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«Οδόφραγμα» από αυτοκίνητα
στην αρχή του πεζοδρόμου της Παστέρ
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Μύρων της Λυκί

Ο τελευταίος
χριστουγεννιάτικος
μποναμάς;
Ανακοινώθηκε ο χριστουγεννιάτικος μποναμάς από την
κυβέρνηση, το κοινωνικό μέρισμα που προκύπτει από τα
υπερπλεονάσματα και θα μοιραστεί σε συμπολίτες που
πληρούν τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Όπως
δείχνουν τα πράγματα, μάλλον θα είναι η τελευταία χρονιά
κοινωνικού μερίσματος, αφού η ασφυκτική οικονομική
πολιτική που δημιούργησε αυτά τα υπερπλεονάσματα
σταματά. Και έτσι είναι το φυσιολογικό, αφού η οικονομία
θα πρέπει να οδηγηθεί προς την κανονικότητα και όχι να
συνεχιστεί η «αφαίμαξη» της αγοράς όλο τον χρόνο για
να μοιραστούν «κάλαντα» σε ολίγους για να χρυσωθεί το
χάπι της ασφυκτικής λιτότητας. Επίσης στο προχθεσινό
Eurogroup άναψε πράσινο φως για να αποδεσμευθούν
767 εκατ. Ευρώ που η ΕΚΤ δεν θα τα παρακρατήσει για τις
δόσεις μας, αλλά λόγω της καλής πορείας της ελληνικής
οικονομίας θα μας αποδοθούν για να αξιοποιηθούν στην
πραγματική οικονομία. Όλα αυτά πάντως υποδηλώνουν
ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να ξεπεράσουν την
επιδοματική πολιτική και να στηρίξουν το επιχειρείν και
την πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας.

Πλούσια η κίνηση
στο Αστυνομικό δελτίο
του Νοεμβρίου

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

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

Δεν καθορίστηκε ακόμα η ημερομηνία
για την ανάληψη καθηκόντων του νέου διοικητή
Αρκετοί είναι αυτοί που
αναρωτιούνται πότε θα αναλάβει τα καθήκοντά του
ο νέος διοικητής του Νοσοκομείου Ημαθίας κ. Ηλίας Πλιόγκας και κάποιες
πιθανές ημερομηνίες ακούγονται ήδη στα πηγαδάκια.
Να σημειώσουμε ότι
προς το παρόν αναμένεται
να δημοσιευτεί το ΦΕΚ με
τον ορισμό του νέου διοικητή (πολύ πιθανό να γίνει
αυτό λίγο πριν τις γιορτές) και στη συνέχεια να
εγκατασταθεί επισήμως ο
κ. Πλιόγκας στο γραφείο
του. Οπότε, σίγουρες ημερομηνίες δεν φαίνεται να
υπάρχουν ακόμα…

Οι θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής
και η… επιτακτική ανάγκη για μουσικοθεραπεία

Δεν είναι τυχαίο που ο Απόλλωνας εκτός από θεός της μουσικής ήταν και μεγάλος θεραπευτής.
Δεν είναι ακόμα τυχαίο που ο Ασκληπιός στους μύθους του θεραπεύει ασθένειες του του μυαλού με
τη μουσική και το τραγούδι.
Καθόλου τυχαία και η αναφορά
της κ. Αλεξάνδρας Ανανιάδου-Βαφείδου στα πολλά σωματικά και
πνευματικά οφέλη του χορωδιακού τραγουδιού, παραθέτοντας
στοιχεία από επιστημονικές μελέτες που επιβεβαιώνουν μια σειρά
από πλεονεκτήματα όπως μείωση
του άγχους της κατάθλιψης της
έντασης.
Εν ολίγοις οι σύγχρονες μελέτες επιβεβαιώνουν τον Πλάτωνα που υπήρξε μεγάλος υποστηρικτής των θεραπευτικών ιδιοτήτων της μουσικής και προβληματίζουν όσους θέλουν να βελτιώσουν την ψυχολογική τους διάθεση, αλλά δεν είναι καλλίφωνοι.

Πριν τα Χριστούγεννα θα μπουν
οι συντάξεις του Ιανουαρίου

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

Έχουμε αναφερθεί επανειλημμένα στην δυσκολία στάθμευσης
στο κέντρο της Βέροιας, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα σταθμευμένα οχήματα θα εμποδίζουν την
κυκλοφορία των πεζών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αρχή
του πεζοδρόμου στην οδό Παστέρ,
όπου σε μόνιμη βάση αυτοκίνητα αποκλείουν την διέλευση των
πεζών. Το γεγονός ότι λίγα μέτρα
παρακάτω στην οδό Κοντογεωργάκη είναι το 1ο δημοτικό σχολείο,
αναγκάζει γονείς και παιδιά για να
περάσουν από το «επίμαχο» σημείο να σκαρφαλώσουν πάνω από
τα αυτοκίνητα. Χθες το πρωί πετύχαμε μια κυρία με ένα καροτσάκι
από την μια πλευρά και έναν ηλικιωμένο φορτωμένο με πράγματα
να προσπαθούν μάταια να βρουν λίγο χώρο για να περάσουν. Ας υπάρξει έστω ένας οριοθετημένος διάδρομος, ίσως με
κολωνάκια, για να μπορούν να περάσουν οι πεζοί και να κυκλοφορήσουν στον πεζόδρομο!

625 συλλήψεις στους 7 νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας
έγιναν μόνο τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία των Αστυνομικών Υπηρεσιών.
Τα περισσότερα αδικήματα αφορούσαν παραβάσεις του
νόμου περί αλλοδαπών (παράνομη είσοδος και παραμονή) και
συλλήψεις για ναρκωτικά.
Εξιχνιάστηκαν επίσης 300 περίπου αδικήματα μεταξύ αυτών κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες ενώ κατασχέθηκαν 26
περίπου κιλά χασίς, 43 γραμμάρια ηρωίνης και 73 γραμμάρια
κοκαΐνης, 245 ναρκωτικά δισκία, 4.000 περίπου λαθραία πακέτα τσιγάρα, είδη παρεμπορίου κ.ά.
Πλούσιο το αστυνομικό δελτίο, με νέα δεδομένα τον τελευταίο καιρό που αφορούν παράνομους αλλοδαπούς.

Πριν τα Χριστούγεννα θα
καταβληθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου 2020, σύμφωνα
με απόφαση του διοικητικού
συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
Οι συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από
τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ
και ΕΤΑΑ, θα πληρωθούν την
Τετάρτη   18 Δεκεμβρίου 2019,
αντί της 24ης Δεκεμβρίου 2019
και οι συντάξεις του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Δημοσίου , τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, Τράπεζες,
ΔΕΗ, ΟΤΕ, θα καταβληθούν
την Παρασκευή  20 Δεκεμβρίου
αντί της 30ής Δεκεμβρίου 2019.
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Σε 52 απομακρυσμένα σχολεία της Ημαθίας ταξιδεύει
την γνώση η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας

-Η συνεργασία με τον ΚΙΚΠΕ, αποτελεί το «καύσιμο» για τη λειτουργία της Κινητής Μονάδας
Ένα μεγάλο λεωφορείο γεμάτο ράφια με βιβλία, ταξιδεύει
την γνώση στα σχολείων των απομακρυσμένων χωριών της
Ημαθίας, από το 1970 μέχρι σήμερα, περνώντας από δεκάδες
εμπόδια μέχρι να φτάσει στον προορισμό του.
Πρόκειται για την Κινητή Μονάδα της Δημόσιας Κεντρικής
Βιβλιοθήκης Βέροιας, μια ανεκτίμητη αξία για εκατοντάδες
μαθητές, που παρ’ ότι δεν έχουν άμεση πρόσβαση στη Δημόσια
Βιβλιοθήκη, έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της μέσα από τις
μηνιαίες επισκέψεις της Κινητής Μονάδας σε 52 σχολεία. Από
το 2000 και μετά, με την έλευση του ίντερνετ, οι επισκέψεις της
Κινητής Βιβλιοθήκης ήταν πλέον συστηματικές και σε Γυμνάσια-Λύκεια, ακόμα και όμορων Νομών, δίνοντας τη δυνατότητα
στους μαθητές, εκτός από δανεισμό βιβλίων, CD, DVD και άλλων τεκμηρίων, να χρησιμοποιούν και το διαδίκτυο, που ήταν
τότε κάτι πρωτόγνωρο για όλους.
Οι επισκέψεις συνεχίστηκαν μέχρι το 2009, που εμφανίστηκε
το μεγάλο εμπόδιο αυτής της διαδρομής. Η έλλειψη οδηγών,
υπαλλήλων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης (που δεν έχουν αντικατασταθεί ακόμα) έπληξε τη λειτουργία της Κινητής Μονάδας, η
οποία δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει και να μετακινηθεί χωρίς
οδηγό.
«Ψάχνοντας λύσεις και τρόπους να συνεχίσουμε το έργο
μας, συνεργαστήκαμε με τους τότε Δήμους Δοβρά και Μελίκης,
οι οποίοι μας δάνειζαν οδηγούς των Δήμων, για να μπορούμε
να πηγαίνουμε στα σχολεία. Με την συγχώνευσή τους όμως στο
Δήμο Βέροιας, σταμάτησε
και η λειτουργία της Κινητής Βιβλιοθήκης», λέει η
υπεύθυνη της Μονάδας,
βιβλιοθηκονόμος της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, Φίφη Τριανταφυλλίδου,
μιλώντας στην εκπομπή
«Πρωινές σημειώσεις»
του ΑΚΟΥ 99.6.
Η Κινητή Βιβλιοθήκη
άρχισε να λείπει από την
μαθητική ζωή και μαζί
της έλλειψε ο δανεισμός
και η ανάγνωση βιβλίων,
προκαλώντας την εμφανή
ανησυχία, δυσαρέσκεια
αλλά και προβληματισμό,
τόσο των παιδιών όσο
και των εκπαιδευτικών, διευθυντών σχολείων, που με μηνύματά
τους δηλώνουν ότι είναι ηθική υποχρέωση, η ευθύνη να ταξιδέψει η Κινητή Βιβλιοθήκη.
«Ευτυχώς, το 2017 ήρθε μία συνεργασία με το Κοινωφελές
Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ) της

