερί Στάσου Μύγδαλα
Νάουσα Κατάστημα Υποδημάτων Dejavu Αλεξάνδρεια Κατάστημα Γερμανός
Πληροφορίες – Κρατήσεις 6983455632

ΠΕΜΠΤΗ
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
5-6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2015 2020

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

«Ο Φώταγας
με τ’ όνεμαν»

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, το Σάββατο 15
Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 20:00, θα παρουσιάσει στο Χώρο Τεχνών του Δήμου Βέροιας,την ποντιακή θεατρική παράσταση ιστορικού περιεχομένου με τίτλο, «Ο Φώταγας με
τ’ όνεμαν» σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Γ. Γωνιάδη
- Λευτέρη Τσαχουρίδη με τη συμμετοχή του θεατρικού της τμήματος.
Η παράσταση είναι αφιερωμένη στην 100η
Επέτειο Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων
του Πόντου και επιχειρεί να μας ταξιδέψει
στα δίσεκτα χρόνια του ξεριζωμού όπου ο
έρωτας, η αγωνία, το μίσος, ο θάνατος, το
χρέος και η συνύπαρξη είναι η καθημερινότητα στις αλησμόνητες πατρίδες μας αλλά και
να μας δώσει το μήνυμα ΄΄Η Ρωμανία κι’ αν
πέρασεν, ανθεί και φέρει κι’ άλλο΄΄.
Εισιτήρια διατίθενται στην γραμματεία της
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, Λ. Πορφύρα 1 στο
Πανόραμα, από Κυριακή μέχρι Πέμπτη 5-9
μμ, τηλέφωνο επικοινωνίας 2331072060 και
από τον έφορο τμημάτων κ. Γιάννη Κοτίδη
6944751972.
Παρακαλούνται τα μέλη και φίλοι της
λέσχης που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την παράσταση, προς αποφυγή ταλαιπωρίας τους, να προμηθευθούν έγκαιρα
τα εισιτήρια εισόδου, καθότι εκτιμάται ότι θα
εξαντληθούν πριν την ημερομηνία παρουσίασης του θεατρικού έργου, όπως έγινε στις
τελευταίες εκδηλώσεις του συλλόγου.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Τουμπουλίδης Νικόλαος
Η Γ. Γραμματέας
Τογκουσίδου Ευαγγελία

Πρόσκληση
σε κοπή πίτας

Ετήσιος χορός
και κοπή πίτας του ΠΟΞ
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΕΡΟΛΙΒΑΔΟΥ προσκαλεί όλα τα μέλη
του, τους κατοίκους και τους φίλους του χωριού στον Ετήσιο Χορό του
και την Κοπή της Πίτας που θα γίνει το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020
(μετά την Τσικνοπέμπτη) στον πολυχώρο «ΕΛΙΑ» στη Βέροια, με τη συνοδεία της παραδοσιακής ορχήστρας του Δημήτρη Παράσχου.
Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20:30. Η πρόσκληση κοστίζει 20 Ευρώ και
περιλαμβάνει πλήρες μενού, ποτό, γλυκό και συμμετοχή στην κλήρωση
των δώρων με τον αριθμό της κάρτας (δε θα διατίθενται λαχεία).
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των φίλων και μελών, παρακαλούμε να προμηθευτείτε εγκαίρως τις προσκλήσεις σας.
Κρατήσεις προσκλήσεων γίνονται από τα μέλη του Δ.Σ. του Ομίλου.
Το Δ.Σ.

Η πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ του Μορφωτικού Συλλόγου Κοπανού «Η ΜΙΕΖΑ» σας
προσκαλούν στην Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
Βασιλόπιτας, την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020
και ώρα 5μμ, στην φιλόξενη αίθουσα του συλλόγου μας στην Κεντρική Πλατεία Κοπανού.
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με τον χαιρετισμό
της προέδρου του συλλόγου, στην συνέχεια θα
πραγματοποιηθούν οι βραβεύσεις νέων του συλλόγου Επιτυχόντες- Αριστεύσαντες στον Εκπαιδευτικό και Αθλητικό Τομέα, ευχές και Κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας καθώς και παραδοσιακοί χοροί από τα τμήματα του συλλόγου
μας. Στο τέλος θα ακολουθήσει γλέντι.
Σας περιμένουμε όλους!
Με εκτίμηση,
η Πρόεδρος
Στάρχου Παναγιώτα

Αύριο Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου
στην Αλεξάνδρεια
Ενημέρωση
για το έργο “Παροχή
υπηρεσιών Αυτόνομης
Διαβίωσης και Ασφαλούς
Γήρανσης Ηλικιωμένων”

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας , η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας (ΟΠΑΚΟΜ) του Δήμου
Αλεξάνδρειας, το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού και το Kέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας σας προσκαλούν
στην παρουσίαση του έργου «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης
και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων».
Σκοπός είναι η ενημέρωση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του έργου
στους ηλικιωμένους κατοίκους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από
τον Συντονιστή του έργου κ. Ρωσσάκη Δημήτρη.Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ, στην
αίθουσα ψυχαγωγίας του ΚΑΠΗ ( ΟΠΑΚΟΜ) του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Στηρίξτε τον αγώνα
του «Έρασμου»
για μια
κοινωνία χωρίς βία!
Ο «ΕΡΑΣΜΟΣ» εδρεύει στη Βέροια και δραστηριοποιείται δυναμικά ως Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης στην ευρύτερη κοινωνίας της
Ημαθίας και όχι μόνο, με κέντρο αναφοράς την
καταπολέμηση της βίας σε κάθε μορφή και εκδοχή της αλλά και τη μακροπρόθεσμη θεραπεία
του προβλήματος, με βασικά εργαλεία την πρόληψη, την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση.
Στεγάζουμε τα θύματα βίας και κακοποίησης
σε ασφαλή ξενώνα προσωρινής φιλοξενίας, με παράλληλη παροχή διατροφής, πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής
βοήθειας με κύριο μέλημα μας τη σταδιακή κοινωνική τους επανένταξη.
Σε αυτή την κατεύθυνση οποιαδήποτε βοήθεια, είτε ως προσφορά
ειδών πρώτης ανάγκης (είδη διατροφής, προσωπικής υγιεινής, καθαριότητας), είτε ως χρηματική δωρεά είναι πολύτιμη για τη συνέχιση αλλά
και την ακόμη μεγαλύτερη ευόδωση του ιερού μας έργου.
Στηρίξτε και εσείς τον αγώνα μας ΟΣΟ, και ΟΠΩΣ μπορείτε!
Απευθυνθείτε σήμερα στον «Έρασμο».
Για τη γυναίκα, για το παιδί, για τον άνθρωπο.
Για μια καλύτερη κοινωνία χωρίς βία, για τη δική σας γειτονιά…
Δίπλα σας!
Tρ. Πειραιώς - ΙΒΑΝ Δωρεών: GR 92 0172 2420 0052 4203 2694
057
Γραφεία: Μ. Αλεξάνδρου 17, Βέροια
Δευτέρα – Παρασκευή 9.00μ.μ – 14.00μ.μ
Τηλ: 23310 74073
WWW.ERASMOSVERIAS.COM
EMAIL: erasmos.veria@gmail.com
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Νέα Δρομολόγια ΚΤΕΛ

Βόλει Α.Σ.

