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Π. Παυλίδης στον ΑΚΟΥ 99.6:
«Είχα προτείνει στην Γ. Μπατσαρά να μην
συνεργαστεί με τον Δήμαρχο και να κάνουμε
ένα ισχυρό αντιπολιτευτικό μπλοκ»

«Έφυγε»
ο Διογένης
Ρούσσος,
το θεμέλιο
του Φιλίππου
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Κρατήστε όσο χρειαστεί
τις 120 δόσεις
Από χθες το απόγευμα «άνοιξε» η πλατφόρμα των
βελτιωμένων 120 δόσεων. Με σαφώς πιο διευρυμένους
και ευνοϊκότερους όρους που καλύπτουν νοικοκυριά και
επαγγελματίες, πρόκειται για μέτρο που μπορεί να βγάλει από την κρίση κυρίως την μικρομεσαία τάξη. Ο οικονομικός εγκλωβισμός της ραχοκοκαλιάς της ελληνικής
οικονομίας, που είναι ο μικρομεσαίος, θα έχει την δυνατότητα να βάλει σε σειρά τα χρέη του, κυρίως προς την
εφορία που τον έχουν δεμένο χειροπόδαρα. Αυτή είναι
η οδός ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας, αφού
θα έρχονται χρήματα στα κρατικά ταμία με χαμηλό αλλά
σταθερό ρυθμό και συγχρόνως θα μπουν ξανά στο
παιχνίδι άνθρωποι που ήταν οικονομικά αποκλεισμένοι.
Πρόκειται για μέτρο που δεν πρέπει να έχει προθεσμίες
και ημερομηνίες λήξης, αλλά να σταθεροποιηθεί και να
διευρυνθεί προς όφελος της εθνικής και πραγματικής
οικονομίας.

Να ρυθμιστεί το φανάρι
στην Σταδίου γιατί έφτασε
η ουρά στο γήπεδο

Βενιζέλου 10, Βέροια
Τ.Κ. 59132
ΤΗΛ. 2331502603
FAX 2331502481
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Σε μια πολύ «ζωντανή» κουβέντα εξελίχθηκε η συνέντευξη του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» Παύλου Παυλίδη, στην ραδιοφωνική εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ, χθες το μεσημέρι στον ΑΚΟΥ
99,6. Ο κ. Παυλίδης κατέκρινε την συνεργασία Βοργιαζίδη-Μπατσαρά, αφού όπως τόνισε δεν στηρίζεται σε κάποια σύγκλιση αρχών, θέσεων ή σχεδίων, αλλά σε ένα αλισβερίσι θέσεων. Στην απάντηση του δημάρχου σε αυτές
τις μομφές του, ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει το εκλογικό
αποτέλεσμα, απάντησε ότι ακόμη και η συνεργασία τους

είναι «ατελής» αφού δεν
έχει γίνει η τυπική σύμπραξη που προβλέπει
ο νόμος και θα έφερνε
τον δικό του συνδυασμό
στην θέση της μείζονος
αντιπολίτευσης. Επιπλέον ότι αφενός η αποχή
τελικά και πάλι ήταν ο
μεγάλος νικητής, αφετέρου οι ψήφοι που πήρε
ο συνδυασμός του ήταν
πολύ κοντά σε αυτούς
της κ. Μπατσαρά, που
είχε όμως το χρίσμα της
Ν.Δ. Ξεκαθάρισε ότι θα
κάνει αντιπολίτευση, έχοντας ως κριτήριο το
καλό των δημοτών και γι’
αυτό δεν θα διστάσει να
ψηφίσει οτιδήποτε θετικό
φέρει ο δήμαρχος. Μίλησε επανειλημμένα για δουλειά και
ανάδειξη της πόλης, κάτι που θεωρεί ότι δεν μπορεί να πετύχει ο δήμαρχος και η ομάδα του. Έβγαλε την είδηση ότι
είχε προτείνει στην κ. Μπατσαρά να μην συνεργαστεί με
τον δήμαρχο, αλλά να δημιουργήσουν μαζί ένα ισχυρό αντιπολιτευτικό μπλοκ, αλλά τελικά η κ. Μπατσαρά ενέδωσε
στην πρόταση του δημάρχου, συμπλήρωσε ο κ. Παυλίδης.
(Ολόκληρη η συνέντευξη στο laosnews.gr και το βίντεο στην σελίδα του ΑΚΟΥ 99.6 στο facebook)

Η «βρωμοκαρυδιά» κρύβει το απαγορευτικό αναστροφής
στην οδό Θεσσαλονίκης

Στην οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα από Μακροχώρι προς Βέροια στο ύψος της βιομηχανίας Alexander, ακριβώς
στο φανάρι, υπάρχει μια πινακίδα που απαγορεύει την αναστροφή. Ακριβώς όμως μπροστά της έχει φυτρώσει μια
«βρωμοκαρυδιά» που την καλύπτει εντελώς και μόνο όταν πλησιάσει πολύ κοντά ο οδηγός την αντιλαμβάνεται. Την
φωτογραφία μας έστειλε διερχόμενος οδηγός, ο οποίος επεσήμανε την γνωστή επικινδυνότητα του σημείου. Πριν
προκληθεί κάτι δυσάρεστο, ας μεριμνήσει η αρμόδια υπηρεσία, ώστε να «φύγει» το φυτό και να ξαναφανεί η πινακίδα
σήμανσης.

Κλειστή νωρίς χθες το πρωί η Εγνατία
λόγω ανεμογεννητριών

e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές

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

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

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

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

Χθες το πρωί αγανακτισμένοι οδηγοί επικοινώνησαν για
να μας καταγγείλουν ότι ο φωτεινός σηματοδότης στην οδό
Σταδίου, στην συμβολή με τις οδούς Θεσσαλονίκης και Βενιζέλου, στο ύψος των νεκροταφείων, έχει απορυθμιστεί με
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ουρά δεκάδων αυτοκινήτων
που έφτανε μέχρι την είσοδο του γηπέδου. Συγκεκριμένα ενώ
άναβε πράσινο βέλος αριστερά για κατεύθυνση προς την οδό
Θεσσαλονίκης(Μακροχώρι), ο μεγάλος όγκος των αυτοκινήτων
με κατεύθυνση το κέντρο της πόλης(Βενιζέλου, Προμηθέας)
παρέμενε ακινητοποιημένος για αρκετή ώρα με κόκκινο. Αν
και δεν είμαστε πόλη με πολλά φανάρια, αυτά τα λίγα συχνά-πυκνά ταλαιπωρούν τον κόσμο. Πιθανότατα να είναι θέμα
ρύθμισης, που θα πρέπει να επιλυθεί γιατί ειδικά τα συγκεκριμένα σημεία είναι αυξημένης κίνησης και υπάρχει κίνδυνος να
προκληθεί ατύχημα.

Γύρω στις 7 χθες το πρωί και για περίπου 2 ώρες διεκόπη η κυκλοφορία στην Εγνατία οδό από τον κόμβο της Βέροιας προς Κοζάνη. Περιπολικά και αστυνομικοί της Τροχαίας «έριχναν» υποχρεωτικά τα κινούμενα οχήματα από Θεσσαλονίκη προς Κοζάνη μέσα στην Βέροια για να πάνε από τον παλιό δρόμο μέσω Καστανιάς.
Αιτία η διέλευση των βαρέων οχημάτων που μετέφεραν έλικες από τις ανεμογεννήτριες και για λόγους ασφαλείας
έπρεπε να διακοπεί η κυκλοφορία.
Ο φακός του ΛΑΟΥ ήταν στον κόμβο την στιγμή που έκλεινε ο δρόμος και υπήρχαν οι αναμενόμενες ελληνικές γκρίνιες από διερχόμενους οδηγούς.
Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε κανονικά λίγο πριν τις 9 το πρωί.
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Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες καθαρισμού από τον Δήμο

Ένας μίνι σκουπιδότοπος στο Μακροχώρι,
από την αναισθησία κάποιων πολιτών
Β.Παπαδόπουλος στο “ΛΑΟ”: Αν και έχουμε κοντέινερ απόρριψης στο Μακροχώρι τα πετούν στον σκουπιδότοπο
Δυστυχώς όσες προσπάθειες και να κάνει είτε ο κρατικός, είτε ο αυτοδιοικητικός
μηχανισμός δεν μπορεί να διορθώσει την
απαράδεκτη συμπεριφορά κάποιων πολιτών
ειδικά στο θέμα της απόρριψης σκουπιδιών.
Ενδεικτικό παράδειγμα ένα χέρσο κομμάτι,
περίπου 200 μέτρα από τις εγκαταστάσεις
του βιολογικού καθαρισμού στο Μακροχώρι,
που έχει μετατραπεί σε μίνι σκουπιδότοπο.
Μπάζα, γυψοσανίδες, έπιπλα, στρώματα,
πλαστικά και κοινά σκουπίδια δημιουργούν
μια εικόνα ντροπής. Έχουμε γράψει επανειλημμένα για την αναισθησία κάποιων πολιτών που προκειμένου να γίνει η δουλειά
τους, πετούν ειδικά τα ογκώδη απορρίμματα,
όπου τους βολεύει, αδιαφορώντας για τις
συνέπειες. Σε επικοινωνία που είχαμε με
τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Β. Παπαδόπουλο
μας ενημέρωσε ότι ειδικά στο Μακροχώρι
υπάρχουν τρία ειδικά κοντέινερ σε δύο διαφορετικά σημεία, προκειμένου να μπορούν
οι δημότες να απορρίπτουν τα ογκώδη απορρίμματα. Δυστυχώς όμως εξακολουθούν
κάποιοι δημότες να πετούν όπου νομίζουν τα
σκουπίδια τους. Ερωτώμενος για το συγκεκριμένο σημείο, ανέφερε ότι είναι σε γνώση
του και παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες καθαρισμού και μάλιστα την τελευταία
φορά με συνδρομή και της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, κάποιοι δεν εννοούν να συμμορφωθούν και επανέρχεται η κατάσταση στα
ίδια και χειρότερα. Γίνεται συνειδητή προσπάθεια από κάποιους το συγκεκριμένο σημείο να διαμορφωθεί σε έναν
μόνιμο σκουπιδότοπο.
Πέραν τούτου και γενικά στα όρια δικαιοδοσίας του δήμου Βέροιας,
επανειλημμένα η αντιδημαρχία καθαριότητας ενημερώνει ότι με ένα τηλεφώνημα μπορεί να περάσει μέσα σε 3-4 μέρες το ειδικό όχημα να φορτώσει τα ογκώδη απορρίματα, χωρίς καμία επιβάρυνση, αλλά δυστυχώς οι
αναίσθητοι κωφεύουν. Είναι ώρα να διερευνηθούν τέτοια φαινόμενα και να
«πέσουν» οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και πρόστιμα, αφού εκτός
από θέμα πολιτισμού και αισθητικής είναι και θέμα δημόσιας υγείας.

Με ένα θέμα
συνεδριάζει σήμερα
η Κοινότητα Βέροιας
Τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Βέροιας, θα γίνει στην αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, την 6-92019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έκφραση γνώμης για τον κανονισμό χρήσης και λειτουργίας
του αυτοματοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου
Βέροιας.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. των εργαζομένων δηλώνει ότι συμμετέχει στην πανελλαδική
κοινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ.Η πορεία θα γίνει την Παρασκευή 06/09/2019
στη Θεσσαλονίκη ενόψει της ΔΕΘ.
Αγωνιζόμαστε για τα δίκαια αιτήματά μας. Ζητάμε να παραμείνουν στα
νοσοκομεία οι επικουρικοί εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι προγραμμάτων
ΟΑΕΔ.Μ ε την απόλυσή τους θα καταρρεύσουν τα νοσοκομεία της χώρας.
Ολες οι θέσεις εργασίας που καλύπτονται με συμβασιούχους να καλυφθούν με ΜΟΝΙΜΗ σχέση εργασίας στα νοσοκομεία .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αντώνης Λογγινίδης Σοφία Θεοδωρίδου

«Έφυγε» ο Διογένης Ρούσσος,
το θεμέλιο του Φιλίππου
Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Φιλίππου μετά την απώλεια του Διογένη Ρούσσου,
που «έφυγε» χθες σε ηλικία 83 ετών. Η κηδεία του έγινε χθες το απόγευμα στον Ι.Ν. Αγίου
Αθανασίου(κοιμητήρια), όπου βρέθηκαν για να τον αποχαιρετήσουν πολλοί παλιοί παίκτες,
προπονητές και συνεργάτες του Διογένη σε αυτήν την πορεία ζωής που είχε αγκαλιά με την
αγαπημένη του ομάδα, τον Φίλιππο. Τούτο μαρτυρά και η σημαία της ομάδας που κάλυπτε
συμβολικά το φέρετρό του. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους του
αθλητισμού στην Βέροια. Συνέδεσε επί δεκαετίες το όνομά του με τον Φίλιππο, αφού υπήρξε
αθλητής της ομάδας μπάσκετ, ακολούθως πέρασε από διοικητικά πόστα αρχικά στο τμήμα
μπάσκετ, αργότερα ως έφορος στο βόλεϊ και φυσικά έπαιξε σημαντικό ρόλο στην θεμελίωση του
χάντμπολ στην πόλη μας.
Ο Διογένης Ρούσσος ήταν ο πρώτος γενικός αρχηγός του ιστορικού Φιλίππου Βέροιας την
άνοιξη του 1977 και μαζί με τον προπονητή Πέτρο Πένσο κατέβασαν τον σύλλογο στο πρώτο
Πανελλήνιο τουρνουά στην Αθήνα το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, το οποίο και κατέκτησε.
Πάντα όμως ήταν ο θερμότερος και πιο πιστός υποστηρικτής όλων των τμημάτων του Φιλίππου. Σε επικοινωνία που είχε ο «ΛΑΟΣ» με τον παλιό συνεργάτη του, προπονητή Πέτρο
Πένσο, μας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Διογένης ήταν η κεντρική κολώνα και το θεμέλιο, πάνω στο οποίο στηρίχθηκε ο Φίλιππος. Αν δεν ήταν ο Διογένης, δεν θα υπήρχε Φίλιππος. Σε δύσκολες στιγμές που κινδύνευσε η ομάδα, ο Διογένης ήταν πάντα ο
πρωτεργάτης για να διασωθεί ο Φίλιππος και να υπάρχει στο αθλητικό στερέωμα τόσες δεκαετίες.»
Ο «ΛΑΟΣ» εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του και πιστεύει ότι το έργο και η συνεισφορά του στα αθλητικά
δρώμενα της πόλης θα διατηρήσουν αιωνία την μνήμη του.