Αθήνας και με την στήριξή
του, η Κινητή Μονάδα ξαναβγήκε στο δρόμο προς
τα σχολεία και τα χωριά»
πρόσθεσε η κα Τριανταφυλλίδου.
Το ΚΙΚΠΕ συνέβαλε
στην πρόσληψη οδηγού,
για 8μηνη απασχόληση μέχρι και το τέλος του 2019
και η ελπίδα όλων, είναι
αυτή η συνεργασία να συνεχιστεί και την επόμενη
χρονιά (2020), ικανοποιώντας μια ανάγκη, πιο πολύτιμη από ποτέ, στην εποχή
μας.
«Πιστεύουμε πολύ στη
συνέχιση της συνεργασίας
με το ΚΙΚΠΕ, είναι πάρα
πολύ σημαντικό για μας
και για τα απομακρυσμένα
σχολεία» επισημαίνει η υπεύθυνη της Μονάδας.
Η Κινητή Βιβλιοθήκη, όμως, πέρα από την σχολική περίοδο,
εξυπηρετεί τα καλοκαίρια
τους φίλους και συνδρομητές της, στα παραθεριστικά
κέντρα της Βέροιας (Σέλι,
Ξηρολίβαδο, Κουμαριά). Όπως προσθέτει η κα Τριανταφυλλιδου, «πηγαίνουμε
εμείς και βρίσκουμε τους
αναγνώστες μας», καλύπτοντας τις ανάγκες μικρών
και μεγάλων, με δανεισμό
βιβλίων, κυρίως λογοτεχνικών, οι οποίοι διαλέγουν ανάλογα με τα ενδιαφέροντά
τους, παραμύθια, μυθιστορήματα, βιβλία γνώσεων, κόμικς κ.λπ., από την
συνεχώς ανανεούμενη συλλογή της Δημόσιας
Βιβλιοθήκης.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του 2019, η Κινητή Μονάδα έκανε 102 δρομολόγια σε 52 δανειστικά κέντρα, με 5.133
δανεισμούς τεκμηρίων.
Με τα δεδομένα αυτά, να κλείσουμε, με την ευχή και την
προτροπή, το πολύχρωμο, χαρούμενο, υπερσύγχρονο λεωφο-

ρείο των βιβλίων, να συνεχίσει τα δρομολόγιά του στα σχολεία,
δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές απομακρυσμένων χωριών να
μπουν στον όμορφο κόσμο της ανάγνωσης, με όλα τα ευεργετικά οφέλη στις ψυχές, στις ανησυχίες και στη δημιουργική φαντασία των παιδιών.
Όταν μια κινητή μονάδα γνώσης, ακινητοποιείται, οι δρόμοι
προς την πνευματική πρόοδο των κοινωνιών, χορταριάζουν και
διαβρώνονται…
Σοφία Γκαγκούση

Ανοιχτό κάλεσμα της «Επιτροπής Αγροκτηνοτρόφων», στις εκλογές
για νέο Δ.Σ του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας

Σ

ε μαζική συμμετοχή στις εκλογές για νέο Δ.Σ στον
Αγροτικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας καλούν όλους τους
συναδέλφους τους τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα
Αγροκτηνοτρόφων , την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου
στην αίθουσα του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας απο τις
10 π.μ έως τις 4:30 μμ, επισημαίνοντας πως όσοι δεν είναι μέλη
θα πρέπει να εγγραφούν και να ψηφίσουν. Σε σχετική ανακίνωσή
της η Επιτροπή αναφέρει:
«Συνάδελφοι, ο μόνος αγώνας που είναι χαμένος είναι αυτός
που δεν δόθηκε.
Το ξεκλήρισμα μας – των μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων – υλοποιείται με δύο ταυτόχρονες και καλά οργανωμένες
επιθέσεις που δεχόμαστε τόσο απο την ΕΕ όσο και απο τους μεγαλεμπόρους, τους βιομήχανους και τις κυβερνήσεις που τους υπηρετούν. Από την μία στο εισόδημα και απο την άλλη στο κόστος
παραγωγής και τα έξοδα.
Απο τη μία με τις εξευτελιστικές τιμές παραγωγού (βαμβάκι 38
λεπτα, ροδάκινο στο κοστος παραγωγης 23 λεπτα κλπ) όταν και
αν πληρωθούμε τον κόπο μας και δεν μας φεσόσι ο έμπορος . Με

τη μείωση (60%) των επιδοτήσεων με βάση την ΚΑΠ 2014-2020.
Με την μη αποζημίωση μας απο φυσικές καταστροφές.
Άπο την άλλη με την διόγκωση στο κόστος παραγωγής, στο
ΦΠΑ των αγροεφοδίων, στο πετρέλαιο, με τα χαράτσια (ΕΝΦΙΑ,)
,την αύξηση των ασφάλιστρων του ΕΛΓΑ, ΟΣΔΕ, τέλος επιτηδεύματος, μείωση αφορολόγητου και φορολόγηση με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης, αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών , πιστοποίηση ψεκαστικών, κόστος ζωής.
Και τέλος, τις κατασχέσεις να κρέμονται πάνω απο τα κεφάλια
μας ως η τελευταία πράξη του δράματος που λέγεται “μεταρρυθμιστική αναδιάρθρωση” της αγροτικής παραγωγής, που δεν είναι
άλλο απο την συγκέντρωση της γής σε λίγα χέρια μεγαλοαγροτών
καπιταλιστών, μεγαλεμπόρων και βιομηχάνων.
Σε αυτή τη διπλή επίθεση που έχει σκοπό να μας ξεκληρίσει
δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι θεατές.
Καλούμε το παρόν ΔΣ του συλλόγου να καλέσει σε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση η οποία να εκλέξει την εφορευτική
επιτροπή που θα διενεργήσει την εκλογική διαδικασία.
Η Επιτροπή Αγροκτηνοτρόφων Δήμου Αλεξάνδρειας, απο τη

συγκρότησή της τάχθηκε ανοιχτά με το πλαίσιο αιτημάτων που
βάζει η ΠΕΜ (Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων). Ως μέλη
του Αγροτικού Συλλόγου Δ. Αλεξάνδρειας αλλα και ως αγρότες θα
αγωνιστούμε σε αυτό το μετερίζι. Τα προβλήματα είναι κοινά για
τους μικρομεσαίους αλλά και μεγαλύτερους αγρότες. Το ενωτικό
πλαίσιο πάλης που βάζει η ΠΕΜ βγήκε μέσα απο ζημώσεις όλα
αυτά τα χρόνια, μέσα απο αμοιβαίους συμβιβασμούς , ώστε και οι
μικρότεροι να επιβιώσουν αλλά και οι μεγαλύτεροι να μπορούν να
καλλιεργούν. Θεωρούμε οτι αυτό το πλάισιο καλύπτει τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής
μας. Μπροστά στη κάθετη και ριζική διαφωνία πανω στο πλάισιο
πάλης και αιτημάτων με την παρούσα διοίκηση, αποφασίσαμε
οτι οι θέσεις μας για το αγροτικό ζήτημα δεν χωράνε σε ενιαίο
ψηφοδέλτιο, το οποίο το μόνο που κάνει είναι να συσκοτίζει, να
προκαλεί σύγχυση και να κρύβει τις βαθιά ταξικές διαφορές των
δύο γραμμών που έχουν διαμορφωθεί στο αγροτικό κίνημα. Ετσι
παίρνουμε μέρος στίς εκλογές ως συνδυασμός με ψηφοδέλτιο και
επωνυμία: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ.
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ΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΑΣ

Οι 9 Άγιοι Νικολάδες της Βέροιας
Έρευνα – Επιμέλεια:
Μάκης Δημητράκης
Στη Βέροια των 48 εκκλησιών ξεχωριστή η
παρουσία ναών προς τιμή του Αγίου Νικολάου. Έτσι υπάρχουν οι:
Άγιος Νικόλαος Ψαράς: Ο ναός κατά
μία μαρτυρία είναι παλαιότερος του 1558.
Είναι τρίκλιτος βασιλικός με δίρριχτη στέγη
και τοιχογραφίες στο χώρο του Ιερού που
χρονολογούνται στα τέλη του 17ου αιώνα.
«Συστεγάζεται» με τον Άγιο Φανούριο στην
οδό Μ. Αλεξάνδρου.
Άγιος Νικόλαος της Γούρνας: Στην οδό Παστέρ

δίπλα από το Βλαχογιάννειο Μουσείο.
Κατ’ αρχήν ήταν μονόχωρος και ξυλόστεγος, πριν όμως το1525 απόκτησε
τη σημερινή του τρίκλιτη μορφή με δίρριχτη στέγη. Η εικόνα του Αγίου στην
κόχη πάνω από την είσοδο είναι του
16ου αιώνα.
Άγιος Νικόλαος της Μακαριώτισσας: Στην οδό Κοντογεωργάκη, δίπλα
από το 1ο Δημοτικό Σχολείο. Οφείλει
την ονομασία του σε βυζαντινό ναό
κοντά στον Αγ. Στέφανο της Θεοτόκου Μακαριώτισσας που ήταν γνωστή
το 1355. Κατά το παρελθόν πρέπει να λειτούργησε
σαν Καθολικό γυναικείου μοναστηριού. Είναι μονόχωρος
ξυλόστεγος ναός με νάρθηκα.
Υπάρχουν τοιχογραφίες του
1571 (της Μεταμόρφωσης, της
προδοσίας του Ιούδα κ.ά.) και
νεότερες του δεύτερου μισού
του 18ου αιώνα (Θεότοκος –
Ευαγγελισμός – Ανάληψη).
Άγιος Νικόλαος του μοναχού Άνθιμου: Στη συμβολή των
οδών Κονίτσης και Αγ. Αντωνίου. Από κτητορική επιγραφή
του 1565, ο ναός θεωρείται το
πρώτο μεταβυζαντινό μνημείο
της Βέροιας και οι τοιχογραφίες
είναι της ίδιας περιόδου.
Άγιος Νικόλαος του Αμολεύτου ή Αμόλυντου ή του
άρχοντα Καλοκρατά: Είναι παρεκκλήσι της ενορίας Αγ. Γεωργίου και κτίσμα του 14ου αιώνα
που επισκευάσθηκε τον 16ο αιώνα με δαπάνη του βυζαντινού
άρχοντα Κομνηνού Καλοκρατά
την εποχή που Μητροπολίτης
Βέροιας ήταν ο Θεοφάνης. Συγγενής του κτήτορα είναι προφανώς ο Κων/νος Καλοκρατάς,
λόγιος από τη Βέροια που έζησε στη Ρώμη. Ο ναός βρίσκεται
στην οδό των αδερφών Μανάκια. Ονομάσθηκε έτσι επειδή
πιθανόν η περιοχή που βρίσκεται ο Ναός δεν μολύνθηκε από
λοιμώδες νόσημα όπως άλλες
γειτονιές της πόλης.
Άγιος Νικόλαος γνωστός
ως Αγ. Σπυρίδωνας: Στην ενορία του Αγ. Γεωργίου. Πρόκειται
για τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με νάρθηκα των αρχών του
17ου αιώνα. Οι περίοικοι του
ναού γνωρίζουν το ναό με το
όνομα του Αγ. Σπυρίδωνα. Οι
τοιχογραφίες που σώζονται είναι έργα του 1617. Ο Ναός είναι
γνωστός και σαν Αγ. Νικόλαος
της Μπομπόλης.
Άγιος Νικόλαος στην οδό
Βενιζέλου: Στον ίδιο ναό τιμώνται και οι Άγιοι Σπυρίδων και
Αγ. Ελευθέριος. Η παλιά εκκλησία του Αγ. Νικολάου γνωστού
ως Ξυλοτραβηχτής ή Ξυλοτρίφτης βρισκόταν μεταξύ των οδών Εδέσσης και Καρακωστή
και καταστράφηκε άγνωστο όμως πότε.
Άγιος Νικόλαος του Σφραντζή: Ονομάστηκε έτσι από τον
ιδρυτή της Γεώργιο Σφραντζή.
Στη θέση που υπήρχε στην
παλιά εκκλησία που κατεδαφίστηκε υπάρχει παρεκκλήσι σαν
κουβούκλιο στη γωνία Αγ. Δημητρίου και Μητροπόλεως (στο
Δημαρχείο).
Αγ. Νικόλαος στην οδό
Δημοσθένους: Είναι ένας σχεδόν τετράγωνος ναός γεροφτιαγμένος από πουρόπετρα.
Πηγές: «Προσκύνημα στη
Βέροια» Θ. Γαβριηλίδης, «Αγιογραφίες στη Βέροια» Παπαζώτου.