Ποσειδώνας Βέροιας – ΓΑΣ
Μ.Αλέξανδρος Γιαννιτσών 3-0
Έτσι μαζι με τον
Ίκαρο Έδεσσας,
Πιερικό Κατερίνης
και τους Πάνθηρες
Κοζάνης θα διεκδικήσει το εισιτήριο
για το πανελλήνιο
πρωτάθλημα.

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

Π

ανηγυρίζει από το
Σάββατο ή ομάδα του
Ποσειδώνα αφού με
την νίκη της επί του Μέγα
Αλέξανδρου Γιαννιτσών με
3-0 σετ εξασφάλισε την συμμετοχή της στο φάιναλ φορ
της Κεντροδυτικής Μακεδονίας. Κάνοντας μία καταπληκτική πορεία στην διάρκεια
του πρωταθλήματος με 15
νίκες και μόνο 1 ήττα απέδειξε ότι δίκαια βρίσκεται στις
4 καλύτερες ομάδες της περιφέρειας.

Ο προπονητής
της ομάδας Λουκάς Στέργιος δήλωσε:
Η προσπάθεια
που ξεκίνησε τέλη
Αυγούστου, ολοκληρώθηκε με την
μεγάλη επιτυχία
της ομάδας μας
να προκριθεί στο
φάιναλ φορ της Κεντροδυτικής Μακεδονίας. Από 27 ομάδες
πού ξεκίνησαν στην πρώτη φάση συνεχίζουν οι καλύτερες 4.
Οι αγώνες που θα διεξαχθούν είναι
ψηλού επιπέδου και καλούμε τους φιλάθλους που αγαπάει το βόλεϊ να έρθει να
παρακολουθήσει τους αγώνες. Θέλω να
ευχαριστήσω τις αθλήτριες μου για την
μεγάλη προσπάθεια που κάνανε, τους
προπονητές  του συλλόγου (Σιδηρόπουλος Γιώργος, Ανέστης Τράιος) και την
διοίκηση που είναι κοντά στα κορίτσια.
Σύνθεση(Λουκάς Στέργιος) Πάντσιου
Ελένη, Σαράφη Μαρία, Μπέη Βασιλική, Τσανασίδου Ελβίρα, Τσιώτρα Μαρία, Μουρατίδου Γωγώ, Λαζεκίδου Αναστασία, Μαραβελάκη Ελένη, Μαγγαλιού
Βέρα, Αγγελοπούλου Κατερίνα, Δούρδα
Ελευθερία, Γκλαβίνα Στεφανία.

Φαρμακεία
Πέμπτη 6-2-2020
13:30-17:30 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΙΚΕΛΑ 10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 2331028491
21:00-08:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ
ΟΕ ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 23310-73324

Συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ

Φεβρουάριος 2020

Το συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ κατά
το διάστημα από 3-2-2020 μέχρι 9-2-2020
θα είναι το εξής: Αυτόματος τηλεφωνητής
βλαβών: τηλ. 2331021814.

www.laosnews.gr
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SL2: Οι διαιτητές
της 16ης αγωνιστικής
Ορίστηκαν από την
ΚΕΔ/ΕΠΟ οι διαιτητές
και οι βοηθοί της 16ης
αγωνιστικής της Super
League 2 Το παιχνίδι Απόλλων Πόντου - ΠΑΣ
Γιάννενα θα διευθύνει ο
Μελτζανίδης με βοηθούς
τους κ.κ Γιάντσης και Παπαδάκης (Ημαθίας).
Αναλυτικά οι ορισμοί:
Παρασκευή (7/2)
16:00
Χανιά – Κέρκυρα
Διαιτητής: Ψυχούλας (Βοιωτίας)
Βοηθοί: Παγουράς (Βοιωτίας), Γεωργακόπουλος (Πειραιά)
Κυριακή (9/2)
14:45 Α.Ε. Καραϊσκάκης – Εργοτέλης
Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
Βοηθοί: Καμπερίδης (Καβάλας), Κηλικιώτης (Ξάνθης)
15:00 Απόλλων Σμύρνης – Πλατανιάς
Διαιτητής: Μπαΐλης (Πρέβεζας/Λευκάδας)
Βοηθοί: Φραγκούλης (Πρέβεζας/Λευκάδας), Μαυραντωνάκης
(Ηρακλείου)
15:00 Απόλλων Λάρισας – Λεβαδειακός
Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)
Βοηθοί: Δέλλιος (Πέλλας), Νταβέλας (Μακεδονίας)
15:00 Απόλλων Πόντου – ΠΑΣ Γιάννινα
Διαιτητής: Μελτζανίδης (Ημαθίας)
Βοηθοί: Γιάντσης (Ημαθίας), Παπαδάκης (Ημαθίας)
Δευτέρα (10/2) 16:00
Παναχαϊκή – Δόξα Δράμας
Διαιτητής: Καλατζής (Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Παγουρτζής (Πειραιά), Κομισοπούλου (Χανίων)

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο	 23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	
23313 50102
Πυροσβεστική 	 23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο 	
23313 51100
23313 51210
Νοσοκομείο πληροφορίες
23313 51400
Νοσοκομείο ραντεβού
ΕΚΑΒ
166  
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό
2331021111
2331074800  
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
ΟΤΕ Βλάβες 	
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
2331022.342
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
2331062.555 - 2331062.666  
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53124
23313 53125
2331074222
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
2331026385, 26394
Δ/νση Δασών 	
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
2331024.598  
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879  
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
2331078140
ΔΗΠΕΘΕ 	
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
168
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
2331072.222, 76.615
Διευθυντής: 	

2331020.240, 76.612
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.610, 76.613
Υπασπιστής: 	
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
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, κο-

ντά στα Σχολεία, πωλείται διαμέρισμα περίπου
90 τ.μ., 3ΔΣΚWC, 1ος
όρ., υπερυψωμένος,
θέση πάρκιγκ, διαμπε-

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»

Απαραίτητα προσόντα:
·Πτυχίο πληροφορικής ή πτυχίο θετικών επιστημών
·Άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου
·Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
·Γνώσεις προγραμματισμού
·Γνώσεις Ρομποτικής (Wedo2 και EV3 της LEGO)
·Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες θα
εκτιμηθούν
Πληροφορίες 6978897897 Κος Σαπτσόγλου Ιγνάτιος
Στέλνετε το βιογραφικό σας στο info@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΔΒΜ
Εδέσσης 21 Βέροια

ρές και θέα, ατομικό
καλοριφέρ. Τηλ.: 6957
387555.
ΣΤΑΥΡΟΣ πωλείται
διόροφη μονοκατοικία
περίπου 175 τ.μ., το
πάνω κατοικήσιμο και
το ισόγειο αποθήκες,
σε οικόπεδο 1,5 στρέμμα, θερμοκήπιο, αμπελώνας, περιφραγμένο,
3ΔΣΚWC. Τηλ.: 6987
473349.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο 7ο Δημοτικό, 75 τ.μ., με υπόγειο 75 τ.μ. και οικόπεδο
200 τ.μ., 48.000 ευρώ.
Τη λ . : 6 9 4 5 1 2 2 5 8 3
Euromesitiki.
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ πωλείται μονοκατοικία 80 τ.μ.
σε οικόπεδο 1000 τ.μ., με

ΝΑΟΥΣΑ πωλείται το παλαιότερο
καφεκοπτείο στο
κέντρο της πόλης,
λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ.: 6997
026390.