Συνεδριάζει την Τετάρτη η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Tακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής θα γίνει στις 11-09-2019,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 με θέματα
ημερήσιας διάταξης, τα εξής
Θέμα 1ο Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Θέμα 2ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ για καθορισμό θέσεων στάθμευσης ΕΔΧ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ.
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Κοντά σε μαθήτριες
και μαθήτες με οικονομικά
προβλήματα για σχολικά είδη
οι Δομές Κοινωνικής Πολιτικής
του Δήμου Νάουσας
Το «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας» και το Κοινωνικό
Παντοπωλείο Δήμου Νάουσας συγκεντρώνουν σχολικά είδη (τετράδια, μολύβια, τσάντες, κασετίνες κ.α.) για
οικονομικά αδύναμους μαθητές του Δήμου και σχολικά
βοηθήματα , που μπορεί να τους είναι απαραίτητα ενόψει του νέου σχολικού έτους 2019-2020.
Ο Δήμος παρακαλεί, όσους/ες πολίτες (και ειδικότερα γονείς, μαθητές, καθηγητές) ενδιαφέρονται να
συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια των δομών
κοινωνικής πολιτικής , να παραδίδουν τα σχολικά είδη
και τα βιβλία στον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Δήμου Νάουσας ( ώρες 8:00-16:00 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες) τηλέφωνο 23320 29936
Με τους τρόπους αυτούς, ο Δήμος Νάουσας με τις
δομές του επιδιώκει να ενεργοποιεί την κοινωνία, σε
μια προσπάθεια βελτίωσης της καθημερινότητας και
της σχολικής ζωής των μαθητριών και μαθητών του.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
«Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας»
Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νάουσας

Ανοιχτή πρόσκληση
δηλώσεων συμμετοχής
στα Βιωματικά
Σεμινάρια του «Έρασμου»
Μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή των Βιωματικών Σεμιναρίων του «Έρασμου», σε Βέροια και
Νάουσα, ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης ανακοινώνει την επαναδιοργάνωση της δράσης από
αρχές Οκτωβρίου 2019.
Η θεματολογία των αντικειμένων συζήτησης αφορά στην «αυτογνωσία», «αυτοεκτίμηση», «διαχείριση συναισθημάτων», «καθορισμό ορίων», «αγχώδεις διαταραχές», «κατάθλιψη», «διαχείριση πένθους» κ.α., με σκοπό να προσφέρει ερεθίσματα στους συμμετέχοντες να εκφραστούν ελεύθερα, να
πειραματιστούν, να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές
δεξιότητες.
Η συμμετοχή στη δράση είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Δηλώστε συμμετοχή έγκαιρα, έως και 27/9/2019
(θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00
τηλ. 23310 74073 ή στο Email: erasmos.veria@gmail.com
Website: www.erasmosverias.com
Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος
Φωστηροπούλου Γεωργία

Επετειακό αντάμωμα Μικρασιατών
40 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ημαθίας
γιορτάζοντας την επέτειο των 40 χρόνων
από την ίδρυσή του, διοργανώνει σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άμμου,
το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα
9:00μμ, επετειακή βραδιά ανταμώματος
Μικρασιατών .
Ο χώρος τέλεσης του πανηγυριού είναι
όπως κάθε χρόνο το γήπεδο ποδοσφαίρου
του Άμμου. Μια βραδιά που με την καλλιτεχνική επιμέλεια του μουσικού σχήματος
«ΜΕΛΟΡΥΘΜΟΙ» εγγυάται να ικανοποιήσει
τις απαιτήσεις και του πιο απαιτητικού γλεντιστή.
Συμμετέχουν σ’ αυτήν τη γιορτή τα χορευτικά τμήματα των πολιτιστικών συλλόγων Ξηρολιβάδου, Αγίας Μαρίνας, Σμυρναίων Κορδελιού Θεσσαλονίκης «Η Αγ. Φωτεινή».
Οργανώστε λοιπόν τις παρέες σας κι
ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 40 χρόνια του
συλλόγου Μικρασιατών Ημαθίας, πάντα με
τη συνοδεία των απαραίτητων εδεσμάτων και ποτών.
Σας περιμένουμε.
Το ΔΣ του συλλόγου

Eυχαριστήριο
Στον σύλλογο ατόμων με αναπηρίες «Το
Υφάδι»
για τις ανάγκες των
παιδιών και τη συνέχιση της λειτουργίας του
•
H κ. Ιφιγένεια
Κούντη και τα παιδιά
της, για τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον
θάνατο του αγαπημένου τους γιου και αδελφού, Πέτρου Κούντη, €
100.
Τα παιδιά & οι γονείς
ευχαριστούν θερμά

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»
ΜΠΑΤΕ ΣΚΥΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)
THE SECRET LIFE OF PETS 2 (GR)
Προβολές: Καθημερινά στις 18.00
Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣ ΡΕΝΟ
Σενάριο: ΜΠΡΑΪΑΝ ΛΙΝΤΣ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΔΑΝΑΗ ΣΚΙΑΔΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΪΚΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ , ΚΩΣΤΑΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΨΥΧΡΑΜΗ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΑΪΝΗΣ
Μία Βροχερή Μέρα στη Νέα Υόρκη (Woody
Allen)
- A Rainy Day in New York
Στο ΘΕΡΙΝΟ σινεμά «ΣΤΑΡ»
Προβολές: καθημερινά στις 20.30
Σκηνοθεσία: Γούντι Άλεν
Ηθοποιοί: Τιμοτέ Σαλαμέ, Ελ Φάνινγκ, Σελένα Γκόμεζ, Τζουντ Λο, Ντιέγκο Λούνα, Λιβ
Σράιμπερ, Ρεμπέκα Χολ, Σούκι Γουότερχαουζ,
Κέλι Ρόρμπαχ
ΤΟ ΑΥΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
(IT CHAPTER 2)

5/9/19 - 11/9/19

Προβολές: Καθημερινά στις 21.00
Σενάριο (βασισμένο στο μυθιστόρημα ΙΤ
του Στίβεν Κινγκ): Γκάρι Ντάουμπερμαν
Σκηνοθεσία: Άντι Μουσιέτι
Ηθοποιοί: Τζέιμς ΜακΑβόι, Τζέσικα Τσάστεϊν, Μπιλ Χέιντερ, Αϊζέια Μουσταφά, Τζέι
Ράιαν, Τζέιμς Ράνσον, Μπιλ Σκάρσγκαρντ,
Άντι Μπιν, Τζάντεν Μαρτέλ, Γουάιτ Όλεφ, Σοφία Λίλις, Φιν Γούλφχαρντ, Τζέρεμι Ρέι Τέιλορ,
Τσόουζεν Τζέικομπς, Τζακ Ντίλαν Γκρέιζερ,
Ξαβιέ Ντολάν
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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2016 2019

Κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ Ημαθίας
στο συλλαλητήριο
του Σαββάτου στην ΔΕΘ
Αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά Ταμεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες κτλ). Κατάργηση της ελαστικής, ενοικιαζόμενης και εκ περιτροπής εργασίας. Μόνιμη και
σταθερή εργασία για όλους. Όχι στις απολύσεις
συμβασιούχων συναδέλφων.
4.
Επέκταση, αύξηση και μη περικοπή από
κανέναν εργαζόμενο του επιδόματος επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας, που το λαμβάνει σήμερα.
Επέκταση του θεσμού των Βαρέων – ανθυγιεινών
στο Δημόσιο με ευνοϊκές ρυθμίσεις στα όρια συνταξιοδότησης και το χρόνο εργασίας. Λήψη μέτρων
Υγιεινής και Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους.
5.
Να σταματήσει η φορολογική επιδρομή και
η καταλήστευση του εισοδήματός μας. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ στο 15%.
Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων ορ6.
γανισμών, κοινωνικών υπηρεσιών και στην εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών. Όχι στην
εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας στο Υπερταμείο. Αύξηση των κοινωνικών δαπανών για Υγεία,
Παιδεία, ασφάλιση, κοινωνική προστασία και περιβάλλον.
Κανένας πλειστηριασμός λαϊκής κατοικίας
7.
και περιουσίας, για τους εργαζόμενους που αποδεδειγμένα αδυνατούν να πληρώσουν.
Κατάργηση της διάταξης για το 50%+1 για
8.
τη λήψη απόφασης για απεργία. Θα καταργήσουμε στην πράξη την τροπολογία
του Υπουργείου Εργασίας.
9. Κατάργηση όλων των μνημονιακών
νόμων.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ
καλούμε επίσης στο συλλαληΣας
θρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
τήριο που πραγματοποιεί η ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙγια την υπεράσπιση της Δημόσιας ΥγείΝΟΣ του Ιωάννη και της Αριστέας, το
ας, Πρόνοιας, ΕΚΑΒ την Παρασκευή,
γένος Αλευρά, που γεννήθηκε στην Αθή6 Σεπτεμβρίου 2019, στις 8:00 π.μ. το
να και κατοικεί στη Βέροια και η ΘΥΜΙΟοποίο θα ξεκινήσει από το Ιπποκράτειο
ΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αποστόλου και
Νοσοκομείο (Κωνσταντινουπόλεως 49,
της Φωτεινής, το γένος Παπαστέργιου,
Θεσσαλονίκη).
που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και κατοικεί
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με
ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. ΑναργύΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
ρων Βέροιας.

Το Ν.Τ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ημαθίας συμμετέχει και καλεί
όλους τους εργαζόμενους του Δημόσιου τομέα, στο
συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο
7/9/2019 στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου, στις 6.00μ.μ ενόψει των κινητοποιήσεων,
στο πλαίσιο των εγκαινίων της 84ης Δ.Ε.Θ.
Είναι χρέος μας, να μετέχουμε στις κινητοποιήσεις προκειμένου να ακουστεί δυνατά η φωνή μας
για την ανατροπή των αντιλαικών πολιτικών και υπέρ των εργασιακών, ασφαλιστικών και κοινωνικών
μας δικαιωμάτων.
Διεκδικούμε:
Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις.
1.
Υπολογισμό της διετίας 2016 και 2017 στη μισθολογική εξέλιξη. Νέο μισθολόγιο για το 2020 που θα
αποκαθιστά σταδιακά τα εισοδήματα, θα αίρει τις
αδικίες και θα επαναφέρει το 13ο και 14ομισθό.
Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν.
2.
4387/16) για το ασφαλιστικό και όλων των αντιασφαλιστικών – αντισυνταξιοδοτικών νόμων. Σταδιακή αποκατάσταση όλων των συντάξεων. Καμία
ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. Καθιέρωση συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που θα
εγγυάται αξιοπρεπή διαβίωση για τους συνταξιούχους, όπως ορίζει το Σύνταγμα.
3.
Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να
καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά (Παιδεία, Υγεία,

Μέλλων Γάμος
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Σήμερα το απόγευμα η ευρεία
σύσκεψη των δημάρχων
Κ. Μακεδονίας στο Υπουργείο
Μακεδονίας Θράκης
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) κ. Θεόδωρος Καράογλου συγκαλεί την Παρασκευή 06 Σεπτεμβρίου 2019 σύσκεψη εργασίας με τους νεοεκλεγέντες
Δημάρχους των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και
Χαλκιδικής, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου και του Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Αυτοδιοίκησης κ. Θεόδωρου Λιβάνιου.
Η σύσκεψη θα ξεκινήσει στις 16.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου και
αποτελεί συνέχεια εκείνης που πραγματοποιήθηκε στις 26 Αυγούστου με τους Δημάρχους
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Ανάλογες συσκέψεις είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν με τους νεοεκλεγέντες Δημάρχους τόσο
της Δυτικής Μακεδονίας, όσο
και της ΑνατολιΓνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ
κής Μακεδονίας-Θράκης.
θρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Στη σύσκεψη
Ο ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάντης Παρασκευνη
και της Ελένης, το γένος Αθανασάκη,
ής θα συμμετέχει και η Επου γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και κατοικεί
πικεφαλής του
στη Βέροια και η ΤΑΧΙΡΗ ΝΤΙΚΑΕΛΑ του
Γραφείου του
Ίλλι και της Χατίμε, το γένος Μεμίσα, που
Πρωθυπουργού
γεννήθηκε στο Αργυρόκαστρο Αλβανίας
στη Θεσσαλονίκη, κυρία Μαρία
και κατοικεί στα Τύραννα Αλβανίας, πρόΑντωνίου.