Την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικη συνάντηση
χορωδιών
στη «Στέγη»
Την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου στις 7.00 μ.μ.
θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πλέον
Χριστουγεννιάτικη χορωδιακή συνάντηση η
οποία γίνεται επί σειρά ετών, αποτελεί θεσμό
για τη Βέροια και τελεί υπό την καλλιτεχνική
διεύθυνση της Μουσικολόγου και Μαέστρου
Δήμητρας Ζησέκα .
Οι χορωδίες θα ερμηνεύσουν κλασσικά
χριστουγεννιάτικα έργα από την αναγέννηση, τον κλασικισμό και τον 20ο αιώνα καθώς
και παραδοσιακά κάλαντα από την Ελλάδα
και τον κόσμο
Συμμετέχουν οι Χορωδίες
Μεικτή Χορωδία Ενηλίκων Λυδικού Ωδείου και Π.Σ. ΑΛΚΥΩΝ Πευκοχωρίου,
Μεικτή χορωδία του Προμηθέα Βέροιας
Μεικτή Χορωδία Χορωδία Νέων Μουδανίων Δήμου Νέας Προποντίδας
Μεικτή Χορωδία ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας
Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην
Αντωνιαδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
Είσοδος ελεύθερη

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην «Εστία Μουσών» Νάουσας
Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας «Εστία Μουσών», στο πλαίσιο των εορταστικών ημερών των Χριστουγέννων, διοργανώνουν τις παρακάτω εκδηλώσεις:
• Χριστουγεννιάτικη Συναυλία – Παράσταση Εστίας Μουσών Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019, ώρα
7μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας Η φετινή χριστουγεννιάτικη συναυλία-παράσταση όλων των τμημάτων του Ωδείου. Συμμετέχουν: Καθηγητές & μαθητές όλων των τμημάτων, σύνολα & υποσύνολα οργάνων, ορχήστρα σύγχρονης μουσικής, βυζαντινός χορός, τμήματα μουσικής αγωγής, τμήμα μπαλέτου,
η χορωδία-φωνητική Glee του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων της Εστίας Μουσών σε συνεργασία με
τη χορωδία του Ωδείου. Είσοδος ελεύθερη με προσκλήσεις που διατίθενται στη Γραμματεία της Εστίας
Μουσών.
• Μικρή χριστουγεννιάτικη γιορτή με τίτλο «Γιορτάστε μαζί μας!!» Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα
6μ.μ. στην Εστία Μουσών Νάουσας, αίθουσα εκδηλώσεων «Κ. Μπασιακούλης». Συμμετέχουν τα τμήματα Βιολοντσέλου, Πιάνου και Μουσικής Προπαιδείας. Υπεύθυνοι καθηγητές Εύα Ιεροπούλου, Όλια Λαβασίδου, Πέτρος Φάκας. Είσοδος ελεύθερη

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»

ΨΥΧΡΑ ΚΙ ΑΝΑΠΟΔΑ ΙΙ (ΜΕΤΑΓΛ.) - FROZEN
II

Προβολές: Καθημερινά στις 18.00

Σκηνοθεσία:
ΚΡΙΣ ΜΠΑΚ
Σενάριο:
ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΙ & ΑΛΙΣΟΝ
ΣΡΟΪΝΤΕΡ
Ηθοποιοί:
ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ
ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡΛΑΣΗΣ, ΤΑΜΤΑ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΖΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΣΙΑ ΚΟΣΚΙΝΑ, ΒΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΦΗΣ, ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ
ΟΙ ΣΚΙΕΣ ΤΟΥ ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ
MOTHERLESS BROOKLYN
Προβολές: καθημερινά στις 20.30
Σενάριο/ Σκηνοθεσία:
Ε Ν Τ Ο ΥΑ Ρ Ν Τ
ΝΟΡΤΟΝ
Ηθοποιοί:
Ε Ν ΤΟΥΑ Ρ Ν Τ Ν Ο Ρ ΤΟ Ν ,
ΜΠΡΟΥΣ ΓΟΥΙΛΙΣ, ΤΣΕΡΙ ΤΖΟΟΥΝΣ, ΦΙΣΕΡ
ΣΤΙΒΕΝΣ, ΓΟΥΪΛΕΜ ΝΤΑΦΟΕ, ΜΠΟΜΠΙ ΚΑΝΑΒΑΛΕ, ΑΛΕΚ ΜΠΑΛΝΤΟΥΙΝ, ΓΚΟΥΓΚΟΥ ΜΠΑΤΑ-ΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Μεταγλ.)

5/12/19 - 11/12/19

REMI SANS FAMILLE Προβολές: Καθημερινά στις 18.00
Σκηνοθεσία:
ΑΝΤΟΥΑΝ ΜΠΛΟΣΙΕ
Σενάριο:
ΑΝΤΟΥΑΝ ΜΠΛΟΣΙΕ
Ηθοποιοί:
ΛΟΥΝΤΙΒΙΝ ΣΑΝΙΕ, ΒΙΡΖΙΝΙ
ΛΕΝΤΟΥΑΓΙΕΝ, ΝΤΑΝΙΕΛ ΟΤΕΪΓ, ΜΑΛΟΜ ΠΑΚΕΝ, ΤΖΟΝΑΤΑΝ ΖΑΚΑΪ, ΖΑΚ ΠΕΡΕΝ
Tr a i l e r :
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=XiK9U4Cuhqw
LAST CHRISTMAS
Προβολές: Καθημερινά στις 20.00
Σκηνοθεσία:
ΠΟΛ ΦΙΓΚ
Σενάριο:
ΕΜΑ ΤΟΜΣΟΝ & ΓΚΡΕΓΚ
ΓΟΥΑΪΖ
Ηθοποιοί:
ΕΜΑ ΤΟΜΣΟΝ, ΕΜΙΛΙΑ
ΚΛΑΡΚ, ΧΕΝΡΙ ΓΚΟΛΝΤΙΝΓΚ, ΜΙΣΕΛ ΓΙΟ
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ
στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Στις 31 Δεκεμβρίου 2019

Λήγει η Προθεσμία
για τη Ρύθμιση
Οφειλών προς τον
Δήμο Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι λήγει η προθεσμία
της παράτασης για την ρύθμιση οφειλών του Ν.4611/2019. Οι
αιτήσεις για την υπαγωγή των οφειλών στις ευνοϊκές διατάξεις του
νόμου, υποβάλλονται το αργότερο έως 31.12.2019 (άρθρο 111 Ν.
4611/2019).
Συγκεκριμένα:
Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη
των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής
ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής
τέλους.
Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της
καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα
υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των είκοσι (20) ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο
τμήμα εσόδων του Δήμου Αλεξάνδρειας (Υπεύθυνοι Επικοινωνίας
κ. Παναγιώτης Μεσσαλάς τηλέφωνο 23333501123 & Μελιτζανάς
Θωμάς 2333350129)
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Λάζαρος Τσαβδαρίδης: «Πράσινο φως»
για την ψήφο των Αποδήμων Ελλήνων
από τους τόπους διαμονής τους
ανάβει το νομοσχέδιο της ΝΔ
«Η Νέα Δημοκρατία υλοποιώντας μία ακόμη κυρίαρχη προεκλογική της δέσμευση, προχώρησε σε όλες τις αναγκαίες συζητήσεις,
με πνεύμα συνεργασίας και διάθεση λελογισμένων βημάτων σύγκλισης και διακομματικής συναίνεσης, προκειμένου να φέρει προς
ψήφιση ένα νομοσχέδιο σύνθεσης και προοπτικής, που υπερήφανα απευθύνεται στους πάνω από 350 χιλιάδες πολίτες που είναι
εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και ζουν μόνιμα στο
εξωτερικό.»
Αυτό υπογράμμισε ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης στη σημερινή του (Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου) τοποθέτηση στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης,
Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος
εκλογέων που βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας».
Σημείωσε δε ότι αυτές τις ημέρες, ο κάθε ένας από εμάς, τους
αντιπροσώπους του έθνους, δεν καλείται απλά να πάρει μία απόφαση βασισμένη σε στενά κομματικά στεγανά. Καλείται να επιλέξει
αν στο τέλος της ημέρας, ο Έλληνας που κάθε μέρα κρατάει την
πατρίδα μέσα του, θα μπορεί κάθε τέσσερα χρόνια να συμβάλει με την ψήφο του στο μέλλον της χωρίς να χρειάζεται να ταξιδέψει τη μισή γη για να
το πράξει.
Όπως εξάλλου χαρακτηριστικά επισήμανε κλείνοντας την τοποθέτησή του, «Οι απόδημοί μας, απαιτούν να τους αντιμετωπίσουμε ως ισότιμους
πολίτες. Ως Έλληνες της διασποράς με τα ίδια συνταγματικά δικαιώματα και όχι ως διάσπαρτους Έλληνες που ζητούμε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση την υποχρεωτική συνάθροισή τους στα εκλογικά τμήματα της χώρας ως σιωπηλή τιμωρία για την αποδήμησή τους. Οι απόδημοί μας απαιτούν
να μην τους θυμόμαστε ως ισότιμους πολίτες μόνο αλά καρτ. Ο απόδημός μας απαιτεί, δανειζόμενος έναν αγαπημένο στίχο από ποντιακό

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Συνεστίαση
στην πιτσαρία
ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ

Η λέσχη μας σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμά της,
την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 το μεσημέρι θα έχει
συνεστίαση στην πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ στην περιοχή
Εληάς.
Η συμμετοχή κατ’ άτομο είναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει ουζάκι με μεζέ, κρεατικό, ώρα προσέλευσης 13.00
το μεσημέρι, για τη συμμετοχή σας τηλεφωνείστε μας ή
περάστε από τα γραφεία μας Ανοίξεως 90. Η λέσχη είναι
ανοικτή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ώρες 10-12 το
πρωί. Τηλ.: 23310 25654, κιν.: 6976 953683.
Το Δ.Σ.