θέα το ποτάμι, και τα δύο
μαζί ή μεμονωμένα. Τηλ.:
6981 058526.
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ πωλείται μονοκατοικία δύο διαμερίσματα από 70 τ.μ.
ισόγειο και 70 τ.μ. 1ος
όρ., με εξωτερική σκάλα, σε οικόπεδο 595
τ.μ., πάνω στον κεντρικό δρόμο, 10 λεπτά από
τη Βέροια, δίπλα από
τον Αγ. Γεώργιο. Τιμή
85.000 ευρώ, συζητήσιμη. Τηλ.: 2310 864983 &
6941 422004.
Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι δ ι α μ έ ρισμα 95 τ.μ., 3ος όρ.,
καταπληκτική θέα, ανακαινισμένο, χωρίς ασανσέρ, ατομική θέρμανση,
κουφώματα ενεργειακά,
μπαλκόνια γύρω-γύρω.
Τι μ ή 4 5 . 0 0 0 ε υ ρ ώ ,

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται γκαρσονιέρα
στην οδό Πολυζωΐδη, κοντά στην Πλατεία Ωρολογίου. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.:
6949 981810.

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.

συζητήσιμη. Τηλ.: 6992
769850.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΧΩΡΑΦΙΩΝ
Μ ΑΥ Ρ Ο Δ Ε Ν Δ Ρ Ι ,
πωλείται χωράφι 13,7
στρέμματα, με ροδακινιές, πάνω στο δρομο.
Τι μ ή 2 . 5 0 0 ε υ ρ ώ το
στρέμμα. Τηλ.: 6973
339030.
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη ευκαιρία πωλείται
οικόπεδο 2 στρέμματα,
άρτιο και οικοδομήσιμο,
με νερό, ρεύμα, σε πολύ
ωραία θέση. Τιμή ΜΟΝΟ 30.000 ευρώ. Τηλ.:
6934 662478.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
1.085 τ.μ. στη Βεργίνα, έναντι παραδοσιακού ξενώνα, πλησίον
Γυμνασίου Βεργίνας.
Τηλ.: 6974 792021.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

ΝΑΟΥΣΑ ενοικιάζεται διαμέρισμα
3ΔΣΚWC, με αυτόνομη θέρμανση και
ηλιακό θερμοσίφωνα, επιπλωμένο και
οικιακό εξοπλισμό
κοντά στο Νοσοκομείο. Τηλ.: 6997
026390.

δο στη Μέση Βέροιας, 6 στρέμματα, τιμή
130.000 ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.: 6972913645
κ. Τάσος.
Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι σ τ ο
κέντρο του Διαβατού
οικόπεδο 205 τ.μ., αξία 7.000 ευρώ. Τηλ.:
6942 067283.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα
με συμπύρηνα ροδάκινα (Άνδρος και Έβερτ)
9 στρέμματα στο ΠΑΛΙΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙ. Τηλ.:
6972 237102.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙ-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετών στον Βάλτο Σταυρού Βέροιας και με
αντιχαλαζική προστασια. Επίσης ένα τρακτέρ
UNIMOK, μία πλατφόρμα καινούργια και μία
φρέζα συρταρωτή 1,70 σχεδόν καινούργια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6973 616847.
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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. 23471 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Οροφοδιαμέρισμα 70 τ.μ., κατασκευή 2000, 2 υ/δ, 1 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά, με φόντο τον κάμπο,
άψογα συντηρημένο, καινούργια αλουμινίου
κουφώματα   με διπλά τζάμια, με συμμετρική
διάταξη των χώρων, ατομική θέρμανση με σόμπα η κλιματιστικό η  χωρίς θέρμανση και με
πάρκινγκ πυλωτής , ενοίκιο 250€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23449 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Διαμέρισμα 75
τ.μ., κατασκευή 1983, 2 υ/δ, 2 ος όροφος και με
ευχάριστη θέα, καλοδιατηρημένο, ατομική θέρμανση πετρελαίου και με ανελκυστήρα, ενεργειακής κλάσης Ε , έχει μία ντουλάπα,  άνετους
χώρους και με parking πιλοτής , διαμπερές και
σε πολύ καλή τιμή,  μόνο 250€, Αποκλειστική
διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι ελεύθερο από 1/1/2020.
Κωδ: 22988 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ   ενοικιάζεται
σπάνιο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105
τ.μ. 1ος ορ. Εξαιρετικής διαρρύθμισης ,Διαμπερές και με πολύ φωτεινούς χώρους ,αποτελούμενο από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1999 και διαθέτει
θέρμανση ατομική με υπέρυθρες , η με σόμπα
πέλλετ του ενοικιαστή , θέση στάθμευσης στον
αύλιο χώρο , έχει μεγάλη βεράντα , απεριόριστη
θέα στον κάμπο και τα κουφώματα του είναι με
διπλά τζάμια , Τιμή: 300 € . Αποκλειστική διάθεση
- διαχείριση από  ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .
ΚΩΔ. 23402 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Διαμέρισμα
110 τ.μ., κατασκευή 1973, 3 υ/δ, 2 ος όροφος,
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , μέτρια κατασκευή, αλουμινίου συρόμενα, ανεξάρτητη
θέρμανση , σόμπα με ξύλα η Pellet , χωρίς
ανελκυστήρα, με πολύ λίγα κοινόχρηστα, 220€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διαμέρισμα σαν σε Μονοκατοικία συνολικής
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα συντηρημένο, με πολυτέλεια και ζεστασιά. Αποτελείται
από 3 μεγάλα Υπνοδωμάτια με εντοιχιζόμενες
ντουλάπες, μια ωραιότατη σαλοκουζίνα με τζάκι
και ένα μπάνιο . Είναι κομπλέ επιπλωμένο μαζί
με ηλεκτρικές συσκευές. Διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου, συνθετικά κουφώματα με
διπλά τζάμια, με ανοιχτό πάρκινγκ, κοινόχρηστη
αυλή.  Τιμή: 300 €. Πληροφορίες μόνο στην
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 - Κέντρο κοντά στην Εληά
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα απο-