Μέλλων Γάμος

κειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο
Δημαρχείο Τυράννων Αλβανίας.
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ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ
ΩΔΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Από το
Ωδείο και
τ η Σ χολ ή
Βυζαντινής
Μουσικής
της Ιεράς
Μητροπόλεως
Βεροίας,
Ναούσης
& Καμπανίας ανακοινώνεται
ότι από την
Δευτέρα
2 Σεπτεμβρίου 2019
αρχίζουν οι
εγγραφές
σε όλα τα
τμήματα
στην Βέροια & Νάουσα.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά από
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή τις απογευματινές ώρες από τις
5.30 έως τις 8.30 μ.μ. και κάθε Σάββατο από τις 10.30 π.μ.
μέχρι τις 13.00 μ.μ.
Στο Ωδείο & στη Σχολή λειτουργούν τα εξής:
1. ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤIΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2. ΜΟΝΩΔΙΑ
3. ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ (ΒΕΡΟΙΑ)
4. ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ: Αρµονία, Αντίστιξη, Φούγκα, Σύνθεση
5. ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Πιάνο, Κιθάρα, Βιολί,
Βιολοντσέλο, Σαξόφωνο,
Φλογέρα, Φλάουτο, Τροµπέτα
6. ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Κλαρίνο, Βιολί,
Ούτι, Κανονάκι, Κρουστά
7. ΣΧΟΛΗ ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: Πιάνο, κιθάρα, μπουζούκι, Αρµόνιο, Ακορντεόν
8. ΧΟΡΩΔΙΕΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ - ΝΕΑΝΙΚΗ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
9. ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (ΝΑΟΥΣΑ)
10. ΣΧΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ)
11. ΣΧΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ (ΝΑΟΥΣΑ)
12. ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ (ΝΑΟΥΣΑ)
Περισσότερες πληροφορίες στο www.odeio-imv.
gr, στα τηλέφωνα α) 2332022572 για τη Νάουσα και β)
2331060784 για την Βέροια.
Email: odeio.mitropolis@gmail.com.
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ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό
Αγίου Νικολάου στη Φυτειά ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου
μας συζύγου, πατέρα, παππού,
αδελφού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝ.
ΤΟΤΣΚΑ
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,
Τα αδέλφια, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΚΗΔΕΙΑ

Kηδεύτηκε χθες Πέμπτη 5
Σεπτεμβρίου 2019 στις 6.00
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στην Ραχιά Ημαθίας
ο Δημήτριος Τσιγκενές - Τσιγγενόπουλος σε ηλικία 86 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλόπτωχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, προσκαλεί τους φίλους τις φίλες και τις συνδρομήτριες στην καθιερωμένη θεία λειτουργία για το γενέθλιο της Υπεραγίας
Θεοτόκου, στις 8 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή, στον ιερό ναό των ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ. Στη
συνέχεια τα μέλη του Δ.Σ. θα προσφέρουν καφέ στα
γραφεία της Φιλόπτωχου. (Ο ναός της Παναγίας Περίβλεπτου, δε θα λειτουργήσει).
Το Δ.Σ

Πανήγυρις
Ι.Μ. Καλλίπετρας

Σάββατο – Κυριακή 7 & 8 Σεπτεμβρίου
Η απαρχή των
Εορτών, η πρώτη
Εορτή του νέου
εκκλησιαστικού
έτους, η Γέννηση
της Παναγίας εορτάζεται στην Ιερά
Μονή Καλλίπετρας
ως η κύρια πανήγυρη της.
Το Σ ά β β α τ ο
βράδυ (19.0020.30), θα χοροστατήσει στον πανηγυρικό εσπερινό
ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης κ.κ.
Παντελεήμων και
θα τελέσει κουρά
νέου μοναχού.
Την Κυριακή το πρωί, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
(07.00-10.30 π.μ.) και θα μοιραστεί στους προσκυνητές η παραδοσιακή ψαρόσουπα.
Το απόγευμα της Κυριακής ο μεθεόρτιος εσπερινός με το Μνημόσυνο των Αγίων Κτιτόρων και Πατέρων της Μονής (18.30-20.00).

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων :
Τη ν Π α ρ α σκευή 6 Σεπτεμβρίου στις 7:00
μ.μ. θα λάβει
μέρος στον Πολυαρχιερατικό
Εσπερινό επί τη
εορτή του Αγίου
Αθανασίου του
Κουλακιώτου
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Νεομαρτύρων
Χαλάστρας.
Το Σάββατο 7
Σεπτεμβρίου το
πρωί θα λάβει
μέρος στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο επί τη
εορτή του Αγίου
Αθανασίου του Κουλακιώτου στον Ιερό Ναό Αγίων Νεομαρτύρων
Χαλάστρας και στην συνέχεια θα τελέσει τον Αγιασμό των Εγκαινίων του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού.
Το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον
εσπερινό επί τη εορτή της Γεννήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου
στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλλίπετρας και θα τελέσει Κουρά Μοναχού.
Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει επί τη εορτή
της Γεννήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Γεννεσίου
της Θεοτόκου Μαλγάρων.
Την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει επί τη εορτή
των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στο Γηροκομείο Ναούσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Και φέτος θα λειτουργήσουν τμήματα του Συμβουλευτικού Κέντρου Νεότητας (Κοινωνικό Φροντιστήριο) της Μητροπόλεώς μας.
Ο σκοπός του Συμβουλευτικού Κέντρου είναι η δωρεάν ενισχυτική (φροντιστηριακή) διδασκαλία σχολικών μαθημάτων σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου.
Καλούνται όσοι καθηγητές ή καθηγήτριες θα ήθελαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Κέντρο, να απευθυνθούν στα γραφεία της Ιεράς μας Μητροπόλεως (τηλ.: 2331022270 εσωτ. 8).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2016 2019

4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
25 έως 28 Οκτωβρίου 2019
Οι εργαζόμενοι
στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, οργανώνουν
4ήμερη εκδρομή (οδικώς) «Κωνσταντινούπολη - Πριγκιποννήσια» που θα
πραγματοποιηθεί
στις 25 Οκτωβρίου
2019 έως τις 28 Οκτωβρίου 2019 και
σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:
-Η συμμετοχή είναι 155€/άτομο σε δίκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου 4*
στην Πλατεία TAKSIM στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης με πρωινό.
-Η συμμετοχή κάθε παιδιού έως 12 ετών είναι 100€.
-Η επιβάρυνση μονόκλινου δωματίου είναι 75€.
-Μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι στην ΠΚΜ καθώς
και φίλοι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για την Ημαθία
Μιλτιάδης Τσαμήτρος (2331350147 – 6979790745
– tsamitros.m@imathia.pkm.gov.gr)
Για την Πέλλα
Γεώργιος Ελευθερίου (2381352312 - 6932752244 )
geleuferiou@pella.gr
Για Θεσσαλονίκη
Ιωάννης Παπαϊωάννου (2313 319129 - 6936998331)
I.Papaioannou@pkm.gov.gr
Γενικές πληροφορίες
Ερυθρόπουλος Κοσμάς (2381352324 -6947401113)
kerithropoulos@pella.gr
Σεϊτανίδης Κωνσταντίνος (2331353640 – 6977070856)
– seitanidis.c@imathia.pkm.gov.gr)

Μέλλων Γάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ
θρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του Κων/νου και της Ελευθερίας, το γένος Ρέππα, που γεννήθηκε και κατοικεί
στη Βέροια και η ΙΝΤΖΕΒΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του Ιωακείμ και της Στέλλας, το γένος
Τιμολιάρα, που γεννήθηκε και κατοικεί
στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/
νου και Ελένης στη Βέροια.
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Επιστολή στον ΛΑΟ
Του Δρ. Κωνσταντίνου Καρρά,
Vivaldiweg 6, 70195 Stuttgart*
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε Βεροίας Κωνσταντίνε Βοργιαζίδη,
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε Φυτιάς Κώστα Βύζα,
Αξιότιμα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Φυτιάς
Είναι μεγάλο προτέρημα για ένα χωρίο να έχει καταγραμμένη την
ιστορία του. Έτσι οι εν ζωή χωριανοί μαθαίνουν το πώς ζούσαν οι
πατεράδες, γιαγιάδες και γενικά οι πρόγονοί τους. Αλλά και οι νέοι εισερχόμενοι, οι ξενοφερμένοι Φυτιώτες όπως πχ εγώ, διαβάζοντας την
ιστορία του χωριού γίνονται πιο εύκολα κομμάτι και κανονικά μέλη της
μικρής χωριάτικης κοινωνίας.
Αυτό το μεγάλο προτέρημα το έχει η Φυτιά. Ένα γραφικό χωριό μόνο λίγα χιλιόμετρα έξω από την Βέροια στις πλαγιές του Βερμίου. Ένας
Φυτιώτης, άνθρωπος των γραμμάτων από αγάπη προς την γενέτειρα
πατρίδα του, ασχολήθηκε με ζήλο, με επιμονή και υπομονή για την εύρεση της ιστορικής αλήθειας και κατόρθωσε να αποπερατώσει ένα για
την Φυτιά σημαντικό έργο. Ο Δημήτρης Κ. Βύζας.
Διαβάζοντας πριν δυο χρόνια το πρώτο του βιβλίο «Τσιόρνοβο-Φυτιά-Ημαθίας» (2015) θέλησα να μάθω αν υπάρχουν και άλλα βιβλία
που αναφέρονται στην Φυτιά. Έτσι και επισκέφτηκα την βιβλιοθήκη
του χωριού. Με έκπληξη διαπίστωσα, πως το βιβλίο του Δημήτρη Βύζα
ούτε καν βρίσκεται στην βιβλιοθήκη. Στις συναντήσεις που είχα με τον
συγγραφέα και τον τότε πρόεδρο του χωριού έμαθα περισσότερα και
δυστυχώς όχι ευχάριστα.
Σαν ξενομερίτης Φυτιώτης δεν θα ήθελα να προβώ σε οποιοδήποτε υποδείξεις και κριτικές. Θέλω όμως να .ξέρουν οι Φυτιώτες, πως αυτό που έκανε ο Δημήτρης Κ. Βύζας για την Φυτιά είναι ένα παράδειγμα
προς μίμηση. Με την καταγραφή των «γυμνών» ιστορικών γεγονότων
του χωριού στο πρώτο του βιβλίο «Τσιόρνοβο-Φυτιά-Ημαθίας»
(2015) και με τις όμορφες χιουμοριστικές αλλά αληθινές ιστοριούλες
στο δεύτερο «Θυμητάρια της Φυτιάς, εύθυμα και σοβαρά» που μόλις
εκδόθηκε (Ιούλιος 2019), δίνεται μια ολοκληρωμένη εικόνα του χωριού
για τα τελευταία 100 έως 150 χρόνια. Μπορεί ο συγγραφέας να χρειάστηκε πάνω από 10 χρόνια για να μάθει την ιστορία της Φυτιάς αλλά
ο κάθε άλλος Φυτιώτης και Ξενοφυτιώτης θα χρειαστεί μόνον λίγες
μέρες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτό το αξιέπαινο παιδί της Φυτιάς,
το οποίο είχα την τύχη να γνωρίσω και προσωπικά.
Για το δικό μου το χωριό τον Άγιο Πέτρο Αρκαδίας
που βρίσκεται στο Πάρνωνα, ο Αγιοπετρίτης ιστορικός Θάνος Βαγενάς έχει ήδη καταγράψει την ιστορία.
Στο βιβλίο «το ιστορικό του Αγίου Πέτρου» διάβασα
πως το χωριό, που για πρώτη φορά εμφανίζεται το
1435, έχει μια μεγάλη ιστορία που φτάνει μέχρι τα
προ Χριστού μυθικά χρόνια. Έμαθα τα βιώματα των
συγχωριανών μου κατά την μακράν περίοδο της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αναφέρω παραδειγματικά, πως για την λύση μιας σοβαρής διαφωνίας,
μεταξύ χωριανών και εκκλησίας, η ηγεσία του χωριού
επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη και ζήτησε την
μεσολάβηση του τότε Σουλτάνου. Το ότι στο χωριό
μου το 1600 γεννήθηκε ο Άγιος Νείλος και ότι περί τα
1700 πέρασε μια μικρή περίοδο υπό βενετσιάνικη
κυριαρχία ως territorio di San Pietro di zaccogne το
έμαθα από τον ιστορικό του χωριού μου. Από αυτόν
έμαθα επίσης τον ρόλο που έπαιξε ο Άγιος Πέτρος
στην επανάσταση του 1821. Για την φτώχεια και για
την μοναδική διέξοδο, την μετανάστευση των συγχω-

ριανών σε Αμερική, Καναδά και Αυστραλία. Για τον Αγιοπετρίτη Δήμαρχο του San Franzisco στην 10ετία του 1950, για την Αγιοπετρίτσσα
τραγουδίστρια Νάνα Μούσχουρη. Για του Α΄ και Β΄ παγκόσμιο πόλεμο
αλλά και για τα εγκλήματα .των Αγιοπετριτών ενάντια σε Αγιοπετρίτες
κατά την διάρκεια του Εμφυλίου και για τον Μπάρμπα Π. που πέθανε
από τον καημό του, αδυνατών να συμφιλιώσει τα δύο αντιμαχόμενα
παιδιά του. Για τον αντάρτη Καπετάνιο Πέτρο που αργότερα έγινε ο
Πάπα-Πέτρος στο χωριό. Από τον ιστορικό Θάνο Βαγενά έμαθα πως
ένα τσοπανόπουλο γύρω στα 1800 έφερε το όνομα Καρράς από τον
Ταΰγετο στον Πάρνωνα, στο βουνό του χωριό μου. Για όλα αυτά που
έμαθα, δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω τον άνθρωπο, τον ιστορικό,
που αφιέρωσε πολλά χρόνια από την ζωή του για να καταγράψει την
ιστορία του χωριού μου. Τον Θάνο Βαγενά.
Έτσι και με αυτό το κείμενο που απευθύνω προς τον Δήμαρχο της
Βέροιας και στα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου της Φυτιάς, επιθυμώ να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον άνθρωπο εκείνον που
μου έδωσε την ευκαιρία μέσα σε λίγες μόνο μέρες να γνωρίσω, σαν
ξενομερίτης Φυτιώτης, την μικρή κοινωνία της Φυτιάς και μάλιστα σε
όλη την διάρκεια των τελευταίων 100 έως 150 χρόνων. Μιας κοινωνίας
που αν εξαιρέσουμε τις ντοπιολαλιές των δύο χωριών, διαπίστωσα
πολλές ομοιότητες με την κοινωνία του δικού μου χωριού, του Αγίου
Πέτρου Κυνουρίας.
Ευχής έργον θα ήταν λοιπόν, το παράδειγμα των δύο αυτών ιστορικών να έχει συνέχεια. Τόσον στην Φυτιά όσον και στον Άγιο Πέτρο
υπάρχουν αξιόλογα προς καταγραφή θέματα. Το βιογραφικό του Φυτιώτη μετανάστη Μάστορα, παραδείγματος χάριν, θα ήταν ό,τι καλύτερο
υλικό υπάρχει για την καταγραφή της ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης στις αρχές το 20ου αιώνα.
Ο ίδιος προσωπικά εμπνευσμένος από τους δύο αυτούς ιστορικούς, προσπαθώ σήμερα να καταγράψω και να χαρίσω στα εγγόνια
μου το ιστορικό της οικογένειας μου. Και σ αυτήν μου την προσπάθεια
επέλεξα σαν πρότυπο τα δύο βιβλία του Δημήτρη Κωνσταντίνου Βύζα..
*Πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Στουτγάρδης και
της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας. Νυν πρόεδρος «Ένωσης Ελλήνων Επιστημόνων και Διανοουμένων Βάδην
Βυρτεμβέργης α. Σ.»
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Σπουδαίο φιλικό την Παρασκευή
6 μ.μ. ΝΠΣ Βέροια-ΝΠΣ Βόλου

Φιλικό με ομάδα της Σούπερ Λίγκα ζήτησε ο
προπονητής της Βέροιας Σάκης Θεοδοσιάδης λόγο
της διακοπής του πρωταθλήματος και αυτή δεν είνια
άλλη από την έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος
νεοφώτιστη στην κατηγορία ομάδα του Βόλου με
ιδρυτή και ιδιοκτήτη τον ισχυρό ποδοσφαιρικό παράγοντα Αχιλλέα Μπέο , που πέτυχε 2 στα 2 με νίκη
στην Ν. Σμύρνη επί του Πανιωνίου με 1-2, και επί
του Άρη στον Βόλο με 1-0.
Από την πλευρά της η Βέροια που συνεχίζει την

προετοιμασία της εν όψει του νέου πρωταθλήματος
και μετά την λήξη των μεταγραφών θα στηριχθεί στο
ρόστερ που έχει , και φυσικά ανάλογα της πορείας
της ..οι ενισχύσεις για τον Δεκέμβριο είνια κοντά.
Η ομάδα που άφησε καλές εντυπώσεις στα μέχρι
τώρα φιλικά που έδωσε και κυρίως με τις ισοπαλίες
στα Γιάννενα και την Καβάλα
Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 6 μ.μ στο Δημοτικό
Στάδιο Βέροιας και αναμένεται να το παρακολουθήσουν πολλοί φίλαθλοι παρά το εργάσιμο της ημέρας.