Εκλογές την Κυριακή
στην Κοινότητα
Λυκογιάννης
του Δήμου Βέροιας
Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 από τις 07.00 π.μ έως τις 7.00 μ.μ.
θα διεξαχθεί στο εκλογικό τμήμα της Κοινότητας Λυκογιάννης του Δήμου
Βέροιας η ψηφοφορία για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Συμβούλου της Κοινότητας Λυκογιάννης του Δήμου Βέροιας,
με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων,
Από τον πίνακα υποψηφίων όπως αυτοί ανακηρύχθηκαν με απόφαση
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας και θεωρήθηκαν με την απόφαση του Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας, υποψήφιοι είναι :
1. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση
της ψυχής της αγαπημένης μας
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΓΚΑΒΑΝΑ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το
Θεό.
Ο σύζυγος,
Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου
Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση
της ψυχής της αγαπημένης μας
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΩΝ.
ΚΑΡΑΦΩΛΑ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το
Θεό.
Ο σύζυγος, Τα παιδιά,
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 στις 2.00 μ.μ. από
τον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ελένης στο Π. Σκυλίτσι Ημαθίας ο Δημήτριος Γεωρ. Βράνας σε ηλικία
68 ετών.
Ο «Λαός» εκφράζει στους οικείους του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση
της ψυχής της αγαπημένης μας
συζύγου, μητέρας, αδελφής και
θείας

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΛΑΖ.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το
Θεό.
Ο σύζυγος,
Τα παιδιά,
Η αδελφή, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Αποστόλων στον Τριπόταμο Ημαθίας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για
την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας γιου, αδελφού,
ανηψιού και εξαδέρφου

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΤ.
ΧΙΟΝΙΔΗ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το
Θεό.
Η μητέρα, Ο αδελφός
Οι θείοι, Οι θείες
Τα ξαδέρφια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή
6 Δεκεμβρίου 2019 στις 11.00 π.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου Βέροιας ο Αναστάσιος Ζάννος σε
ηλικία 68 ετών.
Ο «Λαός» εκφράζει στους οικείους του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή
6 Δεκεμβρίου 2019 στις 3.00 μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Καψόχωρας Ημαθίας η Μαρία
Παπαδοπούλου σε ηλικία 65 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Οδού Βενιζέλου 16

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Οι Ιερές ακολουθίες, προς τιμή του εν Αγίοις Πατρός
ημών Νικολάου επισκόπου Μύρων του Θαυματουργού θα
τελεσθούν ως εξής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
7.30 Όρθρος – Θ. Λειτουργία
17.00 Εσπερινός – Παράκληση Αγίου Νικολάου

Η κίνηση του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων :
Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου
στις 8:00 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Ναούσης θα παραστεί και
θα χαιρετίσει την εκδήλωση του
Ωδείου της Ναούσης με τίτλο :
«Ξενιτιά-Ο μισεμός είναι καημός», στην οποία θα τιμηθεί από
το σωματείο για την επέτειο του
Χρυσού Ιωβηλαίου (50 χρόνια)
Ιερωσύνης και του Αργυρού Ιωβηλαίου (25 χρόνια) Αρχιερωσύνης του.
Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου
το πρωί θα ιερουργήσει στο βυζαντινό παρεκκλήσιο του Αγίου
Παταπίου στη Βέροια.
Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου
στις 6:00 μ.μ. στο Χώρο Τεχνών
του Δήμου Βεροίας θα παραστεί
και θα χαιρετίσει την εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως με τίτλο «Ιωβηλαίον Εργογραφίας» όπου θα παρουσιασθούν οι εκδόσεις της Ιεράς
Μητροπόλεως και θα ακολουθήσει Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής από
τον Μουσικολογιώτατο Αρχιμ. Νικόδημο Καβαρνό με την συνοδεία Βυζαντινού Χορού του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως μας.
Την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Άννης Κατερίνης, όπου και θα τελεστεί χειροτονία
διακόνου.

Η κίνηση του
Επισκόπου
Θερμών
κ. Δημητρίου
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θερμών κ. Δημήτριος:
Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου το
πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νεοκάστρου.

Θεία Λειτουργία
στο ΠΕΛΕΚΑΝ

Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019 εορτή του Αγ. Αμβροσίου, θα
τελεστεί θεία λειτουργία στον Ι.Ν. Αγ. Τριάδος ΠΕΛΕΚΑΝ, στο Κομνήνιο, από 7.30 π.μ. έως 10.00 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
20162019

Με κέφι και καλή μουσική
η γιορτή του «Μονογράμματος»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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Η αστική ευθύνη των ιατρών,
οι καταλογισμοί και η «αμυντική» ιατρική
Γράφει ο Αναστάσιος
Βασιάδης

Τα πρώτα κάλαντα ακούστηκαν το βράδυ της
Τετάρτης, από το Φωνητικό Οργανικό Σύνολο ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ στη
χριστουγεννιάτικη γιορτή
του.
Με ένα ποτήρι κρασί και τη νηστίσιμη και
αρτύσιμη ποικιλία των
πιάτων που προσφέρθηκαν στον φιλόξενο
Πολυχώρο της Ελιάς, οι
καλεσμένοι απόλαυσαν
μία ξεχωριστή βραδιά,
παρέα με εκλεκτούς
μουσικούς που απογείωσαν το κέφι.
Ο Μάρκος Κούτρας με την Βίκυ Μπατζιάκα στο τραγούδι, έχοντας την υποστήριξη του
Κώστα Θεοδωρίδη με τη φωνή και το μπουζούκι του και του Νίκου Σκεντερίδη με τη φωνή
και την κιθάρα του, παρέσυραν τον κόσμο στην πίστα, ερμηνεύοντας γνωστές επιτυχίες.
Νωρίτερα η Αλεξάνδρα
Ανανιάδου-Βαφείδου,
πρόεδρος του Συνόλου
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ καλωσορίζοντας και ευχαριστώντας τον κόσμο που
ανταποκρίθηκε στο κάΤο Δ.Σ. του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας καλεί τα μέλη
λεσμα, έδωσε παράλλητου Συλλόγου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η
λα και την ταυτότητα της
οποία θα γίνει την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα
Χορωδίας, τονίζοντας
11 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου (Βερόης & Εβραίων
πως πέρα από την αΜαρτύρων 1), με θέματα:
γάπη των μελών της για
1.Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός
το χορωδιακό τραγούδι,
υπάρχει έντονα το ενδια2.Εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.
φέρον και η διάθεση για
3.Εκλογή αντ/πων για ΠΟΠΣΒ
κοινωνική προσφορά σε
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή
πληθυσμιακές ομάδες
λειτουργία και την περαιτέρω ενδυνάμωση του Συλλόγου.
που αντιμετωπίζουν σοΗ εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί παρουσία δικαστιβαρά προβλήματα.
κού αντιπροσώπου.
Προανήγγειλε μάλιΓια το Δ.Σ.
στα δύο μουσικές εκδηΟ πρόεδρος Ο γραμματέας
λώσεις που έχουν προΔημήτρης Πίσκος Γιώργος Τσίρης
γραμματιστεί για τη νέα
χρονιά και συγκεκριμένα
στις 22 Μαρτίου (αφιέρωμα στον Μάνο Ελευθερίου) με σκοπό την
ενίσχυση της Φιλοπτώχου Κυριών Βέροιας και
στις 7 Μαΐου (αφιέρωμα
στον Λευτέρη Παπαδόπουλου) για την ενίσχυση του Γηροκομείου
Βέροιας.
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Ο προσφάτως δημοσιοποιηθείς καταλογισμός σε ιατρό του
ΕΣΥ του ποσού των 850.000
ευρώ ως αποζημίωσης που είχε επιδικαστεί κατά του οικείου
νοσοκομείου, επανέφερε στην
επικαιρότητα την εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών και το
σχετικό νομικό πλαίσιο, σύμφωνα
με τα οποία, τα Δημόσια Νοσοκομεία εξαιρούνται των μέχρι τώρα
υποχρεώσεων, να αποζημιώνουν τους ασθενείς που παρουσιάζουν επιπλοκές κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους
και η όλη υποχρέωση των αποζημιώσεων καταλογίζεται
στους ιατρούς που υπηρετούν στο ΕΣΥ.
Βάσει αυτής της εγκυκλίου, οι επιδικασμένες ήδη αστικές αποζημιώσεις σε βάρος των νοσοκομείων του ΕΣΥ
που είχαν μέχρι τώρα την ευθύνη, καταλογίζονται στους
ιατρούς για να μη επιβαρύνονται οι προϋπολογισμοί των
δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
Με την συγκεκριμένη εγκύκλιο επανέρχεται μια σκανδαλώδης κατάσταση που εκδηλώνονταν με ιδιαίτερη ένταση
τα προηγούμενα χρόνια, στην οποία εμπλέκονταν με απροκάλυπτο τρόπο ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, που
έβλεπαν τους ιατρούς, ως μία εν δυνάμει αγορά ασφαλισμένων.
Με αφορμή την συγκεκριμένη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, οι ασφαλιστικές εταιρίες εντατικοποιούν
ήδη τις ενέργειές τους, με στόχο να αυξήσουν τις πωλήσεις
τους και να επωφεληθούν από τις αυξημένες ανάγκες, στις
οποίες καλούνται να ανταπεξέλθουν οι ιατροί, τους οποίους
προσεγγίζουν προτείνοντάς τους ιδιωτικά ασφαλιστήρια
συμβόλαια για αστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης.
Επισημαίνεται ότι η επαγγελματική ευθύνη των ιατρών,
αφορά συχνότερα τις χειρουργικές ειδικότητες, λιγότερο
συχνά στις παθολογικές ειδικότητες και ακόμα πιο λίγο στις
εργαστηριακές ειδικότητες.
Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας, δεν υπάρχει δημόσια
ασφαλιστική κάλυψη των ιατρών για την επαγγελματική
ευθύνη.
Αυτή την δημόσια ασφαλιστική ανεπάρκεια, επιχειρούν
να καλύψουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, με ατομικά
συμβόλαια που προτείνονται στους ιατρούς, των οποίων η
δραστηριότητα έχει υψηλό κλινικό κίνδυνο και επομένως
μεγάλη επαγγελματική ευθύνη.
Τα προηγούμενα χρόνια δραστηριοποιούνταν σε όλη
την Ελλάδα δικηγορικές εταιρείες, οι οποίες αναζητούσαν
περιπτώσεις ασθενών που παρουσίαζαν επιπλοκές κατά
τη διάρκεια της κλινικής τους αντιμετώπισης. Στην συνέχεια