θήκη συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ. ισόγεια με
εξαιρετικά καλή πρόσβαση. Αποτελείται από 1
Χώρο . Ενοίκιο 140 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. στον
1 ο όροφο. Αποτελείται από έναν γραφειακό
χώρο, Κουζίνα και WC. Είναι κατασκευασμένο
το 1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Κεντρική Θέρμανση Πετρελαίου, Ανελκυστήρα,
Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.24763 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 35 τ.μ.,
κατασκευή 2000, με δύο χώρους , 3 ος όροφος, καινούργιο εντελώς, σε άψογη κατάσταση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια,
άψογα συντηρημένο, με ωραία διαρρύθμιση,
με υδραυλικό ανελκυστήρα , κεντρικότατο, με
μίσθωμα τα 200€.
Κωδ: 22769 - Στο Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος ορ. .
Αποτελείται από 2 Χώρους,  Είναι κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα  με διπλά τζάμια και μία αποθήκη
- Τιμή: 150 € .
Κωδ. 116007 Ενοικιάζεται   γραφειακός
χώρος κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρολογίου με 50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός ,
κατάλληλος για κάθε χρήση με δικό του WC και
με πολύ λογικό τίμημα στα 230€.
Κωδ. 14025 Ενοικιάζεται στον πεζόδρομο
της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 213
τ.μ. αποτελούμενη από 7 χώρους ανεξάρτητους
, φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή κατάσταση με
2 WC και ασανσέρ, με μηνιαίο μίσθωμα 700€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 22777 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο
Κατάστημα με 35 τ.μ., και με επιπλέον 35 τ.μ.
υπόγειο , πρόκειται για ακίνητο σπάνιας προβολής και θέσης στην οδό Μητροπόλεως , ενοίκιο
700€. Αποκλειστική ανάθεση για υπόδειξη από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 22814 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σε
άκρως εμπορικό σημείο κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 36 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 1
Χώρο με καλή βιτρίνα. Είναι κατασκευασμένο το
1965  και με πολύ καλό μίσθωμα στα 300 €. Το
γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 1112 - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον πεζόδρομο κατ΄ αποκλειστικότητα γωνιακό Κατάστημα
συνολικής επιφάνειας 160 τ.μ. αναλυτικά με 60
τ.μ. ισόγειο, 60 τ.μ. υπόγειο και 40 τ.μ πατάρι,
με πολύ μεγάλη βιτρίνα , σπάνιο το σημείο και
η ευκαιρία μοναδική. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρό ενδιαφερόμενο μισθωτή. Τιμή: 1.200 €.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ   από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12815  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ κατάστημα
400 τ.μ. σε οικόπεδο 4.000 τ.μ. κατάλληλο  για
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έτος κατασκευής 1988 με 192 τ.μ. σε δύο επίπεδα και 93  τ.μ. υπόγειο το οποίο χρησιμοποιείται
σαν γκαράζ και αποθήκη  , σε οικόπεδο 350 τ.μ.
σε άψογη κατάσταση, αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών,  έχει τζάκι ενεργειακό , αρχοντικό ,
για απαιτητικούς αγοραστές, και με δύο μπάνια ,
τιμή 185.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
πάμπολλες χρήσης ακόμη και για υγειονομικού ενδιαφέροντος , με αύλιο χώρο δικό του
μεγάλο και μίσθωμα πολύ λογικό μόνο 1500€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105475  ΠΑΡΚΙΝΓΚ ενοικιάζεται στο
Βήμα του Αποστόλου Παύλου 15 τ.μ.  σε ημιυπόγειο με εύκολη πρόσβαση και με τηλεχειριστήριο , μηνιαίο μίσθωμα 50€ ,
ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία Υπερυψωμένη συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. και 55 τ.μ. υπόγειο χτισμένη σε ένα ελαφρώς επικλινές οικόπεδο συνολικού
εμβαδού 490τ.μ. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο,
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο. Είναι κατασκευασμένη
το 1997 και διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, έναν πολύ ωραίο κήπο και μεγάλη βεράντα,
δίνεται σε τιμή ευκαιρίας μόνο 60.000 €.
κωδ. 14046 ΚΕΝΤΡ0, κάτω από την Εληά
πωλείται διαμ/μα 77 τ.μ., κατασκευή 1975 , 2
υ/δ, 1 ος όροφος, πρόκειται για διπλοκατοικία
καλοδιατηρημένη ωραιότατη κατασκευή , με ωραία βεράντα και με ατομική θέρμανση , διαθέτει
και μία αποθήκη 9 τ.μ. , συνολική τιμή 65.000€.  
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.13912 ΒΙΛΛΑ ΒΙΚΕΛΑ  Διαμέρισμα
87 τ.μ., καθ. και 104 τ.μ. μικτά  κατασκευή 2006,
διαθέτει 3 υ/δ, 1 ος όροφος, με μοναδική θέα
στον κάμπο, καταπληκτικό διαμέρισμα, νεοαναγειρόμενο , σίγουρα  επιμελημένης κατασκευής,
άριστη διαρρύθμιση, αυτόνομη θέρμανση, θωρακισμένη πόρτα , για απαιτητικούς αγοραστές,
τιμή 85.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12870 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. μικτά και
80τ.μ. καθ., στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 2
υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1967 και διαθέτει απεριόριστη Θέα,
οι χώροι του λειτουργικοί, κουφώματα ξύλινα,

ΚΙΑΖΕΤΑΙ περιίτερο, στην
πλατεία Καπετανίδη λόγω
σ υ ν τα ξ ι ο δ ότ η σ η ς . Τη λ . :
6972 670817.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ, στο στενό της Λέσχης Αξιωματικών, ενοικιάζεται studio

ανελκυστήρα, χωρίς θέρμανση, με εξαιρετική διαρρύθμιση, σκαλιά εισόδου,  σε μοναδική τοποθεσία, σε τιμή προσφοράς μόνο: 54.000 €. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13084 ΡΟΔΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οροφοδιαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 τ.μ. στον
5ο όροφο Ρετιρέ, αποτελείται από 3 υπνοδωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1997 και διαθέτει θέρμανση ατομική
με κλιματιστικό, απεριόριστη Θέα στον κάμπο,
κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, ηλιακό
θερμοσίφωνα, θωρακισμένη πόρτα εισόδου,
ανελκυστήρα, με τέντες, κλειστό πάρκινγκ 18τ.μ.
καθώς και μια αποθήκη 9 τ.μ., σε πολύ καλή γειτονιά, άνετοι χώροι, σε τιμή προσφοράς
115.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο αγοραστή. Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία Υπερυψωμένη συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. και 55 τ.μ. υπόγειο χτισμένη σε ένα ελαφρώς επικλινές οικόπεδο συνολικού
εμβαδού 490τ.μ. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο,
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο. Είναι κατασκευασμένη
το 1997 και διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, έναν πολύ ωραίο κήπο και μεγάλη βεράντα,
δίνεται σε τιμή ευκαιρίας μόνο 60.000 €.
Κωδ: 24609 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 95 τ.μ. Υπερυψωμένη, σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1.270
τ.μ., άψογα συντηρημένη, υπερσύγχρονης κατασκευής, υψηλών ποιοτικά προδιαγραφών.
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, οι χώροι του λειτουργικοί. Είναι κατασκευασμένη το 2007 και διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, Ηλιακό θερμοσίφωνα, BBQ  
στην αυλή με πολύ ωραίο κιόσκι, Αποθήκη
40τ.μ., Κουφώματα Συνθετικά με Διπλά τζάμια,
σε τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα μόνο 100.000
€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.
Κωδ.105200 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας , πωλείται σπάνια διπλοκατοικία Ισόγειο, και 1ος ορ.  
βλέπει σε ανοιχτωσιά, η θέα του είναι μοναδική,