Ανακοίνωση ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ

Ο

ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ βρίσκεται στην
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει
την ενσωμάτωση της ακαδημίας
ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ στην
οικογένειά του. Στα πλάνα της διοίκησης
προτεραιότητα έχει η έμφαση στην αγάπη
των παιδιών προς την ομάδα της πόλης
τους, μέσα από την ενασχόλησή τους με
το ποδόσφαιρο.

Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν είναι τα ακόλουθα:
Α’ Τοπικό-Κ17-Κ16-Κ14-Κ12-Κ11-Κ10-Κ8-Κ6
Τα τμήματα Κ12-Κ11-Κ10-Κ8-Κ6 θα ξεκινήσουν
επίσημα τις προπονήσεις στις 9 Σεπτεμβρίου στο
γήπεδο της Κουλούρας στις 18:00, όπου γονείς και
αθλητές θα ενημερωθούν για το πρόγραμμα προπονήσεων, τις δραστηριότητες της σχολής και τα
δρομολόγια του λεωφορείου. Πληροφορίες σχετικά
με τα παραπάνω θα αναρτώνται και στην επίσημη
ιστοσελίδα της σχολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944951703, 6934555252

Δυναμικά Επέτρεψε η ομάδα
Ρυθμικής Γυμναστικής του Φιλίππου
από την Αμερική

Στις 2 Αυγούστου η ομάδα OVERTHOSE του
Φίλιππου Βέροιας Ρυθμική Γυμναστική αναχώρησε για την Αριζόνα των Η.Π.Α. για να συμμετάσχει
στον παγκόσμιο διαγωνισμό χορού hip hop (Hip
Hop International Competition).
Η Ελληνική αποστολή αποτελούνταν από τις
αθλήτριες Παπανώτα Δήμητρα, Πατσιαβούρα Μερόπη, Πινακούδη Ροδόπη, Εμμανουήλ Ελένη,
Πανίδου Σοφία, Μποσμαλή Ιωάννα, Τσαλουκίδου
Όλγα, Σπανού Ελένη, Ζουμπουλίδου Ευγενία,
Καγκελίδου Νίνα Κωνσταντίνα, τους προπονητές
Καλαντίδη Παναγιώτη, Ζινέτα Καμίνη, Μωυσιάδου Αικατερίνη και τον Πρόεδρο του τμήματος
Παπανώτα Νικόλαο. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν
ομάδες από όλο τον κόσμο (Η.Π.Α., Καναδάς,
Βραζιλία, Αργεντινή, Αυστραλία, Βολιβία, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Εκουαδόρ, Νησιά Φίτζι, Γαλλία,
Γερμανία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Κορέα, Μεξικό, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Παναμάς,
Νέα Γουινέα, Παραγουάη, Περού, Πορτογαλία,
Φιλιππίνες, Ρουμανία, Ρωσία, Ισπανία, Νότια Αφρική, Ελβετία, Σιέρα Λεόνε, Ταϊβάν, Ταϋλάνδη,

Τρίνινταντ, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ουρουγουάη).
Πρώτη φορά στην ιστορία του Hip Hop
International εμφανίζεται Ελληνική ομάδα στην
κατηγορία Varsity και αυτό ήταν μια σημαντική
στιγμή για τα Ελληνικά δεδομένα και ιδιαίτερη τιμή
για την πόλη μας τη Βέροια. Οι OVERTHOSE του
Φιλίππου επέστρεψαν στην πόλη μας γεμάτες μοναδικές εμπειρίες!
Τίμησαν τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού χορεύοντας στην τελετή έναρξης με παραδοσιακές ποντιακές φορεσιές, πραγματοποίησαν
σεμινάρια δίπλα σε χορογράφους παγκοσμίου
φήμης και γνώρισαν ανθρώπους με τους οποίους
μοιράζονται την ίδια αγάπη για το χορό! Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας όλους όσους
βοήθησαν την Ελληνική αποστολή. Τίποτα από
όλα αυτά δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί
χωρίς την αρωγή σας. Καταφέραμε όλοι μαζί όχι
μόνο να τιμήσουμε την πατρίδα και την πόλη μας
αλλά και να συνεισφέρουμε στην εκπλήρωση του
ονείρου των παιδιών μας!

Ημερίδες της ΕΠΣ Ημαθίας για τις
αλλαγές κανονισμών στο ποδόσφαιρο

Η ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ σε συνεργασία με την Επιτροπή Διαιτησίας θα πραγματοποιήσει ημερίδες, με θέμα
την ενημέρωση για τις νέες αλλαγές του κανονισμού στο ποδόσφαιρο, με ομιλητή τον πρόεδρο της Ε.Δ. /
ΕΠΣΗ Χριστοδούλου Τάσο.
Η πρώτη ημερίδα θα γίνει την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, για τις
ομάδες του Δήμου Αλεξάνδρειας. Κατόπιν την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00 στο Αμφιθέατρο Πολυχώρου Πολιτισμού «ΒΕΤΛΑΝΣ», για τις ομάδες του Δήμου Νάουσας και την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου και
ώρα 20:00 σε αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων του Δήμου Βέροιας για τις ομάδες του δήμου.
Η συμμετοχή στις ημερίδες αφορά τους εκπροσώπους, προπονητές, ποδοσφαιριστές των ομάδων της
ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, καθώς και δημοσιογράφους, αθλητικογράφους του νομού.

CMYK

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
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Το τελευταίο αντίο των παλαιμάχων
του Φιλίππου στον Διογένη

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, ο πρώην αρχηγός της ανδρικής ομάδας χάντμπωλ του Φιλίππου
και της Εθνικής ομάδας, Κώστας Γιοβανόπουλος,
φανερά συγκινημένος, εκφώνησε τον επικήδειο, εκπροσωπώντας τους παλαιμάχους, που θέλησαν με
αυτόν τον τρόπο να πουν δυο τελευταίες κουβέντες
και ένα ευχαριστώ στον άνθρωπο που στάθηκε επί
χρόνια δίπλα τους ως δεύτερος πατέρας.
Ο επικήδειος αναλυτικά:
Βλέποντας για τελευταία φορά αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο, αυτόν τον υπέροχο Πρόεδρο, αυτόν
το γλυκύτατο ιδεολόγο του Ολυμπισμού στην πράξη,
αποχαιρετούμε ταυτόχρονα τον αθλητικό μας πατέρα.
Ο Διογένης Ρούσος σε καιρούς χαλεπούς λάτρεψε με πάθος τις αθλοπαιδιές. Διέπρεψε ως αθλητής
μπάσκετ αρχικά, στο ιδρυθέν το 1950 θρυλικό «Βέρμιο» στις ξύλινες μπασκέτες του χωμάτινου αυλόγυρου του Γυμνασίου, όπου σήμερα το Δημαρχείο μας.
Με πεποίθηση γονέα, στο μπάσκετ της Ελιάς, ανέθρεψε γενεές καλαθοσφαιριστών που μέχρι σήμερα
τιμούν την προσφορά του. Καθοδήγησε στρατηγικά
το βόλεϊ, ενώ το Σεπτέμβριο του 1977 ίδρυσε με
άλλες συναρπαστικές προσωπικότητες το χάντμπολ
στη Βέροια και στην ουσία στην Ελλάδα. Ο Φίλιππος
Βεροίας υπήρξε για εκείνον ένας αιώνιος έρωτας,
δίχως καμία ιδιοτέλεια -μόνον με όραμα, δίχως συμφέρον –τιμώντας τις αρετές, δίχως κανένα ατομικό
κέρδος -μόνον με την συγκίνηση του Προσφέρειν.
Ένας μόνος άσημος βιοπαλαιστής παντοπώλης,
κέρδισε πανάξια την αδαμάντινη καταξίωση στη συνείδηση χιλιάδων φιλάθλων, εκατοντάδων νεαρών
αθλητών, δεκάδων σωματείων στη χώρα και την
Ευρώπη. Ένας τηρητής της Κοσμιότητας και της
Ευπρέπειας, δίδαξε ήθος και άμιλλα εν έργω, χάραξε

δρόμους μόχθου και νίκης. Μας οδήγησε από το χέρι
σε λαμπρούς ορίζοντες αλληλεγγύης, λαμπάδευσε
στις εφηβικές μας καρδιές την εσαεί χαρά, τη δια βίου
νεότητα, το άσβεστο παράδειγμα της Φιλίας.
Η εκδημία του Διογένη Ρούσου δεν αφήνει περιθώρια θρήνου, ο ίδιος δεν θα επέτρεπε καμία πένθιμη
ανάπαυση. Μας παρακινεί και τώρα ακόμη με τη συγκλονιστική του ηρεμία, με τα ιερά λόγια που ηχούν στα
αυτιά όλων μας και τώρα και πάντα «Γερά και Δυνατά».
Ο απαράμιλλος ρέκτης του αθλητισμού μας, η
σιωπηλή δύναμη της αγνότητας, ο τιμονιέρης των
ονείρων μας, οδεύει πλέον στις μακάριες μονές. Είναι
απολύτως βέβαιο πως σήμερα που συναντά την εξαίσια Αγγέλα του, οργανώνουν με το Στέφανο Οικονομόπουλο και τον Ηρακλή Γεωργιάδη, οικοδομούν με
το Γιώργο Καραφουλλίδη τον Κώστα Μαμουδέλη, το
Γρηγόρη Παπακανάκη, τον Ηλία Μιδήρογλου και τα
άλλα παιδιά, μια καινούργια ουράνια ομάδα.
Η στερνή παρακαταθήκη που φύλαξε για εμάς δεκαετίες τώρα, ας γίνει ο φάρος αναγέννησης των βωμών μας.
Ο πιο εμπιστεύσιμος έφορος, ο άοκνος καλλιεργητής της
Αγάπης στον άνθρωπο και τον αθλητή, ο άρχοντας Διογένης Ρούσος. Διδακτικός και κατηχητής, ενέπνευσε σε
όλους εμάς τη συνέπεια. Εμφύσησε τη συλλογικότητα, την
ταπεινότητα, την υπομονή, την τιμιότητα.
Διογένη, με δέος αποχαιρετούμε το μεγαλείο σου,
κλίνουμε το γόνυ στο ήθος που μας χάρισες. Των
Αγίων ο χορός θα απολαμβάνει πια τη λάμψη σου,
κι η στενή σου οικογένεια θα αντλεί μακρόχρονη περηφάνια για τον ευπατρίδη πρόγονό τους. Ευτυχείς
κληρονόμοι μαζί τους κι εμείς, τα παιδιά σου, ψηλαφούμε το τελευταίο κατευόδιο με ένα δάκρυ ευγνωμοσύνης: Ευχαριστούμε Διογένη!
5-9-2019 Οι Παλαίμαχοι Χάντμπολ Βεροίας

Συλλυπητήρια της ΟΧΕ και
του Φιλίππου για τον θάνατο
του Διογένη Ρούσσου
Συλλυπητήρια για τον θάνατο του Διογένη Ρούσσσου εξέδωσαν τόσο η Διοίκηση της ΟΧΕ όσο και του Φιλίππου Βέροιας. Η ανακοίνωση
της ΟΧΕ: Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος ανακοινώνει με
θλίψη τον θάνατο του Διογένη Ρούσσου σε ηλικία 83 ετών. Ο Διογένης
Ρούσσος ήταν ο ιδρυτής και πρώτος γενικός αρχηγός του ιστορικού Φιλίππου Βέροιας την άνοιξη του 1977 και μαζί με τον προπονητή Πέτρο
Πένσο κατέβασαν τον σύλλογο στο πρώτο Πανελλήνιο τουρνουά στην
Αθήνα το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, το οποίο και κατέκτησε. Ο Πρόεδρος Κώστας Γκαντής, το Δ.Σ. της ΟΧΕ, ο Α΄Αντιπρόεδρος της ΕΟΕ
Στέλιος Αγγελούδης και το προσωπικό της Ομοσπονδίας εκφράζουν τα
θερμά τους συλλυπητήρια στους οικείους του, τον εγγονό του διεθνή
αθλητή Διογένη Αποστολίδη, αλλά και στην οικογένεια του Φιλίππου
Βέροιας. Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα στις 18:00 από τα κοιμητήρια
Βέροιας Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου.*Ο Διογένης Ρούσσος διακρίνεται πάνω
αριστερά στην φωτογραφία της πρώτης ιστορικής ομάδας του Φιλίππου Βέροιας, νικητή του πρώτου Πανελληνίου Τουρνουά.
Η ανακοίνωση του Φιλίππου Βέροιας
«Με θλίψη πληροφορηθήκαμε πως ο Διογένης Ρούσσος έφυγε
από τη ζωή. Ο Διογένης Ρούσσος ήταν ένας από τους πρωτεργάτες
που ανέδειξαν το άθλημα του χάντμπολ στη Βέροια και “έχτισε” τον
Σύλλογο με την πολύτιμη βοήθειά του. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Π.Σ. “Φίλιππος Βέροιας” εκφράζουμε
τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. Ας είναι
ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».
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Διογένης Ρούσσος ο «αφανής ήρωας»
στην μακρόχρονη ιστορία
του Φιλίππου Βέροιας