Από τον Δήμο Βέροιας

Καμπάνια προβολής και
επικοινωνίας των δράσεων του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, Φαρμακεία και Συσσίτια
προσφέρουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στους ανθρώπους με σοβαρό οικονομικό πρόβλημα.
Έχουν εξυπηρετηθεί έως σήμερα περισσότεροι από
δεκατρείς χιλιάδες ωφελούμενοι σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Στο Δήμο Βέροιας λειτουργεί Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο στην οδό Σταδίου 51 στα
πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Δομή παροχής βασικών
αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο , Κοινωνικό Φαρμακείο
Δήμου Βέροιας» με ΟΠΣ5001701 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

προτείνονταν στους ασθενείς να κάνουν μηνύσεις εναντίον
των ιατρών που τους περιέθαλψαν.
Σημαντικό μέρος από τα χρηματικά ποσά, τα οποία καταδικάζονταν να πληρώσουν οι ιατροί, εισέπρατταν οι ίδιες
δικηγορικές εταιρίες .
Δεν ήταν σπάνιο το φαινόμενο, δικηγορικές εταιρίες να
συνεργάζονται με ασφαλιστικές εταιρίες, με σκοπό οι ιατροί
να αποδέχονται συμβόλαια κάλυψης της ιατρικής επαγγελματικής ευθύνης, ώστε να αποφεύγονται μελλοντικές μηνύσεις εναντίον τους.
Εκείνη την περίοδο ορισμένα Δημόσια Νοσοκομεία εκδήλωσαν την πρόθεση, να συνάψουν ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια επαγγελματικής ευθύνης για τους γιατρούς
που εργάζονται σε αυτά, αλλά με πληρωμή των δαπανών
ασφάλισης από τους ίδιους τους ιατρούς.
Με πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
ζητήθηκε να καλυφθεί ασφαλιστικά από τα νοσοκομεία, η
επαγγελματική ιατρική ευθύνη των γιατρών που απασχολούνται σε αυτά.
Μέχρι σήμερα αυτό το αίτημα δεν έχει γίνει αποδεκτό
και έτσι κάθε νοσοκομειακός ιατρός, προκειμένου να είναι
ασφαλιστικά καλυμμένος για την επαγγελματική ευθύνη κατά την άσκηση του κλινικού έργου, πρέπει να ασφαλίζεται
προσωπικά.
Η αναζωπύρωση εκείνου του κλίματος με επαπειλούμενες μαζικές αγωγές εις βάρος των νοσοκομειακών ιατρών,
από εξειδικευμένα στο αντικείμενο δικηγορικά γραφεία,
αναμένεται να έχει σημαντικές συνέπειες για την ασφαλή άσκηση της ιατρικής, με σαφείς επιδημιολογικές επιπτώσεις.
Η δραματική μείωση των μισθών των ιατρών, συνεπεία
των δημοσιονομικών μέτρων που έπληξαν και την Υγεία,
δεν επιτρέπει στους περισσότερους να καλύπτουν την
πληρωμή των ασφαλίστρων και πολύ περισσότερο των
αποζημιώσεων, σε περίπτωση που καταδικαστούν από τα
αρμόδια δικαστήρια, καθ ην στιγμή οι συνθήκες που επικρατούν στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας και οι ελλείψεις που υπάρχουν, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο
απευχόμενο ενδεχόμενο κλινικών συμβάντων.
Επομένως, προκειμένου οι ιατροί να διασφαλίσουν
όσον είναι δυνατόν την προσωπική επαγγελματική και
φυσική τους υπόσταση, είναι αναμενόμενο να επιλέγουν τη
λεγόμενη «αμυντική ιατρική», αποφεύγοντας τις χειρουργικές θεραπείες και ανεβάζοντας το κόστος της νοσηλείας
απαιτώντας την διενέργεια υψηλού κόστους εξετάσεων για
διασφάλισή τους.
Είναι αναμενόμενο ότι τα επιδημιολογικά στοιχεία που
θα προκύψουν από αυτή την κατάσταση, θα αναδείξουν
την περαιτέρω δραματική μείωση της ποιότητας της περίθαλψης, με δυσμενείς επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία.
Για να αποτραπούν αυτές οι δυσμενείς εξελίξεις για
την περίθαλψη των πολιτών, είναι αναγκαίο να αποσυρθεί
άμεσα η προκλητική εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, να διαμορφωθεί αναλόγως το νομικό πλαίσιο που την
επέβαλε και να θεσπιστεί η εκ μέρους των Δημοσίων Νοσοκομείων ομαδική ασφάλιση αστικής ευθύνης όλων των
ιατρών που εργάζονται σε αυτά .
Η υγεία των πολιτών και η ποιότητα της περίθαλψης δεν
μπορεί να περιφρονούνται απροκάλυπτα, χάριν ανάλγητων
λογιστικών υπολογισμών.

8

www.laosnews.gr

Ημερίδα για τις
ποικιλίες ροδακινιάς
και νεκταρινιάς
Το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας
του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων,
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό και αξιόλογες ποικιλίες ροδακινιάς και νεκταρινιάς: προϋποθέσεις για μια ανταγωνιστική
Δενδροκομία», την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00
π.μ. στον Συνεδριακό Χώρο του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων στη Νάουσα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
20162019

Ενίσχυση
του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Αλεξάνδρειας για την περίοδο
των Χριστουγέννων

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει:
10:00 Χαιρετισμοί
-Προεδρείο Μιλτιάδης Βασιλακάκης – ΑΠΘ
10:15 Ευλογιά (σάρκα) της δαμασκηνιάς και πιστοποιημένο
πολλαπλασιαστικό υλικό
-Βαρβάρα Μαλιόγκα, Νικόλαος Κατής – ΑΠΘ
10:35 Κλιματική αλλαγή στην Ημαθία και ανάγκη αξιολόγησης νέων ποικιλιών
-Παυλίνα Δρογούδη – ΤΦΟΔ
10:55 Αποτελέσματα αξιολόγησης ποικιλιών ροδακινιάς και
νεκταρινιάς
-Γεώργιος Παντελίδης – ΤΦΟΔ
11:25 Διάλλειμα-Καφές
11:45 Αποτελέσματα αξιολόγησης ποικιλιών βερικοκιάς
-Παυλίνα Δρογούδη
12:15 Αποτελεσματικότητα αραιωτικών μηχανημάτων ανθέων σε διαφορετικές ποικιλίες ροδακινιάς
-Γεώργιος Παντελίδης
12:45 Ερωτήσεις – Συζήτηση

Έκθεση παιδικού
χριστιανικού βιβλίου
Ἀπό τό Σάββατο 7
Δεκεμβρίου μέχρι τήν
Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου θά λειτουργήσει
στό Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο (πλησίον τοῦ Βήματος τοῦ
Ἀπ. Παύλου) ἔκθεση
παιδικοῦ χριστιανικοῦ βιβλίου. Εἶναι μία
εὐκαιρία νά ἔρθουν τά
παιδιά σέ ἐπαφή μέ τά
βιβλία καί ἰδιαίτερα ἐνόψει τῶν ἐπίκείμενων
ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων. Ἡ ἔκθεση θά
λειτουργεῖ καθημερινά ἀπό τίς 09:00 ἔως
13:00 καί ἀπό 17:00
ἔως 20:00.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας αποτελεί μια βασική
δομή αλληλεγγύης και προσφοράς για τις οικονομικά ευάλωτες οικογένειες
της πόλης μας.
Από την ίδρυσή του έως σήμερα και με την πολύτιμη στήριξη και τις δωρεές επιχειρήσεων, σχολείων, συλλόγων αλλά και απλών πολιτών διανέμει
σε μηνιαία βάση τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε ωφελούμενους του
προγράμματος.
Εν όψη των εορτών των Χριστουγέννων, βασική μέριμνα είναι να μη λείψει τίποτα και φέτος από το γιορτινό τραπέζι των συμπολιτών που στερούνται των βασικών αγαθών.
Καλούνται λοιπόν, όλοι οι πολίτες να συμβάλλουν προσφέροντας τρόφιμα μακράς διαρκείας (ελαιόλαδο, μακαρόνια, αλεύρι, ρύζι, όσπρια, ζάχαρη,
γάλα, κονσέρβες κλπ), είδη προσωπικής περιποίησης και υγιεινής, αλλά και
Χριστουγεννιάτικα εδέσματα (γλυκά-σοκολάτες) και παιχνίδια για μικρά παιδιά, έτσι ώστε όλοι μαζί να προσφέρουμε χαρά και αγάπη τις Άγιες μέρες σε
όλες τις οικογένειες που έχουν ανάγκη.
Η συνεισφορά όλων είναι πολύτιμη!
Η συγκέντρωση πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Κοινωνικού
Παντοπωλείου, Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
και ώρες 8:30 – 15:30.

ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ

To KAΠΗ του Ν.Π.ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας διοργανώνει την Πέμπτη
12 Δεκεμβρίου μονοήμερη εκδρομή στην Ονειρούπολη Δράμας. Τιμή
εισιτηρίου 12 ΕΥΡΩ.
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 7.00 πμ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛHΑ
ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Η Περιηγητική Λέσχη Βέροιας, στα πλαίσια του κοινωνικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα, διοργανώνει συγκέντρωση τροφίμων στα
γραφεία της Λ. Ανοίξεως 90, για να τα προσφέρει στην Φιλόπτωχο
Αδελφότητα Βέροιας, η οποία προσφέρει καθημερινά συσσίτιο σε
άπορες οικογένειες.
Η συγκέντρωση θα γίνεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
ώρα 10-12 το πρωί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23310 25654 κιν.
6976953683.

Πρόγραμμα δωρεάν
εκπαίδευσης γονέων από
το Κέντρο Κοινότητας του
Δήμου Βέροιας
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου
Βέροιας διοργανώνει πρόγραμμα
εκπαίδευσης γονέων με θέμα: «Τα
δέκα σκαλοπάτια
προς την καλύτερη συμπεριφορά».
Πρόκειται για ένα
δομημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για γονείς παιδιών 4 - 7 ετών με
προβλήματα συμπεριφοράς. Στόχος είναι η βελτίωση της
ποιότητας της σχέσης γονέα-παιδιού και η ανάπτυξη των
γονικών δεξιοτήτων διαχείρισης ανεπιθύμητων συμπεριφορών, παράλληλα με την προαγωγή των προκοινωνικών
συμπεριφορών στα παιδιά.
Η έναρξη θα γίνει τον Ιανουάριο του 2020 στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Βέροιας «Θεανώ Ζωγιοπούλου» και οι
συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σε εβδομαδιαία βάση
και θα έχουν διάρκεια 2 ώρες. Ο κύκλος συναντήσεων θα
ολοκληρωθεί σε 10 συνεδρίες.
Συντονισμός
Ιωάννα Κακολύρη-Κλίτση, Ψυχολόγος, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας
Δηλώσεις Συμμετοχής/ Πληροφορίες:
Τηλ. 2331353826, 2331353834, 2331353815.
Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ

Γενική Συνέλευση
και Εκλογές στον
Τουριστικό Όμιλο Βέροιας
Ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας καλεί όλα τα μέλη του,
στην ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.
στο παραδοσιακό καφέ «ΣΕΡΕΜΕΤΑ». Σε περίπτωση
μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη
Κυριακή 22/12 στις 11:00 π.μ.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Οικονομικός και Διοικητικός απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.
2. Εκλογές για ανάδειξη Εξελεγκτικής Επιτροπής και
νέου Δ.Σ.
Κατάθεση υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Δ.Σ, συνδρομές μελών και νέες εγγραφές με δικαίωμα ψήφου
θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τα
μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Τηλ.: 6942055079 (Πατσίκας Ζήσης),
6947814704 (Πιλιτσίδου Γιάννα)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
20162019

Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου στη «Στέγη»

Ημερίδα για την
επιθετικότητα των παιδιών
από τον Δήμο Βέροιας
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα
του παιδιού, ο Δήμος Βέροιας και η Αντιδημαρχία Παιδείας διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα:
Πώς μεγαλώνουμε ένα ευτυχισμένο παιδί;
Τεχνικές διαχείρισης βίας, επιθετικότητας και αποκλίνουσας συμπεριφοράς για γονείς και εκπαιδευτικούς.
Η επιθετικότητα και η αντικοινωνική συμπεριφορά
των παιδιών είναι ένα φαινόμενο που αντιμετωπίζουν
συχνά οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Δεδομένης της σύγχρονης συγκυρίας, των πολεμικών
συγκρούσεων και της οικονομικής ύφεσης, αλλά και
της εξέλιξης της τεχνολογίας παρατηρούνται κοινωνικές
αλλαγές που έχουν τον αντίκτυπό τους στην εκπαίδευση και στα ίδια τα παιδιά μας. Η ανάπτυξη της υγιούς
προσωπικότητας και της κοινωνικοποίησης, η εκμάθηση
καλών συμπεριφορών και η συναισθηματική εκπαίδευση
με την αποτελεσματική διαμεσολάβηση και καθοδήγηση
των ενηλίκων θα συμβάλλει στην αποτροπή και επίλυση
των συγκρούσεων και στην καλλιέργεια ηθικού κώδικα
συμπεριφοράς των παιδιών.
Η παρούσα ημερίδα ανιχνεύει προβλήματα βίας, επιθετικότητας και αποκλίνουσας συμπεριφοράς αλλά και
τρόπους διαχείρισης από την πλευρά του σχολείου, της
οικογένειας και υπηρεσιών της Πολιτείας.
Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς
και σε όσους αγαπούν και νοιάζονται για τα παιδιά.
Ομιλήτριες:
• Τζήμα Συρμούλα, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Ισότητας Φύλων - Νομικός (χαιρετισμός)
• Παπαγεωργίου Αικατερίνη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας: “Πρακτικές διαχείρισης της παιδικής επιθετικότητας
στο σχολείο”.
• Αθανασοπούλου Λίλιαν, Ψυχίατρος Παιδιών-Εφήβων, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Υπεύθυνη Κοινοτικού Κέντρου
Ψυχικής Υγείας Παιδιών-Εφήβων, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου»: “Το παιδί στην οικογένεια και το σχολείο: Από τις
φυσιολογικές εκφάνσεις στις συμπεριφορές που προβληματίζουν. Διαπιστώσεις, σκέψεις και προβληματισμοί
από την κλινική εμπειρία και οι δυνατότητες των γονιών
και των εκπαιδευτικών”.
• Αναγνώστου-Κελεπούρη Ειρήνη, Σχολική ψυχολόγος:
«Οι σεισμικές δονήσεις στα σχολεία μας: η ομίχλη της
επιθετικότητας»

• Αγγελή Παρασκευή, Ψυχολόγος Δήμου Βέροιας-Μέλος Ομάδας Προστασία ανηλίκων: «Ομάδα προστασίας ανηλίκων ως μηχανισμός άμεσης κοινωνικής
παρέμβασης»
• Πανταζή Μαρία, Ψυχολόγος Συλλόγου «Πρωτοβουλία για το Παιδί»:
«Οριοθέτηση, ψυχική ανθεκτικότητα, υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις»
Θα δοθούν Βεβαιώσεις συμμετοχής – Είσοδος Ελεύθερη
Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η Σχολική Χορωδία
Βέροιας υπό τη διεύθυνση της κ. Ελένης Αναγνώστου.
Η Ημερίδα Θα πραγματοποιηθεί στην Αντωνιάδειο
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στη Βέροια, το Σάββατο 7
Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10.00΄-13.00΄.
Συνδιοργάνωση:
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ.
Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων.
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ
και Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
3. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για το
ΠΑΙΔΙ
Πληροφορίες: Αντιδήμαρχος Παιδείας, κ. Τζήμα Συρμούλα: 2331350511
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175.000.000 ευρώ για
κοινωνικό μέρισμα σε
250.000 περίπου οικονομικά
ευάλωτες οικογένειες
-Ποια είναι τα κριτήρια και οι κατηγορίες
των δικαιούχων

Τροπολογία στο
φορολογικό νομοσχέδιο για τη χορήγηση του μερίσματος σε ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες,
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταικούρας , μετά τις
επίσημες ανακοινώσεις για την καταβολή του.
Σύμφωνα με την
τροπολογία για το
κοινωνικό μέρισμα
2019 και την προτεινόμενη διάταξη
καταβάλλεται κατά
το έτος 2019 ποσό
175.000.000 ευρώ
για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων
προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών.
Η επιτυχής εκτέλεση του προϋπολογισμού
κατά το έτος 2019 και η σημαντική υπέρβαση
του δημοσιονομικού στόχου επιτρέπουν τη
διανομή κοινωνικού μερίσματος στη βάση
αυστηρών και καλά στοχευμένων εισοδηματικών, περιουσιακών και άλλων κριτηρίων και
με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικονομικά ασθενέστερων.
Το κοινωνικό μέρισμα, είναι αφορολόγητο
και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή
τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης
διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με
βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση
και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά
ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή
προνοιακού χαρακτήρα.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται τα κριτήρια εισοδήματος,
περιουσίας, διαμονής ή άλλα για την καταβολή του Κοινωνικού Μερίσματος, οι κατηγορίες
των δικαιούχων, η βάση, ο τρόπος υπολογισμού και το ακριβές ποσό του διανεμόμενου
Κοινωνικού Μερίσματος ανά κατηγορία δικαιούχου, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι

Κυκλοφόρησε
το νέο βι-

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

επιμέρους αρμοδιότητές τους, η διαδικασία,
ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος
και ο τρόπος ελέγχου των εισοδηματικών και
περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγησή του
ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε
άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.
Δικαιούχοι για το κοινωνικό μέρισμα είναι:
- Οικογένειες με 4 παιδιά και άνω με φορολογητέα εισόδημα έως 20.000 – Ωφελούμενοι
19.140 νοικοκυριά
- Οικογένειες με τουλάχιστον τον έναν γονέα μακροχρόνια άνεργο (άνω των 12 μηνών)
και τουλάχιστον ένα προστατευόμενο παιδί
και εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Αφορά και μονογονεϊκές οικογένειες. Πρόκειται για 163.778
νοικοκυριά.
- Οικογένειες με τους δυο γονείς μακροχρόνια άνεργους, τουλάχιστον ένα παιδί και
εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Περιλαμβάνονται
και μονογονοεϊκές οικογένειες. Στην κατηγορία
αυτή ανήκουν 40.927 νοικοκυριά.
- Οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα ΑΜΕΑ
έως 24 ετών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν
25.632 νοικοκυριά.
Επιπλέον κριτήρια είναι ένας από τους δύο
γονείς να διαμένει στην Ελλάδα την τελευταία
10ετία. Και οι δύο γονείς φορολογικοί κάτοικοι
Ελλάδος. Το άθροισμα των καταθέσεων όλων
των μελών του νοικοκυριού, σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού,
καθώς και η τρέχουσα αξία μετοχών και ομολογιών, να μην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.
(Πηγή: Δικαιολογητικά)

CMYK
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Τόλης Χατζάρας:
«Μας μένει μια πικρία»
Αργύρης Γιαννίκης:
«Πετύχαμε τον στόχο μας»

B’ Εθνική γυναικών

Αγρ. Αστέρας Αγ. Βαρβάρας-Δόξα 2016
διαιτητής ο κ. Παραδεισόπουλος (Πιερίας)

Α
Δ

ηλώσεις έκαναν μετά την λήξη
του επαναληπτικού αγώνα
Κυπέλλου της ΒΕΡΟΙΑΣ με τον
ΠΑΣ Γιάννινα (1-2), ο συνεργάτης του
προπονητή της «Βασίλισσας» Απόστολος Χατζάρας και ο τεχνικός του ΠΑΣ
Αργύρης Γιαννίκης. Αναλυτικά τα όσα
είπαν:

μένει μια πικρία για το ότι δεν μπορέσαμε να τελειώσουμε έστω με μία νίκη τον θεσμό του κυπέλλου,
όμως εστιάζουμε την προσοχή μας στο Κυριακάτικο
ματς με τον Ιάλυσο, μιας και στόχος μας είναι ο πρωταθλητισμός».
Για τους δύο τραυματισμούς ανέφερε ότι του Στάμου ήταν μια ενόχληση και προληπτικά βγήκε από το
ματς, ενώ του Μουχάλη είναι πιο σοβαρή περίπτωση
καθώς δέχτηκε ένα χτύπημα και η σοβαρότητα της
κατάστασής του θα διαπιστωθεί αύριο.