επιπλωμένο, 1ος όροφος.
Τηλ.: 6949 408554 & 6948
726845.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωμένη μεζονέτα με 4ΔΣΚ, αυτόνομη θέρμανση, γκαράζ,
αποθήκη. Νεόδμητη με θέα,
περιοχή Καλλιθέας, 500
ευρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki/
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 2, ενοικιάζε-

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040 ΤΣΕΡΜΕΝΙ, πωλείται αποθήκη 147 τ.μ., με καλή πρόσβαση από κεντρικό
δρόμο , σε ημιυπόγειο , τιμή πώλησης μόνο
16.000€.
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: 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: 14280 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 55 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο,
Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη,
Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια - Τιμή: 45.000 €.
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 25.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 105097 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Κατάστημα 70 τ.μ., κατασκευή 90, ενιαίος χώρος , Ισόγειο, γωνιακό, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε πολύ καλή
τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 20.000 €.
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

ται διαμέρισμα 45 τ.μ., ημιόροφος. Τιμή 150   ευρώ.
Τηλ.: 23310 22063.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο
διαμέρισμα 76 τ.μ., πραγμ α τ ι κό ς λο υ λο υ δ ότοπο ς
με κλιματισμό, καλοριφέρ,
πάρκιγκ, χωρίς κοινόχρηστα, Γρεβενών 11 και Ερμ ο ύ γ ω ν ί α . Τη λ . : 6 9 4 9
215864.
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τίμημα μόνο 60.000€, με πολύ λογικό μίσθωμα
στα 450€. Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζητηθούν. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από
την Μεσιτική Ακινήτων.
ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ 13640 ΣΤΟ 7.5 ΔΡ. ΒΕΡ.-, Δεύτερο
από τον κεντρικό δρόμο για Νάουσα 5.472 τ.μ.,
χωραφοοικόπεδο σε προνομιακή θέση, σε απίστευτα χαμηλή τιμή, ευκαιρία μόνο για αποφασιστικό αγοραστή, Αποκλειστική διάθεση από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και υπόδειξη μόνο σε
σοβαρά ενδιαφερόμενο, τιμή 28.000€.
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: 13295 - Ξηρολίβαδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ πολύ
πολύ σπάνιο οικόπεδο συνολικής επιφάνειας
237 τ.μ. και σε μοναδικό σημείο του χωριού .
Τιμή μόνο 18.000 €.
Κωδ. 13056 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , ευκαιρία πωλείται οικόπεδο 400 τ.μ., με σ/δ 0,8 εντός σχεδίου πόλεως , άρτιο οικοδομήσιμο , με γύρω
-γύρω οικοδομές , η αντικειμενική του τιμή είναι
83.000€ αποδεδειγμένα η δε τιμή πώλησης του
από 80.000€ τώρα προσφέρεται στα 32.000€ ,
ευκαιρία άριστη.Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ. 13007 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται ένα εξαιρετικό οικόπεδο μεγάλο 1.010 τ.μ. γωνιακό
ανατολικό , κατάλληλο και για οικοδομή με σ/δ
0,8 , τιμή μόνο 110.000€.
Κωδ. 13010 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ πωλείται οικόπεδο στην είσοδο του χωριού από την πλευρά της
Βέροιας με 1965 τ.μ. , άρτιο και οικοδομήσιμο ,
σε τιμή εξαιρετικά χαμηλή μόνο 25.000€.
Κωδ. 13377 ΦΥΤΕΙΑ, Οικόπεδο 3.000 τ.μ.,
εντός ζώνης , με εκπληκτική θέα στον κάμπο,
αξίζει να το δει κανείς, για πολύ απαιτητικούς
αγοραστές φυσιολάτρες , σε τιμή προσφοράς,
μόνο 35.000€.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κέντρο Αποκατάστασης , Κλινική η Οίκο Ευγηρίας και όχι
μόνο  στη θέση  Καβάκια πάνω στο δρόμο για
τη Ραχιά  12.000 τ.μ.  αμφιθεατρικό με θέα όλον
τον κάμπο της Ημαθίας και ορατότητα μέχρι την
Θεσ/νίκη . Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο
σε πολύ σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία, Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  τιμή 450.000€.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Α.Σ. Βέροιας “VENUS GROWERS”
Ενδιαφέρεται για την πρόσληψη τεχνικών
των παρακάτω ειδικοτήτων για απασχόληση
τους στα εργοστάσια Αλεξάνδρειας και Βέροιας:
1) Αρχιτεχνίτης ή Εργοδηγός   Μηχανικός   
εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας
2) Αρχιτεχνίτης Μηχανικός εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας -Θερμαστής
3) Αρχιτεχνίτης ή Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας
Υποβολή Βιογραφικού:
-email: venus@venusgrowers.gr
-fax: 2331024204
-Διεύθυνση: Α.Σ. Βέροιας VENUS
GROWERS, Σιδηροδρομικός Σταθμός Βέροιας, Τ.Κ.59131, Τ.Θ. 3, ΒΕΡΟΙΑ.
-Τηλ. Επικοινωνίας: 2331023311 με εσωτερικό 141 ή 147
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ
110.000€
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ 92 τ.μ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ
90000€
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητέα 28000€
ΑΓΟΡΑ   90 τ.μ με θεα, ασανσέρ,.  Χρήζει ανακαιν.  70000€
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€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75+75 τ.μ
Οικ.200 τ.μ 50000€
ΕΔΕΣΣΗΣ 3ος 40 τ.μ 1ΔΣΚ WC,προσοψης με Αυτ.Θ. Α/C
26000€
ΚΕΝΤΡΟ έτοιμο ανακαινισμένο 90 τ.μ 2ΔΣΚ 60000€
ΒΟΣΠΟΡΟΣ διπλοκατοικία 80 τ.μ+ ισογειο σε οικοπ.220 τ.μ
60000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  0085
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας
300€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ Καλλιθεα 4ΔΣΚ 2WC Ξυλολεβητας+ενεργ.Τζακι
επιπλωμενη 500€      
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 105 τ.μ 3ΔΣΚ Α/C 2WC 300€
MΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  επιπλωμενη στον Βοσπορο 2ΔΣ-Κ Α.Θ 220€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση
250€
ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΟΡΑ 70 τ.μ 1ΔΣ-Κ WC χωρις κοινοχ.160€
ΙΣΟΓΕΙΟ Διαμερισμα στα Παπακια 2ΔΣΚ Ατ.Θ. αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟ επιπλωμενο 1ΔΣΚ ανωγειο καλο 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€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης 1000 τ.μ αρτιο οικοπεδο 1000 μ. από
παραλια 45000€
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 οκοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρ χερσα 1400€ το στρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 16.400 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€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,  85 τ.μ χρηζει ανακ.για   Ιατρειο 70000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για Ιατρους Βενιζελου κοντα 4χωρα
400€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  καταστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€
Σοβαρες προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗ αποθηκη 120τ.μ 150€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€
ΕΛΗΑ 200τ.μ+200 ΥΠΟΓΕΙΟ σοβαρες προτασεις   