Δεν θα μπορούσα να μην γράψω μερικά λόγια
για τον Διογένη Ρούσσο που έφυγε χθες από την
ζωή σε ηλικία 83 ετών.
Τι να πρωτοθυμηθώ, αφού ήταν τόσο μεγάλη η
προσφορά του στον Φίλιππο Βέροιας και δεν είναι
δυνατό να γραφεί σε λίγες γραμμές.
Ο αείμνηστος πλέον Διογένης, έτσι τον ξέραμε
όλοι, μπήκε στο Δ.Σ του Φιλίππου επί προεδρίας
του αείμνηστου Τάκη Βαφείδη, αφού πρώτα φόρεσε την φανέλα του μπάσκετ της ομάδας . Στην
συνέχεια συναντηθήκαμε στο ίδιο Δ.Σ και μάλιστα
σε δύσκολες συνθήκες για τον Φίλιππο. Μάλιστα
το 1977 ο σύλλογος είχε φθάσει ένα βήμα πριν την
...διάλυση αφού στο Δ.Σ είχαμε μείνει μόνο τρεις
άνθρωποι , ο Διογένης γενικών καθηκόντων, εγώ
ως έφορος στίβου και ο δάσκαλος Μπάμπης Μιδύρογλου ως πρόεδρος.
Τελικά τα καταφέραμε αφού προσεγγίσαμε νέους παράγοντες της πόλης, όπως τον αείμνηστο
Δημήτρη Κασαμπαλή, τον Γιώργο Μωυσιάδη και
στην συνέχεια έγινε μεγαλύτερο άνοιγμα και σώθη-

κε ο Σύλλογος.
Στάθηκε δίπλα σε δύσκολες και εύκολες στιγμές
πάντα ήρεμος, και καλοκάγαθος βοηθώντας από
κάθε πλευρά τον Φίλιππο. Έδωσε πολλά στον
ιστορικό σύλλογο και ήταν πάντα μπροστάρης και
αγαπητός σε όλους.
Εκείνα τα χρόνια και στο διάστημα που ήταν
πρόεδρος του Φιλίππου τα πρακτικά και το ταμείο
το έβαζε στο υπόγειο στο μπακάλικο που διατηρούσε επί της οδού Π. Μελά. Εκεί πολλές φορές
συνεδριάζαμε, αφού δεν υπήρχαν δυνατότητες για
γραφεία.
Ο αείμνηστος δεν έχανε παιχνίδια του Φιλίππου
ιδιαίτερα την ομάδα του χαντ μπολ, την οποία στην
ουσία ίδρυσε αυτός μαζί με τον προπονητή Πέτρο
Πένσο. Οι πρώτοι παίκτες της ομάδας αλλά και οι
επόμενοι τον είχαν σαν πατέρα τους.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει ,
θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του .
Βασίλης Βόλκος

Συλλυπητήριο του τμήματος Μπάσκετ
του Φιλίππου για τον Διογένη Ρούσσο

Η ΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Διογένη Ρούσσου για την απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου.
Ο Διογένης Ρούσσος αποτέλεσε για χρόνια την ψυχή του συλλόγου μας και συγκαταλέγεται αναντίρρητα μέσα στις εμβληματικές φυσιογνωμίες της ιστορίας του Φιλίππους Βέροιας.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει!
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Γιώργος Κούτσιας: Πολιορκία Η σημαία της Διεθνούς Ομοσπονδίας
στο Υφυπουργείο Αθλητισμού
στο «χρυσό» αγόρι του ΠΑΟΚ
εξωτερικό και τον άλλο να διατηρεί πολύ καλή σχέση
με τον ΠΑΟΚ και να είναι ο εκλεκτός του δικεφάλου.

Με τρία γκολ στα δυο ματς του φάιναλ φορ κ15
της Super League ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Γιώργος
Κούτσιας υπέγραψε την κατάκτηση του τίτλου. Ο
επιθετικός του δικεφάλου θα συμπληρώσει τα 15
του χρόνια στις 17 Σεπτεμβρίου και εφόσον συνεχίσει να «πυροβολεί» με τον ίδιο ρυθμό τις αντίπαλες
εστίες θεωρείτε δεδομένο ότι θα μας απασχολήσει
πολύ στο μέλλον. Οι ψαγμένοι σε αυτή την ηλικία τον
γνώριζαν καλά αλλά τα κατορθώματα του στην Λαμία
απογείωσαν την φήμη του. Σε τέτοιο βαθμό που ο
πατέρας του έχει βρεθεί σε πολιορκία…
Αρκετοί ατζέντηδες τον καλούν καθημερινά και
του ζητάνε συναντήσεις για να κουβεντιάσουν για το
μέλλον του γιου του. Θέλουν να αναλάβουν την εκπροσώπηση του και του μιλάνε για καριέρα στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή δυο είναι τα φαβορί για να αποκτήσουν τα δικαιώματα του. Δυο βορειοελλαδίτες,
με τον πρώτο να κάνει αποδεδειγμένα δουλειές στο

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΣ
Ο Γιώργος Κούτσιας γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2004 στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε να παίζει
ποδόσφαιρο στον Τηλέμαχο Αλεξάνδρειας. Το καλοκαίρι του 2012 οι σκάουτς του ΠΑΟΚ τον ανακάλυψαν και τον ενέταξαν στο δυναμικό του Δικεφάλου.
Ο Κούτσιας αγωνίζεται στη θέση του σέντερ φορ
και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το μίνι βιογραφικό που του έχει αφιερώσει ο ΠΑΟΚ, είναι «…δυνατό
και γρήγορο παιδί με ευστροφία και αντίληψη, χαρακτηρίζεται από την πολύ καλή αίσθηση του γκολ που
διαθέτει, καθώς και τα εξαιρετικά τελειώματα. Έχει
υψηλή τεχνική, ηγετικά χαρακτηριστικά και είναι διεθνής. Ζει στο Σπίτι των Ακαδημιών».
Η φετινή σεζόν έκλεισε με 26 γκολ και 4 ασίστ στο
πρωτάθλημα για τον 15χρονο σέντερ φορ και όπως
είναι λογικό, όλα τα βλέμματα είναι πάνω του, καθώς
έχει όλα τα στοιχεία που δείχνουν ότι μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ και
το ελληνικό ποδόσφαιρο.
-Το μήλο έπεσε κάτω από την μηλιά αφού ο πατέρας του ο Νίκος ο Κούτσιας έπαιξε πολλά χρόνια
ποδόσφαιρο στον Μ. Αλέξανδρο Τρικάλων και την Αλεξάνδρεια. Ήταν ένας δυνατός και «σκληρός» χαφ .
Να ευχηθούμε οτι καλύτερο στον ταλαντούχο άσσο.

Ασημένιο μετάλλιο στο μήκος η
Έφη Κολοκυθά στους Βαλκανικούς

Το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών
ολοκληρώθηκε στο Πράβετς της Βουλγαρίας με την

αποστολή μας να κατακτά 14 μετάλλια (6-6-2) στο
σύνολο και επτά στη δεύτερη ημέρα.
Στη διάρκεια των αγώνων σημειώθηκαν τρία όρια
για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα με τις Βασιλείου, Σκαρβέλη και τον Φραντζεσκάκη, αλλά και
πολλές καλές εμφανίσεις από άλλους πρωταθλητές
μας.Σε επιδόσεις πάνω από τα 6,40 μ. έχει σταθεροποιηθεί τη φετινή σεζόν η Έφη Κολοκυθά, που πρόσθεσε μία ακόμη καλή παρουσία στο ενεργητικό της.
Η αθλήτρια του Μάκη Πάντου κατέλαβε την δεύτερη
θέση στο μήκος με 6,41 μ., λίγες εβδομάδες από την
καλή παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων, ενώ είχε μεγάλα άκυρα άλματα.
Μάλιστα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια που ανήκει
στον ΓΑΣ Αλεξάνδρειας μέσω του facebook ευχαριστεί τον προπονητή της Μάκη Πάντο, τον γιατρό της
και την διατροφολόγο της για την βοήθεια τους να
ξεπεράσει τους τραυματισμούς και να πετύχει πάλι
νέα ρεκόρ.

Σ

ε μία
συμβολική κίνηση ο Πρόεδρος
της Οργανωτικής Επιτροπής
του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Εφήβων
του 2021 και
Αντιπρόεδρος
της ΟΧΕ Στέφανος Σταμούλης, μαζί με
το μέλος της
Οργανωτικής
Επιτροπής
Τάσσο Χειβιδόπουλο παρέδωσαν στον Υφυπουργό
Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη την
σημαία της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Χάντμπολ, ώστε αυτή να παραμείνει
στο Υπουργείο έως την τελετή έναρξης των αγώνων.

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης δήλωσε: «Πέρα από την φιλική, θεσμική
υποχρέωση πλέον έχω και ηθική να στηρίξουμε
ως υπουργείο, ως κυβέρνηση, ως πολιτεία αυτό
το παγκόσμιο. Πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει τα μέγιστα στην ανάπτυξη του αθλήματος, το πιστεύω
το χάντμπολ το είδαμε και στην Πάτρα πριν λίγες
ημέρες, είναι η ώρα να κυριαρχήσει όπως πραγματικά του αξίζει. Υπόσχομαι να σας επιστρέψω
την σημαία καθαρή και δυνατή για να την παραδώσετε και εσείς στους επόμενους».

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Εφήβων του 2021
και Αντιπρόεδρος της ΟΧΕ Στέφανος Σταμούλης, είπε:
«Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων του
2021 είναι ο πραγματικός στόχος που έχουμε
ως Ομοσπονδία. Είναι στόχος αναπτυξιακός,
είναι στόχος να προβάλουμε την χώρα μας σε
όλο τον κόσμο, έχοντας εδώ στην πατρίδα μας
32 χώρες για πολλές ημέρες, πρέπει να έχουμε οργανωτική, εμπορική, τουριστική επιτυχία.
Είμαι βέβαια ότι όλο το άθλημα θα σταθεί στο
πλευρό μας για να διοργανώσουμε άρτια αυτό
το μεγάλο event.
Έχω εμπιστοσύνη στον Υφυπουργό Λευτέρη
Αυγενάκη για την αμέριστη στήριξη του υπουργείου και της ελληνικής κυβέρνησης στην διοργάνωση. Ταυτόχρονα επειδή την ίδια χρονιά θα έχουμε
τους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση, πιστεύω κ. Υπουργέ ότι θα
είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουμε κοινές δράσεις ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος».

Μπάσκετ Γ’ Εθνική

Έγινε ο αγιασμός της ομάδας
των Αετών Βέροιας

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (4/9) στο ΔΑΚ “Βικέλας” ο αγιασμός του ανδρικού τμήματος των Αετών
Βέροιας. Παρόντες ήταν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με επικεφαλής τον πρόεδρο, Σίμο Γαβριηλίδη,
το προπονητικό team και οι αθλητές του συλλόγου, οι οποίοι συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει της
νέας σεζόν στη Γ Εθνική.

Διευκόλυνση για τους γονείς που
θέλουν να εγγράψουν τα παιδιά στην
Ακαδημία των Αετών Βέροιας
Η διοίκηση των Αετών Βέροιας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων δεν
μπορούν να μετακινηθούν στα γραφεία του συλλόγου στην Αγία Βαρβάρα,
ανακοινώνει πως το Σάββατο 7/9 και ώρα 17.30, θα τοποθετήσει ενημερωτικό stand εντός του Ανοιχτού Γηπέδου στην Εληά για τις ανάγκες των
εγγραφών.
Οι γονείς θα μπορούν επίσης να ενημερωθούν για τη λειτουργία της
Ακαδημίας, τις ώρες και έδρες των προπονήσεων αλλά και τη δυνατότητα
εγγραφής στο τμήμα των κοριτσιών.
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Νέα Δρομολόγια ΚΤΕΛ

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

www.laosnews.gr
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Τιμήθηκαν οι κορυφαίες ομάδες και καλύτεροι της σεζόν

Η Ομοσπονδία βράβευσε τους κορυφαίους
και τις κορυφαίες της περσινής σεζόν στα δύο
πρωταθλήματα, τις ομάδες που κατέκτησαν τα
δύο νταμπλ, τον Ολυμπιακό ΣΦΠ/Όμιλο Ξυνή
(άνδρες) και τον ΠΑΟΚ Mateco (γυναίκες), καθώς
και τους χορηγούς- υποστηρικτές του αθλήματος,
Ευρωκλινική, Mizuno, CAP, Delousil, ΕΡΤ και
Valsam Supplements. Οι κορυφαίοι σε Handball
Premier και Α1 Γυναικών, περιόδου 2018-2019
είναι οι:
Handball Premier
Προπονητής: Γιώργος Ζαραβίνας (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)
Τερματοφύλακας: Κώστας Τσιλιμπάρης (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)
Δεξιός εξτρέμ: Δημήτρης Τζηράς (Ολυμπιακός
ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)
Δεξιός ίντερ: Φελίπε Ρέινα (Ολυμπιακός ΣΦΠ/
Όμιλος Ξυνή)
Πλέι μέικερ: Πάτρικ Λέμος (Ολυμπιακός ΣΦΠ/
Όμιλος Ξυνή)
Πίβοτ: Ανδρέας Αραπακόπουλος (Ολυμπιακός
ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)
Αριστερός ίντερ: Λαρς Γιάκομπσεν (ΑΕΚ)
Αριστερός εξτρέμ: Άγγελος Τσίλης (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)