Τόλης Χατζάρας: «Γνωρίζαμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ποιοτική ομάδα, η οποία είναι
πρώτη Μστην SL2. Προσπαθήσαμε να σκοράρουμε
στο καλό μας κομμάτι, όπου είχαμε την κατοχή της
μπάλας και δημιουργούσαμε ευκαιρίες, αλλά δεν τα
καταφέραμε και αυτό μας στεναχωρεί. Σίγουρα μας

Αργύρης Γιαννίκης: «Στόχος μας ήταν η πρόκριση και είμαι χαρούμενος που την πήραμε. Μπήκαμε καλά στο παιχνίδι και κατορθώσαμε να προηγηθούμε. Δώσαμε χρόνο σε παιδιά που δεν είχαν
πολλές συμμετοχές. Είμαι ευχαριστημένος γιατί πετύχαμε τον στόχο μας».
πγή. kerkidasport.gr

νακοινώθηκαν
οι διαιτητές
και βοηθοί
των αγώνων του
γυναικείου ποδοσφαίρου στην β’ εθνική
κατηγορία που θα διεξαχθούν την προσεχή
Κυριακή στις 3 μ.μ
στα πλαίσια της 5ης
αγωνιστικής. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Αγρ. Αστέρας Αγ. Βαρβάρας- Δόξα 2016 διαιτητής ο κ.
Παραδεισόπουλος (Πιερίας)
βοηθοί οι κυρίες . Φωτιάδου  και Τσικλητάρη (Πιερίας)
ΑΟ Κιλκίς- ΓΠΟ Καστοριάς   διαιτητής Φραγκάλας (Σερρών)   βοηθοί οι κυρίες Βογιατζή και
Ζαχαρία
Νέες Τρικάλων- Βασίλισσα Θράκης διαιτητής ο
κ. Μαργιόλας (Καρδίτσας) βοηθοί οι κυρίες  Καραγιώτα και Πολυμέρου (Καρδίτσας
ΑΕ Πανσερρραική- Νεφέλες Πιερίας διαιτητής ο
κ. Σιούμπαρας (Δράμας) βοηθοί οι κυρίες Ιορδανίδου και Νικολαίδου (Δράμας)
Ροδόπη 87’ -Αετοί Θεσ/νίκης διαιτητής ο κ.

Διαιτητές-Κομισάριοι
Α2 Μπάσκετ Ανδρών
(10η αγωνιστική, 7/12)

Φίλιππος - Δάφνη Δαφνίου
Την ισχυρή ομάδα της Δάφνης υποδέχεται το Σάββατο στις 17.00 μ.μ
ο Φίλιππος Βέροιας με στόχο την νίκη ώστε να κάνει ένα ακόμη πολύ αποφασιστικό βήμα για την παραμονή στην Α2.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Σάββατο 7 Δεκεμβρίου
Περιβόλας 17.00 Απόλλων Π.-Ανατόλια Σκούτας-Θεοδωρόπουλος
Ρ.-Σκαλτσής (Θεοδοσόπουλος)
Ελευθερούπολης 17.00 Ελευθερούπολη-Καρδίτσα Λόρτος-Ευφραιμίδης-Σιμητόπουλος (Στουπίδης)
ΣΕΦ 17.00 Ολυμπιακός-Αγρίνιο Χαλαμπαλάκης-Δόλγυρας-Χριστινάκης (Τεφτίκης)
Στ. Βενέτης 17.00 Διαγόρας Δρ.-Κόροιβος Αναστόπουλος Αντ.-Παντελίδης-Ρίζος (Παλάτος)
Υμηττού 17.00 Αμύντας-Παγκράτι Καλδίρης-Τσολάκος-Τηγάνης (Άκελ)
Ναυπλίου 17.00 Οίαξ Ναυπλίου-Ψυχικό Ζαχαρής-Κατραχούρας-Μαντήλας (Μαυραντζάς)
Δ. Βικέλας 17.00 Φίλιππος Β.-Δάφνη Δ. Σταματόπουλος-Παγώνης-Καλογερόπουλος Λ. (Ελευθεριάδης)
Μεσολογγίου 17.00 Χαρίλαος Τρικούπης-Τρίτων Καρπάνος-Κωνσταντινίδου-Σοφιανόπουλος (Πατζαντζόπουλος)

Ζαφειρίου (Ξάνθης) βοηθοί οι κ.κ Σαβόγλου και
Γκοντόλιας(Ξάνθης)
Η βαθμολογία
1) Αγρ. Αστέρας Αγ. Βαρβάρας................... 12
- ΓΠΟ Καστοριάς ......................................... 12
3) Δόξα 2016 ............................................... 10
4) Νέες Τρικάλων .......................................... 7
5) Βασίλισσα Θράκης .................................... 6
6) ΑΕ Πανσερραική ....................................... 4
7) Κιλκισιακός ................................................ 3
8) Νεφέλες Πιερίας ........................................ 3
9) Ροδόπη 87’ . .............................................. 1
10) Αετοί Θεσ/νικης ....................................... 0
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Βόλεϊ – Τοπικό πρωτάθλημα Πανκορασίδων ΕΣΠΕΜ

ΑΚΑΔ. ΑΙΑΝΤΑ ΚΡ. ΒΡΥΣΗΣ –
Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 0-3

Π

ρώτη νίκη για την ομάδα
παγκορασίδων του Ποσειδώνα μέσα στην Κρύα Βρύση με
3-0 σετ(23-25,15-25,16-25). Παίζοντας κατά διαστήματα καλά, η ομάδα
του Ποσειδώνα δεν δυσκολεύτηκε
να κερδίσει την ομάδα της Κρύας
Βρύσης και ο προπονητής είχε την

www.laos-epea.gr
www.laosnews.gr
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Σαββατοκύριακο γεμάτο δράση
για τους αθλητές της Κολυμβητικής
Ακαδημίας Νάουσας

ευκαιρία να χρησιμοποιήσει όλες της
αθλήτριες του.
Διακρίθηκαν: Γκλαβίνα Στεφανία, Δούρδα Ελευθερία, Μπονάνου Κατερίνα και Τσανασίδου Ελβίρα.
Σύνθεση:(Λουκάς Στέργιος) Μπονάνου Κατερίνα, Γιδιώτη Ειρήνη, Τσανασίδου Ελβίρα, Δούρδα
Ελευθερία, Μαραβελάκη Ελένη, Γκλαβίνα Στεφανία, Πάντσιου Βασιλική, Ισλαμίδου Χριστιάνα,
Μπονάνου Βασιλική, Καπνά Ηλιάνα, Βέργου Θωμαή, Βέιου Μελίνα.

Συμμετοχή του ΑΣ Ρωμιός
στο Κύπελλο Jiu-Jitsu «Acropolis»

Με τέσσερεις
αθλητές της αγωνιστικής ομάδας
θα συμμετέχει
ο σ ύ λ λο γ ο ς μ α ς
στο πρωτάθλημα
“ACROPOLIS “ JuJitsu International
Open, της Αθήνας
που θα διεξαχθεί
το διήμερο 7-8/12.
Οι συμμετέχοντες
αθλητές του συλλόγου μας: Γιώργος Ιωσηφίδης, Κωστας Λάμπρογλου, Γιώργος Παυλίδης, Δαυίδ Μουρατσασβίλι.
Το Δ.Σ του Α.Σ Ρωμιός εύχεται καλή επιτυχία στους αθλητές μας.

Τ

ο αγωνιστικό και προαγωνιστικό τμήματα του συλλόγου
συμμετείχαν στο 8ο swimming
cup ΙΩΑΝΝΙΝΑ, που διοργάνωσε ο
Κ.Ο. Ιωαννίνων, με συμμετοχή 600
αθλητών από ομάδες της Ηπείρου,
της Μακεδονίας, των Ιονίων νήσων
και της Πελοποννήσου,. Οι 44 αθλητές και αθλήτριες του συλλόγου επέστρεψαν από τα Ιωάννινα, , με τις
βαλίτσες τους γεμάτες νέες εμπειρίες,
νέες εικόνες, νέους φίλους, πολύ διάθεση, πολλά νέα ατομικά ρεκόρ και
ρεκόρ ομάδας αλλά και 52 μετάλλια!!
Η συγκομιδή για το αγωνιστικό τμήμα
ήταν 6 χρυσά, 8 ασημένια και 8 χάλκινα (22), ενώ για το προαγωνιστικό
τμήμα ήταν 8 χρυσά, 12 ασημένια, και
10 χάλκινα (30).

Οι προπονητές των τμημάτων, Λαζαρίδης Βασίλειος και Αλεξόπουλος Γιώργος, έμειναν ευχαριστη-

Φιλικοί αγώνες στη Νάουσα
Συμμετείχαν οι αναπτυξιακές
κατηγορίες Παμπαίδων
Β’ και Μίνι

Σειρά φιλικών αγώνων έδωσαν οι ακαδημίες Παμπαίδων Β & Μίνι των αθλητικών συλλόγων Φαίαξ/Φιλία Κέρκυρας, Ζαφειράκη Νάουσας, Φίλιππου Βέροιας, Φέρωνα Βέροιας και Αερωπού Έδεσσας
το Σαββατοκύριακο 30/11 – 1/12. Επίσης, οι μικροί αθλητές έλαβαν
συμμετοχή και στην παρουσίαση των ομάδων στο παιχνίδι Κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ των ομάδων Ζαφειράκης Νάουσας – Αερωπός
Έδεσσας. Ο Α.Ο. Φαίαξ δημοσίευσε στο προφίλ του στο facebook
φωτογραφίες από τα παιχνίδια και τόνισε: «Μπράβο σε όλα τα παιδιά για την αγωνιστικότητα και τους.