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,
ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ο Ν ΤΑ Ι
ε υ ρ ύ χω ρ ο ι χώ ρ ο ι γ ι α
γραφεία, φροντιστήριο,
ή εργαστήριο και υπηρεσίες. Είναι ανακαινισμένοι, 2 WC και λογικό
ενοίκιο. Αριστοτέλους
18. Τηλ. 23310 23140 &
6949087741.
ΠΙΕΡΙΩΝ 32, ενοικιάζεται κατάστημα 32 τ.μ.,
με πατάρι περίπου 15
τ.μ., με W.C. Τηλ.: 6979
464235.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-

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-

ριοχή 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 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  22 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο 180 €
ΚΤΕΛ 40 τ.μ.  ανακαινισμένο & επιπλωμένο 180 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 50  τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 180 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 65 τ.μ. ανακαινισμένο, καλό, 240 €
ΓΗΠΕΔΟ 70 τ.μ. 15 ετών επιπλωμένη μονοκατοικία, χωρίς
κοινόχρηστα, 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 70 τ.μ. καλό, 220 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 85 τ.μ. καλό, με ατομικό λέβητα, 200 €
ΡΟΛΟΙ 110 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα, διαμπερές, με ατομικό
λέβητα, 350 €
ΡΟΛΟΙ 120 τ.μ. λουξ επιπλωμένο με τζάκι, 350 €
ΚΤΕΛ 145 τ.μ. καλό, θέα, 200 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μονοκατοικία 300 τ.μ., επιπλωμένη, λουξ, 550 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ 40 τ.μ. επιπλωμένο &μισθωμένο 15.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ. ανακαινισμένο, 22.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΡΟΛΟΙ 55 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο, 34.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας με αποθήκη & ηλιακό 37.000 €
ΡΟΛΟΙ 75 τ.μ., επενδυτικό, ευκαιρία, 27.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. 23 ετών, επιπλωμένο & μισθωμένο
39.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 84 τ.μ. 25 ετών, πολύ καλό, ευκαιρία, 55.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. 23 ετών, 71.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. ανακαινισμένο , καλό, θέα, 54.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 100 τ.μ.  νεόδμητο, θέα, 120.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 τ.μ. θέα, διαμπερές, καλό, 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. ανακαινισμένο, θέα, τζάκι, 46.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 105 τ.μ. 18 ετών με 3 υ/δ, ευκαιρία, 75.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. ανακαινισμένο, πολύ καλό, 88.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 157 τ.μ. καλό, επενδυτικό, 83.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΒΕΡΟΙΑ 260 τ.μ. υπερλουξ βίλα με όλα τα έξτρα, 265.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ 35 τ.μ. πολύ καλό, 220 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 500 €
ΛΑΙΚΗ 80 τ.μ. 220 €

γελματικός χώρος επί της
Βενιζέλου 7 στη Βέροια,
καθαρού εμβαδού 42 τ.μ.,
στον 2ο όροφο. Περιλαμβάνει 3 χώρους και W.C. Τηλ.:
23310 21106.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 50
τ.μ., πλήρως ανακαινισμένος,
1ος όρ., γωνιακό, δίπλα στα
Αστικά. Τηλ.: 6946 740621.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι
γραφείου με γνώσεις Η/Υ
και επιπλέον άτομα για την
παραγωγή ιδιωτικής εταιρίας. Τηλ.: 6974 312313, 6974

814606.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σεφ, ψήστης
και σερβιτόρος για γνωστό
ψητοπωλείο της Βέροιας.
Τηλ.: 23310 25178, ώρες
11.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για θερινή
περίοδο πλανόδιοι μικροπωλητές με ημερήσιες αποδοχές από 80,00 έως 100,00
ευρώ. Απαραίτητο να έχει
μεταφορικό μέσο. Τηλ.: 6945
003564.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κομμωτηρίου για πλήρη απασχόληση, χωρίς υποχρεώσεις, έχοντας τις βασικές
γνώσεις κομμωτικής. Τηλ.
επικοινωνίας: 6974 648212.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με
δίπλωμα Γ΄ και Δ΄ κατηγοριας για μόνιμη πρωινή απασχόληση. Τηλ.: κ.
Κώστα 23310 21904.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης για
εμπορία κρεάτων. Πληρ.
τηλ.: 23320 42608.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ζητά να προσλάβει
2 άτομα, έναν οδηγό με
δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
και έναν αποθηκάριο έως
45 ετών. Πληροφορίες
στο 6947 021868.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερμανία κυρία χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις για
εργασία σε ελληνικό εστιατόριο. ΜΙσθός, ασφάλεια, διαμονή. Πληρ. τηλ.:
6972 816816.
Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι ο δ η -

ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. (κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 800 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 250 τ.μ. 1.200 €
ΛΑΙΚΗ 300 τ.μ. 2.200 €
ΕΦΟΡΙΑ 550 τ.μ. 1.400 €
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ 600 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων, 1.100 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές, κοντά στο χωριό, 4.500 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα, 450 € ενοίκιο / έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 6.000 μέτρα, 12.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 6.000 μέτρα (κάτω από το LIDL), ευκαιρία, 14.000 €
ΡΑΧΙΑ 13.000 μέτρα με ροδακινιές 8 ετών, 1.100 € ενοίκιο / έτος
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ 17.000 μέτρα, με ελιές 25 ετών, 14.000 €
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 20.000 μέτρα, ευκαιρία, 25.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα, γωνιακό, με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 324 τ.μ. καλό, 48.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, καλό, 18.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 710 μέτρα, αμφιθεατρικό, επάνω στο δρόμο,
26.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 1.500 μέτρα, πανοραμικό, με θέα, 32.000 €
ΡΑΧΙΑ 4.000 μέτρα, 25.000 €
ΔΟΒΡΑ 4.100 μέτρα, κοντά στην πόλη, αμφιθεατρικό,
50.000 €
ΛΟΖΙΤΣΙ 8.000 μέτρα, θέα, γωνιακό, 32.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κρεοπωλείο πλήρως εξοπλισμένο, σε χωριό
δίπλα στην Βέροια, ενοίκιο 380 € / μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ στον Πεζόδρομο, με καλούς
τζίρους, λόγω φόρτου εργασίας, 55.000 €
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστάσιο χρωμάτων με κτιριακές εγκαταστάσεις, σε πλήρη λειτουργία & με 2 υποκαταστήματα λιανικής
πώλησης, 300.000 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ
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Προσφορές της εβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο
Λαζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε
400 τ.μ. οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Εργοχώρι 600 τ.μ.
γωνιακό. Τιμή πώλησης ΜΟΝΟ 57.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο γήπεδο 65 τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο στο Πανόραμα 4.500 τ.μ. κολλητά στον οικισμό με πανοραμική θέα. Τιμή πώλησης 30.000
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% της οικοδομής στην Ελιά πρώην «NOTA NOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 58 στρεμμάτων στο 2ο πόδι της Χαλκιδικής
πρώτο στη θάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο 105 τ.μ., 2ος όρ. με ασανσέρ.
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλη σαλοκουζίνα, W.C. Είναι σε καλή
κατάσταση φωτεινό με μπαλκόνι μπρος και πίσω. Τιμή πώλησης
70.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο 94 τ.μ. με 2Υ/Δ, σαλόνι,
κουζίνα, W.C., 1ος όρ. Τιμή πώλησης 32.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη Νέα Νικομήδεια 5 στρέμματα πολύ
κοντά στο χωριό, ποτίζεται με κατάκλυση μέσω δικτύου. Τιμή
πώλησης 12.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στη Βέροια στο κέντρο με 74 τ.μ. ισόγειο,
74 τ.μ. υπόγειο και 30 τ.μ. πατάρι. Τιμή πώλησης 130.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στην Κεντρικής 45 τ.μ. με 45 τμ. πατάρι.
Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο στα Ασώματα 3.200 με ρεύμα,
νερό, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή πώλησης 110.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, 4ος με ασανσέρ,
ρετιρέ με πολύ καλή μόνωση 75 τ.μ. με τεράστιο μπαλκόνι που
κοιτά μπροστά. Έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-Κωδ. 94 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40
τ.μ. με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό
σημείο, τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ
καλό σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 201 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση.
Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό
σημείο. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο
κέντρο. Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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. 100 ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα
ροδάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.950 τ.μ. στους Γεωργιανούς με ρεύμα,
νερό, θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στο κέντρο 45 τ.μ. με πατάρι,
πλήρως ανακαινισμένο ενοίκιο 180 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

γός-πωλητής σε εμπορική επιχείρηση.
Απαραίτητα προσόντα: Κάτοχος διπλώματος Γ΄ κατηγορίας, Π.Ε.Ι. και κάρτα
ηλεκτρονικού ταχογράφου, έως 38 ετών.
Βιογραφικά στο e-mail: vbotzori@otenet.
gr και στο Φαξ: 23310 91610.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με δίπλωμα Γ’
κατηγορίας και εμπειρία στις πωλήσεις.
Αποστολή βιογραφικών στο sta-afoi@
otenet.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μισθοδοσία κατά προτίμηση του προγράμματος Epsilon για Λογιστικό Γραφείο.
Τηλ.: 23310 76870 & 6932 245383.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για φύλαξη μικρών παιδιών. Πληρ. τηλ.: 6973 680844.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ οδηγός λεωφορείων με πολυετή εμπειρία και χειριστής
γερανών, με όλα τα επαγγελματικά διπλώματα και Π.Ε.Ι. και πτυχίο Μηχανικού
Αυτοκινήτων ζητά ανάλογη εργασία. Τηλ.
6909 403655.
ΚΥΡΙΑ σοβαρή αναλαμβάνει φροντίδα
και περιποίηση ηλικιωμένων και παιδιών
για κάποιες ώρες. Τηλ.: 6983 435188.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα και
περιποίηση ηλικιωμένων για όλο το 24ωρο. Τηλ.: 6986 276287.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι, περιοχή Αιγιάλειας,
ποσότητα 120 κιλά, τιμή 4,00 ευρώ το
κιλό που βγήκε 24-12-2019. Πληρ. τηλ.:
6993 546941 κος Παναγιώτης.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 καρέκλες τραπεζαρίας
ξύλινες καφέ 120 ευρώ, 1 καταψύκτης
DELONGHI 150 ευρώ, 1 μπαούλο ψυγειοκαταψύκτης DELONGHI καινούργιο 250
ευρώ, 1 τραπέζι σαλονιού μαύο 49 ευρώ.
Τηλ.: 6930 388884.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% άδειας ΤΑΧΙ στη
Βέροια. Τηλ.: 6973 214275 & 6946
660553, κος Σταύρος.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και τρεις
πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. Τηλ.
επικοινωνίας: 6973 827192.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDI Α4, 1800 κυβικά, μοντέλο 1996, υγραέριο, 160.000 χιλιόμετρα,
μαύρο χρώμα. Τηλ.: 6973 473304..
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις
ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984 040769.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχα
με ζάντες αλουμινίου 205x55x16
σε άριστη κατάσταση. Τιμή ευκαιρίας λόγω αλλαγής Ι.Χ. Τηλ.:
6945 495566 κ. Βασίλης.
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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-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από
τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες
πληροφορίες στο 6981 088721.
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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

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

www.mesitikoveria.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.

CMYK
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χρόνο με τον χρόνο, κιλό με
το κιλό.

P Τον πρώτο καιρό όταν
χαλούσε ο καιρός έλεγα την
αγάπη: ‘Μην στεναχωριέσαι,
έχεις εμένα’. Στο μεταξύ, για
εμένα στεναχωριόταν, όχι
για τον καιρό.

P
Χιόνισε στο
βουνό. Από υποχρέωση δηλαδή, αν κρίνω από τις ποσότητες…

P Τώρα σεξ και καιρικές
συνθήκες έχουν ένα κοινό στοιχείο. Πάει καιρός.

P
Άσχημο
πράγμα να κάνουν
τέτοιες τσιγγουνιές
και οι ανώτερες δυνάμεις.

P Είσαι χρόνια παντρεμένος, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη
από τη θερμοκρασία στην
κρεβατοκάμαρα.

P Και πόσες τέλος πάντων να είναι
οι αμαρτίες μας;
P Σίγουρα όχι περισσότερες αυτών της
κεντρικής και νότιας Ελλάδας.

P Και:

Άσε δηλαδή που κινδυνεύεις ο όρκος
να σου βγει όρκα. Ονόματα και ιδιότητες δεν
λέμε.

P

P

P Από την εποχή του Ανδρέα είχε να συζητηθεί τόσο πολύ αλλαγή. Ακόμη και κλιματική.

P Υπάρχουν δύο Ελλάδες. Ακόμη.

P Η οποία θαρρώ πως ούτε αυτή γίνεται
χωρίς το ΚΚΕ.

Είχαν τη Μύκονο, πήραν τώρα και τον
χειμώνα.

P Αν δεν σοβαρευτούμε, οπωσδήποτε θα
στείλουμε σύντομα τη μία στο πλεκτό.
P Καιρικά πάντως, η μείωση της θερμοκρασίας ναι, είναι μια επιστροφή στην κανονικότητα.
P Για τις άλλες, τις πολυδιαφημισμένες κανονικότητες, μην παίρνετε όρκο.