Καλύτερος αμυντικός: Ανδρέας Αραπακόπουλος (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)
Καλύτερος νέος: Γιώργος Παπαβασίλης
(ΧΑΝΘ)
Πρώτος σκόρερ: Toυνγκελίδης (Bianco Monte
Δράμα 1986)
160 γκολ (22 αγώνες, μ.ο. 7,27)
Α1 Γυναικών
Προπονητής: Δημήτρης Δημητρούλιας (ΠΑΟΚ
Mateco)
Τερματοφύλακας: Μπρούνα Ντε Ολιβέιρα (ΠΑΟΚ Mateco)
Δεξιά εξτρέμ: Βάσια Γκάτζιου (ΠΑΟΚ Mateco)

Δεξιά ίντερ: Δέσποινα Φράγκου (OΦΝ Ιωνίας)
Πλέι μέικερ: Αγνή Ζυγούρα (ΠΑΟΚ Mateco)
Πίβοτ: Μαρίγια Νίκολιτς (ΠΑΟΚ Mateco)
Aριστερή ίντερ: Κατερίνα Βαφειάδου (ΠΑΟΚ
Mateco)
Αριστερή εξτρέμ: Αναστασία Παναγιωτίδου
(ΠΑΟΚ Mateco)
Καλύτερη αμυντικός: Αγνή Ζυγούρα (ΠΑΟΚ
Mateco)
Καλύτερη νέα: Κατερίνα Κουκμίση (ΑΕΣΧ Πυλαίας)
Πρώτη σκόρερ: Χριστίνα Τσιομπάνου (Βέροια
2017)
147 γκολ (18 αγώνες, μ.ο. 8.17)

Εκλογές του Συλλόγου Δρομέων Βέροιας
Το διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου δρομέων Βέροιας προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη νέου
Δ.Σ. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019
και ώρα 19:00 στην Ελιά αίθουσα
συνεδριάσεων ‘’Sala’’
Όσοι εκ των μελών οι οποίοι έχουν ταχτοποιήσει την χρηματική
συνδρομή τους για το 2019, μπορούν εφ’ όσον επιθυμούν να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους με αίτηση στο mail του Συλλόγου δρομέων
Βέροιας : syldrover@gmail.com, έως

και 3 ημέρες πριν τις εκλογές.
Το διοικητικό συμβούλιο θα εξετάσει τις αιτήσεις και εφόσον οι αιτούντες είναι οικονομικά εντάξει, θα
ανακηρυχτούν οι υποψήφιοι.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
Εκλογή προεδρίου
Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
Απολογισμός του παρελθόντων
ετών έως και την ημέρα των εκλογών
Εκλογή Δ.Σ Συλλόγου

Φαρμακεία
Παρασκευή 6-9-2019
13:30-17:30 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 23310-65770
21:00-08:00 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ)
23310-66649

Συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ

Αύγουστος 2019

Το συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ κατά
το διάστημα από 2-9-2019 μέχρι 8-9-2019
θα είναι το εξής: Αυτόματος τηλεφωνητής
βλαβών: τηλ. 2331021814.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο
23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
23313 50102
Πυροσβεστική
23310199,23310 68400
23313 51100
Νοσοκομείο κέντρο
Νοσοκομείο πληροφορίες
23313 51210
23313 51400
Νοσοκομείο ραντεβού
ΕΚΑΒ
166
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό
2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800
ΟΤΕ Βλάβες
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
2331022.342
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)
ΚΤΕΛ
14505
ΚΤΕΛ (Αστικά)
2331022.282
2331024.444
ΟΣΕ
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ
2331062.555 - 2331062.666
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53124
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ
2331028.664
Β’ ΚΑΠΗ
2331021.286
231330-9636 έως 9640
Δασαρχείο Βέροιας
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών
2331026385, 26394
23310 78296, 78297
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
Τμήμα Συγκοινωνιών:
2331353416, 7
Τελωνείο
2331072.256
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)
2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο
2310894463,
2310894562
ΟΑΕΔ
2331026.888
Οργ. Εργατικής Κατοικίας
2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331024.598
ΤΟΕΒ
2331024.669
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879
Αλσος Παπάγου
2331072.654
I. Mητρόπολη
2331022270
ΔΗΠΕΘΕ
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής:
2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής:
2331076.611
Υπασπιστής:
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . .  2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία:  . . . . . . . . .  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076650
Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών . . . 2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . . 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  . . . . .
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών  . . . . . . . . . . . . 2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . . 2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . .  2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . 2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων: . . . . . . . . . . . . . 2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . . 2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:  . . . . . . 2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . . 2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:  . . . . . . . . . . 2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . . 23333 50144
Γραφείο Προσωπικού . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . . 23333 50142
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πλατεία Καρατάσου,

έτοιμο σε πλήρη λει-

τις λευκές ηλεκτρικές

ΝΤΗΡΙΟ στην Αγ. Βαρ-

ACS, κούριερ για τη

χειριστού κλαρλ. Πλη-

πωλείται διαμέρισμα

τουργία στην οδό Στα-

συσευές, 2 inverter

βάρα ενοικιάζεται. Τηλ.:

Βέροια με δίπλωμα

ροφορίες στο 6947

75 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 1ος

δίου στη Βέροια. Τιμή

κλιματιστικά, σαλόνι,

6908 700069.

ο δ ή γ η σ η ς μ η χα ν ή ς

021868.

όρ., ανακαινισμένο.

προσιτή-συζητήσιμη.

τραπεζαρία, ντουλάπα,

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56, ε-

Τηλ.: 6987 376116.

Τηλ.: 6970 229546, κ.

θωρακισμένη πόρτα,

νοικιάζεται κατάστημα

Ευθύμη.

συνθετικά κουφώματα,

30 τ.μ., με W.C. Τηλ.:

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ-

γητού με πλήρη απα-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

τζάκι, αυτόνομη θέρ-

23310 62064 & 6937

ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να

σχόληση. Τηλ. επικοι-

μανση πετρελαίου, θέ-

388027.

προσλάβει: α) οδηγό

νωνίας: 6983 060024 κ.

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ση parking. Τιμή 350

ΝΑΟΥΣΑ ενοικιάζο-

με δίπλωμα Γ΄, β) α-

Αργύρη.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ευρώ. Τηλ. επικοινω-

νται επαγγελματικοί χώ-

ποθηκάριο με γνώσεις

στη Βεργίνα 18 στρέμ-

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

νίας: 6977 658822,

ροι στο κέντρο της πό-

ματα με ακτινίδια και

μονοκατοικία πανέ-

6944 281124.

λης, ατομική θέρμανση,

κεράσια και πομώ-

μορφη με όλα τα έπι-

με W.C. Τηλ.: 23320

να. Πληρ. τηλ.: 6948

πλα και ηλεκτρικά, με

24784 & 6971 779135.

949616.

αυλή, ΛΟΥΞ, 250 ευ-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ρώ. Euromesitiki 6945

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

16,5

122583.

στρέμματα στο Μαυ-

ΩΡΟΛΟΪ, διαμέρι-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

διαμέρισμα 98 τ.μ.,

ροδένδρι (Καράτσαλι)

σμα επιπλωμένο με

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

2ΔΣΚWC, 5ος όρ.,

Βέροιας, με ροδακι-

2ΔΣΚ Α.Θ., 250 ευ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

κεντρική θέρμανση,

νιές, διάφορες ποικι-

ρώ. Euromesitiki 6945
122583.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

γωνιακό, διαμπερές,

λίες και πομώνα και

ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ πω-

μεγάλα μπαλκόνια, θέ-

μπεκάκια. Τηλ.: 6942

λείται μονοκατοικία 83

ση στάθμευσης. Τηλ.:

202465.

τ.μ. με οικόπεδο συ-

6977 435166, 23310

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙ-

φου 130 τ.μ., 3ΔΣΚΜ

νολικά 200 τ.μ., στο

61205 & 23310 62776.

ΤΑΙ οικόπεδο στους Γε-

και W.C., πλήρως α-

κέντρο του χωριού, με

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ

ωργιανούς 2 στρέμμα-

νακαινισμένο με όλες

μπάρμπεκιου. Τηλ.:

πωλούνται 2 διαμε-

τα, σε πολύ καλή θέση,

6971 946773.

ρίσματα από 80 τ.μ.,

με νερό, ρεύμα, θέα,

ΕΔΕΣΣΗΣ, γκαρσο-

πακέτο, αυλή, κήπο,

πολύ κοντά στο δρόμο.

νιέρα με 1ΔΣΚ, 40 τ.μ.

θέρμανση, καλή κατα-

Τηλ.: 6934 662478.

μικτά, 3ος όρ., 22.000

σκευή. Τιμή 50.000 ευ-

ευρώ. Euromesitiki

ρώ συζητήσιμη. Τηλ.:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

6945 122583.

6974 058284, 6973

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Παρασκευή, πωλείται

ΝΑΟΥΣΑ, κέντρο,

49 ζητάει διανομέα φα-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

γροτεμάχια

475239.

23310 75400.

Η ΠΙΤΣΑΡΙΑ Bistro

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

Π Ω Λ Ο Υ Ν ΤΑ Ι α -

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ.

και αυτοκινήτου. Τηλ.:

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παραδοσιακό ψητοπωλείο,

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
διαμέρισμα 3ου ορό-

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι
αγροτεμάχιο έκτασης επτάμισι
(7,5) στρεμμάτων στο Π. Σκυλίτσι. Πληρ. τηλ.:
6946 255050.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΛΙΠΑ-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ενοικιάζεται διαμέρισμα 60
τ.μ., στο κέντρο, περιοχή Αντιγονιδών,
Στάση Κολόμβου (δύο στενά πάνω από
την Εγνατία), 5ος όρ., ασανσέρ, φυσικό
αέριο, 1Δ, ΣΛΚ, WC, εντοιχισμένη τετράφυλλη ντουλάπα, ψυγείο, πλυντήριο, κουζίνα, air condition, πολύφωτα, κουρτίνες,
μεταλλική ντουλάπα στο μπαλκόνι και
εξώπορτα ασφαλείας. Τηλ.: 6973 019859.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και εμπειρία σε διανομή εμπορευμάτων από εταιρεία μεταφορών με έδρα τη
Βέροια. Πληροφορίες 23310 91313.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρσονιέρα επιπλωμένη μικρή 27 τ.μ., μικτά και 22
τ.μ. καθ. κατασκευή 78 , 2 ος όροφος, σε μέτρια
κατάσταση , έχει ατομική θέρμανση με κλιματιστικό και το ενοίκιο της 120 €. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105401 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 22 τ.μ.
στον 3 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υ/δ ,
Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1970 - Τιμή: 140 €.
Κωδ: 23132 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρα επιπλωμένη συνολικής επιφάνειας 32 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται
από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα και
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 1972 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική με κλιματιστικό ,
έχει Κουφώματα Αλουμινίου με διπλά τζάμια
και Ανελκυστήρα, έχει Ηλ. Συσκευές, Τιμή:
180 €. Επιθυμητή μόνο γυναίκα εκπαιδευτικός. Από 1/10/19 διαθέσιμη.
Κωδ: 106236 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. Ημιώροφος. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο,
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 1970 και διαθέτει θέρμανση Κεντρική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου
συρόμενα, Σκαλιά εισόδου - Τιμή: 170 €.
Κωδ: 23240 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Κέντρο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 45 τ.μ. Ημιώροφος Υπερυψωμένος.
Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι,
Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1988 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Ηλεκτρικό, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, A/C, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Σκαλιά
εισόδου, Μπαλκόνια 15 τ.μ. - Τιμή: 250 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη
συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα
. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη
το 1998 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα,
Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
κωδ.14058 ΕΡΓΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται ισόγεια αποθήκη 300 τ.μ., πολύ αξιόλογο
ακίνητο, καινούργια σιδηροκατασκευή για
απαιτητικούς ενοικιαστές , σε άριστο σημείο,
300€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23472 ΚΕΝΤΡΟ , Γραφείο 19 τ.μ.,
κατασκευή 1976, ημιόροφος , ανακαινισμένο
εκ βάθρων και άψογα συντηρημένο, σε εξαιρετική κατάσταση, με ατομική θέρμανση με
κλιματιστικό , επιπλωμένο κομπλέ , με κοινό
WC , κεντρικότατο, ενοίκιο 150€.

Κωδ.23189 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 40 τ.μ.,
προς ενοικίαση κοντά στον Άγιο Αντώνιο
, κατασκευή 1974, 2 χώροι και WC , 3 ος
όροφος, ενοίκιο πολύ χαμηλό μόνο 150€.
Κωδ: 23418 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο εξαιρετικής προβολής και συνολικής επιφάνειας 42 τ.μ. στον 2 ο όροφο.
Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 1991 και διαθέτει θέρμανση
με Κλιματισμό , Κουφώματα Συνθετικά, και
Ανελκυστήρα - Μίσθωμα 220 €. Το γραφείο
μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
κωδ.23188 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον
Άγιο Αντώνιο , γραφείο 45 τ.μ., με δύο χώρους ,
με καινούργια κουφώματα και με δικό του μέσα
WC , 3 ος όροφος , μόνο 200€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
κωδ. 23272 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γραφείο
50 τ.μ., 1 ος όροφος , πολύ μεγάλης προβολής , γωνιακό , δύο χώροι με δική του τουαλέτα έξω , κατασκευή 1972, κουφώματα καινούργια συνθετικά , ενοίκιο 150€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13374 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡ0 ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ενοικιάζεται σπάνιο κατάστημα 40 τ.μ., με
28 τ.μ. πατάρι , μεγάλες βιτρίνες , κατάλληλο
για κάθε χρήση , υπόδειξη μόνο σε σοβαρά
ενδιαφερόμενους , τιμή 750€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13564 - Κοντά στα ΚΤΕΛ σπάνιο
γωνιακό , εξαιρετικής προβολής Κατάστημα
συνολικής επιφάνειας 60 τ.μ. στο ισόγειο. Αποτελείται από 1 ενιαίο χώρο με πολύ μεγάλη
βιτρίνα και με δικό του WC. Πρόκειται για ένα
πολύ αξιόλογο ακίνητο που απευθύνεται μόνο
σε σοβαρό μισθωτή και με τιμή ενοικίου στα
500 € αρχική και τελική. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ. 12954 Ενοικιάζεται στο κέντρο της
Βέροιας σπάνιο μεγάλο κατάστημα με ισόγειο
290 τ.μ. , υπόγειο 290 τ.μ. και ο 1ος ορ. 270 τ.μ.
, συνολικά 850 τ.μ. όλα με άδεια κύριας χρήσης
, σε εξαιρετικά καλή κατάσταση . Μπορεί να νοικιαστεί και ξεχωριστά ισόγειο και υπόγειο μαζί
με μίσθωμα τα 3.200€ , με τον όροφο μαζί συνολικό μηνιαίο μίσθωμα τα 3.800€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12815 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ κατάστημα
400 τ.μ. σε οικόπεδο 4.000 τ.μ. κατάλληλο
για 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: 24355 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κάτω
από το Μπάσκετ της Εληάς ισόγειο πάρκινγκ
συνολικής επιφάνειας 18 τ.μ. Ενοίκιο 50 €.
ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13574 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κομπλέ
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ντρικό δρόμο , σε ημιυπόγειο , τιμή πώλησης
μόνο 16.000€.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
ανακαινισμένη Γκαρσονιέρα -Studio συνολικής επιφάνειας 18 τ.μ. σε ημιώροφο υπερυψωμένο. Αποτελείται από Σαλονοκουζίνα,
και μπάνιο. Έγινε ανακαίνιση το 2006 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική με κλιματιστικό
και θερμοπομπό , Κουφώματα καινούργια ,
A/C, με έπιπλα κομπλέ και Ηλ. Συσκευές,
Διπλά τζάμια. - Τιμή: 9.000 €.
Κωδ: 13465 - ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα ανακαινισμένο
Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 69 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1987 και διαθέτει θέρμανση
Αυτόνομη - Πετρελαίου, Απεριόριστη Θέα,
Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Πάρκινγκ,
Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια, Σκαλιά
εισόδου - Τιμή: 40.000 € .
Κωδ: 13006 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 93 τ.μ. μικτά
και 81τ.μ. καθ., στον 4ο όροφο. Αποτελείται
από 2υ/δ , σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο. Είναι
κατασκευασμένο το 1975 και διαθέτει απεριόριστη θέα, κουφώματα ξύλινα, ανελκυστήρα,
με τέντες, σκαλιά εισόδου, με θωρακισμένη
πόρτα εισόδου, σε μοναδικό σημείο, με ωραία ανοιχτωσιά, κεντρικότατο, σε τιμή προσφοράς μόνο: 63.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13584 - ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ένα νεόδμητο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 125 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται
από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένο το 2010
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο,
έχει απεριόριστη θέα στον κάμπο , τα κουφώματα του συνθετικά και η πόρτα του θωρακισμένη, έχει ανελκυστήρα υδραυλικό και πάρκινγκ πυλωτής , μία μεγάλη αποθήκη , Τζάκι
, Σίτες και Διπλά τζάμια - Τιμή: 155.000 € .

εσωτερική σκάλα, οι οποίες βρίσκονται σε
οικόπεδο 744τ.μ., είναι κατασκευή 1992, διαθέτουν εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα, με
πολύ ωραίο κήπο, οι χώροι τους λειτουργικοί,
σε αμφιθεατρική θέση, διαμπερές. Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζητηθούν, σε πολύ
καλή τιμή και οι δυο μεζονέτες μαζί σε τιμή
πραγματικής ευκαιρίας, μόνο 50.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
κωδ. 14216 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία 230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο
επίπεδα σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700
τ.μ. με ανεξάρτητη μεγάλη αυλή, με υπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή 1980, 4 υ/δ, διαθέτει θέα
απρόσκοπτη, με πολύ μεγάλες βεράντες,
άψογα συντηρημένο, ξύλινα κουφώματα,
ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, γεωμετρικά δομημένο , επιπλωμένο , με αποθήκη , με δύο
ντουλάπες , με ηλεκτρικές συσκευές, με ηλιακό θερμοσίφωνα, εντυπωσιακοί χώροι
υποδοχής, ηλιόλουστοι χώροι, με δύο μπάνια
, διαμπερές, σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας
μόνο 130.000€, Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 14137 ΣΤΟ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ πωλείται
μονοκατοικία αποτελούμενη από 3 ορόφους
η τρία οροφοδιαμερίσματα με 111 τ.μ. καθ.
το καθένα και σε οικόπεδο 560 τ.μ. με σ/δ
1,2 , κατασκευή 1985, το καθένα με 3 υ/δ και
2 μπάνια , βλέπει σε ανοιχτωσιά και προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή , έχει καινούργια
αλουμινίου κουφώματα με διπλά τζάμια,
ατομική θέρμανση πετρελαίου όλα , ενεργειακής κλάσης Δ , έχει ηλιακό θερμοσίφωνα και
ντουλάπες παντού , είναι χωρίς ανελκυστήρα
και με τρία parking , ένα κλειστό και δύο ανοιχτά διαθέτει μία πολύ μεγάλη κοινόχρηστη
αυλή για λαχανόκηπο , τιμή συνολικά μόνο
320.000€. Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 14225 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Πωλούνται σήμερα 2 μεζονέτες των 150τ.μ. η κάθε μια με

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040 ΤΣΕΡΜΕΝΙ, πωλείται αποθήκη 147 τ.μ., με καλή πρόσβαση από κε-

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12808 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 27 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, .
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει
Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά
εισόδου - Τιμή: 12.000 €.
Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο
συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση
Ατομική - Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.
κωδ.1116 Πωλείται στο Κέντρο νεόδμητο γραφείο ενός χώρου , συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Είναι κατασκευασμένο το 1991 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
με κλιματιστικό και Κουφώματα Αλουμινίου
με Διπλά τζάμια , καθώς και μία θέση στάθμευσης. Τιμή: 42.000 €.
Κωδ. 12776 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, άριστοι
γραφειακοί χώροι 63 τ.μ., μικτά και 40 τ.μ.
καθ. καινούργια κατασκευή του 2000, με
2 χώρους και WC στον 2 ο όροφο , πολύ
κοντά στον Άγιο Αντώνιο, τιμή εξαιρετικά χαμηλή μόνο 32.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13806 ΚΕΝΤΡΟ , Στο πάνω μέρος
της παλαιάς Κεντρικής πωλείται κατάστημα
44 τ.μ., ισόγειο, αυτοτελές και με 22 τ.μ.
πατάρι , κατασκευή 1998, διαθέτει μεγάλη
βιτρίνα , πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο
ακίνητο και διατίθεται σε τιμή ευκαιρίας , Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή μόνο 40.000€.
Κωδ: 13964 πωλείται κοντά στα ΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειο κατάστημα 70 τ.μ., τετραγωνισμένο και με πολύ μεγάλη φάτσα , ακίνητο
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Μόνο σοβαρές προτάσεις , τιμή
πώλησης 80.000€ τώρα 50.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.13710 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 101
τ.μ., και με 110 τ.μ. υπόγειο το οποίο επικοινωνεί με εσωτερικό υδραυλικό ανελκυστήρα
, κατασκευή 2002, με δικό τους WC , ισόγειο,
νεόδμητο , σε εξαιρετική κατάσταση και καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, άριστη κατασκευή και ατομική θέρμανση
πετρελαίου, σε πολύ καλή γειτονιά, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Τιμή 120.000€.
ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 12773 - ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίσω από το
Κυδωνοχώρι αγροτεμάχιο δίπλα στο κανάλι
άδειο συνολικής επιφάνειας 5800 τ.μ. στην
τιμή Τιμή: 19.000. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 12740 Στην Εγνατία δεξιά προς

κομμωτηρίου με βασικές

γράμματος Epsilon για

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να

γνώσεις κομμωτικής για

Λογιστικό Γραφείο. Τηλ.:

αναλάβει την περιποίη-

βαφές, λουσίματα κ.λπ.,

23310 76870 & 6932

ση και φροντίδα ηλικιω-

με πλήρες ωράριο. Τηλ.:

245383.

μένης κυρίας στην Αγ.

6974 648212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα έως

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος

35 ετών για εργαστήριο ζα-

να γνωρίζει μισθοδοσία

χαροπλαστικής, με εμπει-

κατά προτίμηση του προ-

ρία. Τηλ.: 23310 22174.

Βαρβάρα Ημαθίας. Τηλ.:
2331300216.
Η
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SECURITY» ζητάει για
άμεση πρόσληψη και

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

μόνιμη απασχόληση,
εξωτερικό πωλητή, κύριο ή κυρία με γνώσεις
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τα έπιπλα του Κόγια πωλείται αγροτεμάχιο
7.677 τ.μ. εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου
στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 25000€ .Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 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.12951 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, με ανατολικό
προσανατολισμό οικόπεδο και με θέα τον
κάμπο της Βέροιας , εντός σχεδίου πόλεως
με Σ.Δ. 0,8 μεγέθους 400 τ.μ., πωλείται στην
τιμή των 38.000€.
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 130.000€.
κωδ. 12952 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, σε μοναδικό
σημείο και με θέα τον κάμπο της Βέροιας πωλείται οικόπεδο 1.090 τ.μ., με Σ.Δ. 0,8 , τιμή
90.000€. Μπορεί να πουληθεί και το μισό.
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€.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.14390 Στα ΚΑΒΑΚΙΑ Βέροιας ,
πωλείται σπάνια Βίλα 400 τ.μ., συνολικά
σε τρία επίπεδα , η θέα της μοναδική , σε
κατάσταση εξαιρετική , άνετοι χώροι, άριστη
διαρρύθμιση , πολύ αυστηρών τεχνικών
προδιαγραφών, γεωμετρικά δομημένη , για
πολύ απαιτητικούς αγοραστές , επιβλητική
στην όψη , με αρμονικές αναλογίες , διαθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα , ψησταριά ,
ενεργειακό τζάκι, μια μεγάλη αποθήκη και
ένα δεύτερο διαμέρισμα ξενώνα στο ισόγειο
, με διπλό γκαράζ κλειστό και άλλα δύο γκαράζ έξω σκεπαστά με ντουλάπες παντού,
διαθέτει δρύινα δάπεδα στα υπνοδωμάτια
και επιλεγμένο λευκό μάρμαρο Βεροίας στο
σαλόνι , αλουμινίου κουφώματα με θερμογέφυρα και με διπλά τζάμια και 3 μπάνια . Το
οικόπεδο του είναι 5680 τ.μ. περιφραγμένο ,
ζητούμενο τίμημα 380.000 €.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

Σας αρέσει το τραγούδι; Θα θέλατε να μάθετε να τραγουδάτε αλλά
δεν ξέρετε από που να ξεκινήσετε; Έχετε εμπειρία στο
τραγούδι αλλά θέλετε να
βελτιώσετε την τεχνική σας;
Ελάτε για ένα δωρεάν συμβουλευτικό μάθημα!
Καθηγητής μουσικής, αριστούχος απόφοιτος
Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα τραγουδιού στο κέντρο της Βέροιας.
Αναλαμβάνω κάθε επίπεδο και διδάσκω όλα τα είδη τραγουδιού με το πρώτο μαθήμα ΔΩΡΕΑΝ χωρίς υποχρέωση για συνέχεια. Τηλέφωνο 6980 202881.

πωλήσεων και ευχέ-

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις
λογιστικής για εργασία στην Πατρίδα Ημαθίας. Τηλ.: 23310 51840, 6947 420720 & 6944
306862.

ρεια λόγου, απαραίτητα στοιχεία: να διαθέτει
Η εταιρεία ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΑΒΕΕ - Ξυλοκιβώτια Αγροτικών Προϊόντων, με έδρα τον Τρίλοφο Βέροιας, ζητά να
προσλάβει οδηγό, με άδεια οδήγησης κατηγορίας Ε΄ για
μόνιμη απασχόληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23310-93553,
e-mail: info@biliouris.com.

άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα
αυτοκινήτου, γνώσεις
αγγλικής γλώσσας για
τους νομούς Ημαθίας
και Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιογραφικών
και δικαιολογητικών για
αξιολόγηση στοιχείων
με συνέντευξη

στα

κεντρικά γραφεία της
εταιρείας οδός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται γκαρσονιέρα στην
οδό Πολυζωΐδη, κοντά
στην Πλατεία Ωρολογίου. Τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.: 6949 981810.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ
Η εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΑΕ, η οποία εδρεύει στη Βέροια
και δραστηριοποιείται στο χώρο των κονσερβοποιημένων
φρούτων και στην χυμοποίηση, επιθυμεί να προσλάβει
ΘΕΡΜΑΣΤΗ.
Απαραίτητα προσόντα:
•Άδεια εργοδηγού μηχανικού 4ης ειδικότητας ή Άδεια Αρχιτεχνίτη μηχανικού 4ης ειδικότητας
•Προϋπηρεσία σε βιομηχανική μονάδα
Αρμοδιότητες
•Υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας
•Επιδιόρθωση βλαβών
•Προληπτική συντήρηση
•Νέα τεχνικά έργα
Η εταιρεία προσφέρει:
•Εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικά αναπτυσσόμενο
περιβάλλον
•Μόνιμη απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται είτε να προσκομίσουν
βιογραφικό σημείωμα στα γραφεία της εταιρίας (Σιδ. Σταθμός Βέροιας) είτε να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο
email: hr@aqf.gr, υπόψη Διεύθυνσης Προσωπικού.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2331023774
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ
110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο
170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ημ/ υπογειο διαμερισμα με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ, 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν. 55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ ανωγειο λουξ,24000€
ΑΣΤΙΚΑ 40 τ.μ 3ος 1ΔΣΚ Μπανιο, προσοψης 22000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος 0085
ΠΑΠΑΓΟΥ 100τ.μ 2ΔΣΚ 2WC Αν.Θερμ Κοπλαμ, 45000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 350€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ΔΣΚ ανακαιν.2ος Κ.Θ 170€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3ΔΣΚ 110 τ.μ Θερμ/τες κοπλαμ, 250€
ΩΡΟΛΟΙ επιπλωμενο με 2ΔΣΚ Ατ.Θ.Κοπλαμ,,ασφαλειας 250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση 250€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
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€
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 70000€
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ 3800τ.μ οικοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρ χερσα 1300€ το σττρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβαρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγροτεμαχιο χερσο 10στρ.25000€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ
ΕΜ. ΠΑΠΠΑ καταστημα 40 τ.μ. ευκαιρια,25.000€
Π. ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ, 25 τ.μ.18000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ καταστημα μοναδικο 50+150
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά, 85 τ.μ χρηζει ανακ Ιατρειο 60000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους 75 τ.μ πλησιον
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 17τ.μ 80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα κατστημα 42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€
Σοβαρες προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΚΤΕΛ Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ +υπογειο 350€
ΠΙΕΡΙΩΝ αρχες 70 τ.μ +παταρι 300€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ με αυλη προς Πατριδα 120€

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ 35 τ.μ. επιπλωμένο καλό 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. υπερλουξ ανακαινισμένο & επιπλωμένο
230 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 35 τ.μ. καλό 130 €
ΡΟΛΟΪ 40 τ.μ. 10ετίας καλό 200 €
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 40 τ.μ. κόπλαμ επιπλωμένο θέα 180 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό με θέα 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 50 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 60 τ.μ. επιπλωμένο καλό 240 €
ΚΤΕΛ 65 τ.μ. ανακαινισμένο 200 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό γκαράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 80 τ.μ. επιπλωμένο καλό 280 €
ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. με υποδοχή για ξυλόσομπα 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό με ατομικό λέβητα & A/C 280 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & A/C 300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 10ετίας με ατομικό λέβητα, θέα &
αποθήκη 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο καλό 270 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ 20 τ.μ. καλό 7.500 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ. καλό 11.000 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 2 γκαρσονιέρες 34 τ.μ. & 18 τ.μ. 16.000
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. καλό με κόπλαν 7.200 €
ΡΟΛΟΙ 45 τ.μ. καλό 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο 28.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας & μισθωμένο 37.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 20 ετών lux 73.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό με 2 αποθήκες 75.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 100 τ.μ. ευκαιρία 35.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό με θέα 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. με τζάκι, ατομ.λέβητα, θέα 46.000 €

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για ψητοπωλείο
στη Βέροια. Πληρ. 6984
472747 & 6946 103988.

Η εταιρεία φυλά-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 320 μέτρα 48.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 500 μέτρα 65.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 650 μέτρα 25.000 €
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ 95 τ.μ. διαμέρισμα φωτεινό, διαμπερές 11.000
ΚΤΕΛ 72 Τ.Μ. διαμέρισμα ρετιρέ, θέα 18.000
ΡΟΛΟΙ 78 τ.μ. διαμέρισμα καλό 9.500
ΚΕΝΤΡΟ 33 τ.μ. γραφείο 20.000

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

SECURITY» ζητάει 3

νων με έπιπλα. 3ο χλμ. Ν. Νικομήδειας-Βέ-

δεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας και
βιογραφικό για αξιολόγηση στοιχείων. Πληροφορίες με ραντεβού
για συνέντευξη στα
γραφεία της εταιρείας Θεσσαλονίκης 45,
τηλ. 23310 27102.
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 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. πολύ καλό 1.100 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ 1.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές κοντά στο χωριό 30 ετών
5.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές & νερό 10.500 €
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.800 μέτρα με ελιές 9.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 5.000 μέτρα με νερό 12.500 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 29.000 €
ΚΟΥΜΑΡΙΑ 5 τμχ & 2 οικόπεδα & 3 αγροτεμάχια (16.000
μέτρα σύνολο) 25.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 17.000 μέτρα με ακτινίδια 5 ετών 67.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα ενοίκιο 450 €/έτος

ξ ε ω ν « T S I F L I D I S  
άτομα φύλακες, με ά-

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει
την περιποίηση γερόντων για όλο το 24ωρο
ή κάποιες ώρες. Επίσης αναλαμβάνει την
καθαριότητα σπιτιών,
γραφείων, σκάλες.
Τηλ.: 6946 479828.
ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ κυρία, για καθάρισμα σπιτιών, σιδέρωμα και άλλες οικιακές δουλειές.
Τηλ. επικοινωνίας: 6985
642333.
ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά
σπίτια, υπόγεια, αποθήκες και ΑΓΟΡΑΖΩ
παλιά αντικείμενα. Αγο-

ροιας. Πληρ. τηλ.: 6936 975803.
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ράζω και χαλκό και μπρούντζο. Τηλ.:
6948 861867 κ. Στράτος.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση γερόντων και παιδιών, καθαριότητα γραφείων, σπιτιών και σκάλες.
Τηλ. 6943994643.
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργασία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμέ-

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

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

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

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

Τα ακίνητα που δημοσιεύονται είναι ένα μικρό
δείγμα της ποικιλίας ακινήτων που διαθέτουμε
Ζητούνται για αγορά από τους πελάτες μας χωράφια,
κεντρικά καταστήματα, μονοκατοικίες, διαμερίσματα

νης. Τηλ.: 6934 162137.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα Αγγλικών για όλα τα επίπεδα. Τηλ.: 6978
287562 & 23310 25451.
ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία
και εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας αγγλικών παραδίδει μαθήματα ελληνικών και αγγλικών σε
μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Τιμές πολύ προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας:
6980 973819.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα
σε παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου με εξειδίκευση στην Έκθεση και μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή. Αναλαμβάνει
εκπ/ση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Τηλ.: 6978 342026 & 23310
25520.
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος με φροντιστηριακή πείρα και εξειδίκευση
στην Έκθεση παραδι’δει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου (μεμονωμένα και σε
γκρουπ). Τιμές προσιτές και συζητήσιμες. Αποτελέσματα εγγυημένα. Τηλ.:
6973 707829.

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

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα ελεύθερου σχεδίου για Πανελλήνιες εξετάσεις. Τηλ.: 6986 726896.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
(πτυχιούχος κλασσικής φιλολογίας) με πολυετή φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.
Θερινά μαθήματα προετοιμασίας

αθλητικά -ποδοσφαίρου -panini άλμπουμ -φανέΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

λες ποδοσφαιρικών ομάδων -παιχνίδια παιδικά
δεκαετιων70-80 τηλ:6944816921 κ. ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και τρεις πο-

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά
Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.:
6984 040769.

λυθρόνες σε άριστη κατάσταση. Τηλ.
επικοινωνίας: 6973 827192.

για το γυμνάσιο και τις πανελλήνιες εξετάσεις. Τιμές προσιτές. Τηλ.:
6973 387996 & 2331304510.

www.mesitikoveria.gr

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός φαρμακείου
και καταστήματος, σε άριστη κατάσταση.
Τηλ.: 23310 60279, ώρες καταστήματος.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ προς αγορά δίσκοι
ROCK-HEAVY-METAL -περιοδικα παλιά

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3ΔΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.ΕΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚΧΛΚ 2ος ΤΣΕΡΜΕΝΙ 40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 840τ.μ. ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ 4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 320Τ.Μ.

ΚΕΝΤΡΟ.
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΔΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1ΔΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.
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P Πάντως οι
Άγγλοι έχουν καταντήσει σαν την
Βουγιουκλάκη στη
Σωφερίνα.
-Δημήτρη φεύγω!
-Εντάξει.
-Δεν άκουσες
καλά, είπα φεύγω.
-Ναι σε άκουσα.
-Σου λέω φεύγω, δεν θα κάνεις
τίποτα να με κρατήσεις;

P Ο Ερντογάν απειλεί
ότι θα ανοίξει τα σύνορα
και θα γεμίσουμε πρόσφυγες. Α! Κλειστά ήταν τόσον
καιρό;
P Δεν θα γεμίσουμε.
Μάλλον, θα γίνουμε πρόσφυγες.

P Έρευνα. Οι
Έλληνες αγοράζουμε προϊόντα από
δεύτερο χέρι. Εδώ
και μια δεκαετία έχουμε στρίψει όταν
είδαμε την ταμπέλα ‘Μεταχειρισμένα’.

P Ευτυχώς μάς είχε
προϊδεάσει προ ετών η
σύγχρονη ιστορία μας και
ο Μανόλης Αγγελόπουλος.
P Αναρωτιέμαι αν
αυτοί που έρχονται τώρα από τα χώματα της
πρώην Ιωνίας, είναι με
σμυρναίικα παλιά νανουρισμένοι.
P Πάντως θα μας τον πει τον αμανέ ο Ταγίπ.
Και να δούμε πού θα κρυφτούμε.
P Τη σημαία θα τη σηκώνει ο καλύτερος
μαθητής, λέει η Νίκη Κεραμέως. Της σχολής
των λίθων, πλίνθων και κεράμων.
P Πάντως κινούνταν χρήμα με την προηγού-

μενη κατάσταση. Ο νικητής την έπαιρνε με τους αριθμούς του Τζόκερ και είχε λαλήσει το παράνομο
στοίχημα για το ποιος τελικά θα είναι ο τυχερός.

P Στις ΗΠΑ είχαν τον Magic Johnson. Στο
Ηνωμένο Βασίλειο τον Tragic Johnson.
P Μέχρι και ο αδελφός του παραιτήθηκε από
υφυπουργός. Παρότι είχε μπει στην κυβέρνηση με
ΑΣΕΠ.

P Τώρα η επόμενη καινοτομία μας θα
είναι να φέρουμε ξένους χειριστές για το VAR.
Απόδειξη πλήρως ανικανότητας.
P 45 χρόνια ΠαΣοΚ! Το λες και έτοιμο για
σύνταξη το Κίνημα, με κριτήρια ΠαΣοΚ.
P Και λίγο καθυστερημένη, γιατί παρά
τα πολλά ανήλικα, όλα την κοπάνησαν στους
πιο πλούσιους πολιτικά συγγενείς και γείτονες.
P Και:

Δύο μεσήλικες, άγνωστοι μεταξύ τους, έχουν
πάει για πρώτη φορά στη ζωή τους στη Σαντορίνη. Το πρώτο βράδυ πίνουν και γίνονται τύφλα. Το
ξημέρωμα τούς βρίσκει στο Ημεροβίγλι, όπου μαζί με άλλους πολλούς θαυμάζουν την ανατολή του
ήλιου. Εκείνο το πρωινό όμως, τυχαίνει να έχει και
πρωινό φεγγάρι, στην ίδια πλευρά του ορίζοντα.
Γυρίζει τότε ο ένας και ρωτά τον άλλο:
-Ρε συ φιλαράκι, δεν μου λες: ποιο από τα δύο
που βλέπουμε είναι ο ήλιος και ποιο το φεγγάρι;
Κι απαντά ο άλλος:
-Δεν ξέρω ρε φιλαράκι. Κι εγώ πρώτη φορά
έρχομαι Σαντορίνη!
Κ.Π.

Ανοιξε χθες το απόγευμα η πλατφόρμα
για τις 120 δόσεις
Στη διάθεση των πολιτών είναι από χθες το απόγευμα, η πλατφόρμα
για τις 120 δόσεις στην εφορία. Από την υπηρεσία αυτή οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ένταξης των ληξιπρόθεσμων προς τη φορολογική διοίκηση οφειλών τους, στις Ρυθμίσεις του
Ν.4152/2013 και του Ν.4611/2019.
Η νέα ρύθμιση διευκολύνει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που
θέλουν να κλείσουν τους ανοιχτούς λογαριασμούς τους με την εφορία.
Παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών σε πολύ μικρές και
πολλές μηνιαίες δόσεις, προβλέπει πάγωμα όλων των κατασχέσεων
σε εισοδήματα, καταθέσεις και περιουσίες, ξεμπλοκάρισμα τραπεζικών
λογαριασμών, σημαντικό κούρεμα των τόκων και των προσαυξήσεων
αλλά και δυνατότητα ένταξης ακόμη και οφειλών που προκύπτουν
εντός του 2019, από δηλώσεις παρελθόντων ετών οι οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμα.
Τα στοιχεία της ρύθμισης
Υπενθυμίζεται ότι με τις νέες αλλαγές :

– μειώνεται η ελάχιστη μηνιαία δόση από 30 στα 20 ευρώ και, συνεπώς, αυξάνεται και ο αριθμός των δόσεων που δικαιούνται οι μικροφειλέτες των 500-3.500 ευρώ.
– μόλις και ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση (μετά την αίτηση και πληρωμή της προκαταβολής) σταματούν αμέσως οι παλαιές κατασχέσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποδέσμευση των κατασχεμένων στα χέρια τρίτου μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη, ο οφειλέτης εισέρχεται με τη
χρήση των προσωπικών του κωδικών σε ειδική εφαρμογή του taxisnet
στο δικτυακό τόπο www.aade.gr και εκτυπώνει «βεβαίωση αποδέσμευσης» την οποία γνωστοποιεί στον τρίτο εντός μηνός από την έκδοση
της.
Επιπλέον: – εντάσσονται πλέον και επιχειρήσεις χωρίς κριτήρια
εισοδήματος. – μειώνεται και το μηνiαίο επιτόκιο των δόσεων από 5%
σε 3%. – εντάσσονται και νέες κατηγορίες οφειλών, εφόσον αφορούν
παρελθόντα έτη –πλην του φόρου εισοδήματος 2018. – μέσω προπληρωμής, εντάσσονται προαιρετικά και όσοι τυχόν αποκλείονται λόγω

ύψους οφειλής.
Παρά τις εντυπωσιακές αλλαγές πάντως, δύο στοιχεία παραμένουν
ίδια με την παλιά ρύθμιση ΣΥΡΙΖΑ: εξαιρούνται από δόσεις, εκπτώσεις
και «κουρέματα» (α) όσοι τηρούν με συνέπεια τις 100 δόσεις, αλλά και
(β) όλοι όσοι εξοφλούν στην ώρα τους και δεν χρωστούν απολύτως
τίποτε στην εφορία.