P Την κλιματική αλλαγή την εισπράττουν
πρώτα οι παντρεμένοι. Από τα πρώτα κιόλας χρόνια του γάμου στο σπίτι, αλλάζει άρδην το κλίμα.
P Εδώ, η θερμοκρασία ανεβαίνει ακόμη
πιο θεαματικά, διότι αρχίζουν οι τριβές.
P

ΝΟΜΙΜΟ ή ΗΘΙΚΟ
Βόμβα έσκασε στη Βέροια με την διπλοθεσία
του βουλευτή της ΝΔ κ. Τσαβδαρίδη Λάζαρο.
Ο κ. Τσαβδαρίδης ενώ είναι βουλευτής κρατά
και πληρώνεται κανονικά από τη θέση του νομικού
συμβούλου στον Δήμο Βέροιας, όπως προκύπτει
από τα δημοσιεύματα. Είναι νόμιμο, είναι ηθικό; Σίγουρα δεν είναι ηθικό. Τα περαιτέρω στη συνέχεια.
Εμείς παρακολουθούμε το επιτελικό κράτος να ξεδιπλώνεται όχι μόνο πανελλαδικά αλλά και τοπικά.
N.E. ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πλην σεξουαλικής τριβής, που σπανίζει

Μ

Ήμουν ευτυχισμένος. Η κοπέλα μου κι εγώ βγαίναμε πάνω από έναν χρόνο και έτσι αποφασίσαμε να παντρευτούμε.
Οι γονείς μας μάς βοήθησαν
με κάθε τρόπο, οι φίλοι μου με
παρότρυναν και η κοπέλα μου ήταν ένα όνειρο!
Ένα μόνο με απασχολούσε: η πεθερά μου. Ήταν γυναίκα καριέρας, έξυπνη, όμορφη και σέξι,
μάλιστα μερικές φορές με φλέρταρε κάνοντάς με
να νιώθω αμήχανα. Μια μέρα με κάλεσε σπίτι
της να ελέγξουμε τις προσκλήσεις. Έτσι πήγα.
Ήταν μόνη της και όταν έφτασα μού ψιθύρισε
στο αυτί ότι είχε κάποια αισθήματα για μένα και
επιθυμίες που δεν μπορεί να κατανικήσει. Έτσι,
πριν παντρευτώ και δεθώ μόνιμα με την κόρη
της θα ήθελε να κάνουμε έρωτα έστω μια φορά
μόνο. Τι να έλεγα... Ήμουν σε κατάσταση σοκ και
δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη. Έτσι, μου είπε:
«Πάω στην κρεβατοκάμαρα και αν θέλεις κι εσύ

έλα σε περιμένω…»
Έμεινα αποσβολωμένος να κοιτώ το υπέροχο
σώμα της καθώς ανέβαινε τις σκάλες. Για 1-2
λεπτά έμεινα ακίνητος και μετά προχώρησα προς
την εξώπορτα. Την άνοιξα και βγήκα έξω. Ο πεθερός μου ήταν εκεί! Με δάκρυα στα μάτια με αγκάλιασε και μου είπε πολύ χαρούμενος ότι πέρασα
το μικρό τους τεστ, ότι δεν θα έβρισκαν καλύτερο
σύζυγο για την κόρη τους και με καλωσόρισε στην
οικογένεια.
Όσο για μένα; Το μάθημα που έμαθα ήταν:
πάντα να κρατώ τα προφυλακτικά στο αυτοκίνητο!

Δήλωση - απάντηση
Λάζαρου Τσαβδαρίδη σε δημοσιεύματα

ία αντιδικία συνυποψηφίου μου
και μη εκλεγέντα Βουλευτή με
το πρόσωπό μου που ήδη –
εδώ και μήνες - έχει πάρει τον
δρόμο της δικαστικής οδού, χρησιμοποιείται
εκ νέου από τον αντιπολιτευτικό τύπο ως
μέσον για να δυσφημιστώ εγώ και να χτυπηθεί η Κυβέρνηση της ΝΔ και του Κυριάκου
Μητσοτάκη.
Ξαναζεσταμένο φαί και μάλιστα άνοστο,
από αντιπολιτευόμενους μάγειρες, που στόχο έχουν να συκοφαντήσουν, να διαβάλουν,
να προσβάλουν.
Δεν θα παίξω τον ρόλο της Ιφιγένειας.
Απαντήσεις θα δοθούν από την Ελληνική
Δικαιοσύνη, στην οποία έχω απεριόριστη
εμπιστοσύνη. Κάθε προσπάθεια επηρεασμού της κρίσης της, από τον οποιονδήποτε
θα βρει το τείχος που η ίδια η Πολιτεία και οι
νόμοι της εγγυώνται.
Αφήνοντας την ελληνική δικαιοσύνη να
κάνει το καθήκον της και στη δική μου περίπτωση, αφοσιώνομαι στο να κάνω και εγώ
καθημερινά το δικό μου καθήκον. Να αναδεικνύω και να αγωνίζομαι για την επίλυση των
προβλημάτων του τόπου μου καθώς και να
αποτελώ μία γόνιμη φωνή στη Βουλή των
Ελλήνων, τιμώντας τους πάνω από 10.600
πολίτες που μου εμπιστεύτηκαν αυτόν τον
τόσο κρίσιμο ρόλο σε αυτά τα τόσο κρίσιμα
για την πατρίδα μας χρόνια!
Πάντως, και για να μην δημιουργούνται
σκόπιμες συγχύσεις από αναληθή δημοσιεύματα, δηλώνω ευθέως ότι δεν έχω
διορισθεί σε οργανική θέση του Δήμου
Βέροιας, ούτε απολαμβάνω προνομίων
και δικαιωμάτων που έχουν οι τακτικοί
μόνιμοι δημοτικοί υπάλληλοι.
Είμαι δικηγόρος του Δήμου με σχέση έμμισθης εντολής. Η εν λόγω σχέση συνιστά
σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών με
πάγια αμοιβή, και δεν δύναται να συγχέεται
ούτε με δημοσιοϋπαλληλική σχέση ούτε με
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Και τούτο,
καθόσον ούτε η δημοσιοϋπαλληλική σχέση
ούτε η σύμβαση εργασίας δύνανται να έχουν

ως αντικείμενο την ανάθεση έμμισθης εντολής σε δικηγόρο.
Συνεπώς δεν υφίσταται στο
πρόσωπό μου κώλυμα εκλογιμότητας καθόσον από καμία διάταξη του Συντάγματος δεν απαγορεύεται η συμμετοχή σε εκλογές και η ανάδειξη ως βουλευτή,
δικηγόρου με σχέση έμμισθης
εντολής.
Εν πάση δε περιπτώσει σε σχέση με την βασιμότητα των αντίθετων ισχυρισμών του συνυποψηφίου
μου αποκλειστικώς αρμόδιο να αποφανθεί σχετικώς είναι το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Ας επιδείξει
λοιπόν ο καθένας τον δέοντα σεβασμό και την δέουσα εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη κι ας
περιορίσει την διασπορά αναληθών
φημών σε σχέση με το πρόσωπό
μου.
Λάζαρος Γεωργίου
Τσαβδαρίδης

K.Π.