μένοι από τα αποτελέσματα ενώ έβγαλαν και χρήσιμα συμπεράσματα για τη πορεία των προπονήσεων
ορμώμενοι από τις πολύ καλές επιδόσεις που πέτυχαν οι νέοι αθλητές της Κ.Α.Ν. που συμμετείχαν για
πρώτη φορά και όχι μόνο.
Παράλληλα, τα τμήματα των ακαδημιών της
Κ.Α.Ν. συμμετείχαν στη φιλική ημερίδα που διοργάνωσαν τα Δελφίνια στη Πτολεμαΐδα. Οι 25 μικροί
κολυμβητές της Κ.Α.Ν. δοκίμασαν τις κολυμβητικές
τους ικανότητες, έδειξαν πόσο εξελίχθηκαν μέσα
από τη προπονητική διαδικασία και απέκτησαν νέες
εμπειρίες.
Η άψογη συμπεριφορά τους και η προσπάθεια
τους επιβραβεύθηκε με το μετάλλιο συμμετοχής. Την
αποστολή συνόδευσαν οι προπονήτριες των ακαδημιών Τριανταφυλλίδου Ρίτσα και Μπίτζιου Λητώ
καθώς και η γραμματέας της Κ.Α.Ν. Κόλια Ολυμπία.
Οι νεαροί αθλητές που συμμετείχαν είναι: Γιαννακίδης Γ., Γιαννακίδης Μ., Γιτόπουλος Κ., Δάγγας Α.,
Δίντση Ε., Δίντση Μ., Δίντση Σ., Δίντσης Α., Καζάκας
Γ.,Κελεσίδου Α., Κελεσίδης Θ., Κουτής Κ., Κουτσουπιά Α., Κρέξης Σ., Κρητίδης Χ.,   Μαλογιάννης Γ.,
Μπασιούρης   Γ., Μπρούσα Γ., Μπρούσα Ε., Παπακυρίτση Α., Ράλλης Κ., Σταμάτη Ε., Σταυρίδης Μ.,
Τορμπαντώνης Α., Χατζηιωαννίδου Μ.
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Την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου

«Τα Βαλς των Χριστουγέννων!»
στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας και η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας
διοργανώνουν βραδινή εορταστική συναυλία με κλασικά αριστουργήματα – αγαπημένα έργα
γνωστών συνθετών , τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα
8.30μ.μ. .
Το φουαγιέ του Δικαστικού
Μεγάρου Βέροιας θα γεμίσει από
βιεννέζικους χορούς, πασίγνωστες μελωδίες και θα ταξιδέψει
τους ακροατές στην ονειρεμένη
Βιέννη με αγαπημένες άριες από
την Νυχτερίδα του Στράους, με
επιλογή από έργα από τους Ουγγρικούς Χορούς του Μπραμς,
με βαλς από την «Ωραία Κοιμωμένη» και τον «Δεκέμβρη» του
Τσαϊκόφσκι σε μεταγραφή για
Τρίο με πιάνο και τέλος με Βαλς και Πόλκες του Johann Strauß Sohn
(1825 – 1899) Wiener Bonbons Op. 307 και Tritsch – Tratsch – Polka Op.
214 και φυσικά τον Γαλάζιο Δούναβη σε μεταγραφή για Βιολί, Βιολοντσέλο και Πιάνο. Ένα μουσικό ταξίδι με αφετηρία τη Βιέννη σε όλη την Ευρώπη, τη Ρωσία και μέχρι την Αργεντινή …
Transcription Ensemble Χρήστοςς Γρίμπας βιολοντσέλο
Νίκος Ζαφρανάς πιάνο Γιώργος Κανδυλίδης βιολί
Οργάνωση εκδήλωσης : Νανά Καραγιαννίδου / Δήμος Βέροιας Το
Transcription Ensemble δημιουργήθηκε το 2007 .Οι τρεις επιτυχημένοι
σολίστ που το απαρτίζουν ανήκουν στη νέα γενιά Ελλήνων μουσικών που
παρουσιάζουν έντονη καλλιτεχνική δραστηριότητα δίνοντας πολυάριθμα
ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής δωματίου στην Ελλάδα αλλά και στην
Ευρώπη και τη Β. Αμερική. Η πλούσια καλλιτεχνική δραστηριότητα των μελών του συνόλου, που περιλαμβάνει ηχογραφήσεις για το ραδιόφωνο και
την τηλεόραση, συμπληρώνεται με τη διδασκαλία.
Κατέχει μια σημαντική θέση στα καλλιτεχνικά δρώμενα με σημαντικές
εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό στοχεύοντας στην ανάδειξη του
πλούσιου ρεπερτορίου δημοφιλών έργων σε μεταγραφή για μικρό σύνολο,
αγνώστων έργων μουσικής δωματίου αλλά και στην παρουσίαση γνωστών έργων για μικρά μουσικά σύνολα.
Είσοδος 10€ - ( κρασί και ελαφρύ γεύμα).
Πληροφορίες 2331024715 (εσωτερικό 2) Έφη Νικολοπούλου
2331078120 και 78122 Νανά Καραγιαννίδου
Τα έσοδα θα διατεθούν για την οργάνωση του Ιατρείου του Δικαστικού
Μεγάρου Βέροιας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
20162019

Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου
στη Λέσχη Αξιωματικών

Διασκέδαση με τσίπουρο,
φαγητό και χορό από την
Ένωση Παλαιών
Προσκόπων Βέροιας
Η Ένωση Παλαιών Προσκόπων Βέροιας, διοργανώνει για 6η χρονιά μια
βραδιά αφιερωμένη στο τσίπουρο, τον μεζέ του και τη
διασκέδαση, την Κυριακή 8
Δεκεμβρίου 2019 στις 7.00
μ.μ. στη Λέσχη Αξιωματικών
Φρουράς Βέροιας.
Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη και φέτος στη χαρά
της δημιουργίας μιας μεγάλης παρέας, της γευστικής
απόλαυσης του τσίπουρου
και των μεζέδων, στο χορό
και το τραγούδι με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής.
Το τσίπουρο όπως κάθε
χρονιά και φέτος προσφέρεται από μικρούς και μεγάλους παραγωγούς τους
οποίους καλούμε και φέτος να συνδράμουν με την παράδοση αποσταγμάτων τους στη Λ.Α.Φ. Βέροιας μέχρι το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου
2019.
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους με προσκλήσεις και τιμή συμμετοχής 10 €, που περιλαμβάνει το τσίπουρο, νηστίσιμους και μη
μεζέδες και ελαφρύ φαγητό.
Στην διάρκεια της εκδήλωσης θα εκτίθεται μικρής κλίμακας άμβυκας (καζάνι), ο οποίος και θα κληρωθεί σε λαχειοφόρο αγορά.
Τα καθαρά έσοδα από την εκδήλωση, όπως κάθε χρόνο θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.
Για κάθε πληροφορία – ενημέρωση – κράτηση προσκλήσεων
επικοινωνήστε: Οικονομίδης Κώστας: 6932603050, Θανάσης Στάντζος: 973863725, Τσέλιος Σωτήρης 6987170785

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΕΛΙΟΥ

Έναρξη χορευτικού
τμήματος
Το Δ. Σ. του Τουριστικού Ομίλου Σελίου, με χαρά ανακοινώνει στα μέλη του την έναρξη του χορευτικού τμήματος
παραδοσιακών χορών από όλη την Ελλάδα , κάθε Τετάρτη
στις 8.00μμ, στο κλειστό γυμναστήριο του 1ου Δημοτικού
Σχολείου Βέροιας, στην οδό Κοντογεωργάκη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών
Δεξιοτήτων Δ. Βέροιας ευχαριστεί
θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές
τους:
1.
Την κ. Αθηνά Μωισίδου
και τις θυγατέρες της Ευγενία &
Αντωνία για την προσφορά ενός
πλήρους γεύματος εις μνήμην του
εγγονού & ανιψιού πολυαγαπημένου και αλησμόνητου Νίκου Παπαδημητρίου.
Τον σύζυγό Άγγελο Μα2.
σούρα και τις αδερφές Αλεξάνδρα
& Κατερίνα Μασούρα για την οικονομική δωρεά τους εις μνήμην
της πολυαγαπημένης συζύγου και
μητέρας Ειρήνης Μασούρα.
3. Την κ. Μαρίνα Ψωμιάδου
για την συνεργασία της στο εργαστήρι μαγειρικής του Κέντρου μας
Η Πρόεδρος του Συλλόγου
και Εθελόντρια Διευθύντρια
Μιχαηλίδου Δαμιανίδου Μελίνα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦ/ΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
Νάουσα , 5 Δεκεμβρίου 2019
ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
Α.Δ.: 10/2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αφών Λαναρά και Φ. Πεχλιβάνου 3
Τ.Κ. : 592 00 ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Η. Θεοδοσιάδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2332 3 50232 FAX : 2332 0 23422
E-mail : promithies@gnnaousas.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 10/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ULTRA HD/4K ΜΕ
ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ » στο πλαίσιο της εφαρμογής της
Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της
εταιρίας SIEMENS
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Υγ. Μ. Νάουσας ) κατόπιν
της αριθ. 22/26-11-2019 (θέμα 43°) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν.
Ημαθίας ,
προκηρύσσει
Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό , για την προμήθεια «ενός Πλήρους ενδοσκοπικού συστήματος υπερυψηλής ευκρίνειας Ultra HD/4K με πενταετή συντήρηση »(CPV:
33168000-5) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Συμφωνίας Συμβιβασμού
μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρίας SIEMENS, προϋπολογισμού εκατόν δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ (119.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και της πενταετής συντήρησης , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής .Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 06-12-2019 και ώρα 08:00
π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 31-12-2019 και ώρα 14:00μ.μ
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 08-01-2020 και
ώρα 12:30 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήματος, Ο συστημικός αριθμός
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 80794. Ο
διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ
147/Α/2016) όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και σήμερα.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί
που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση
προμήθειας.
Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει
να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας του προσφερόμενου
είδους , εκτός ΦΠΑ.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε διακόσιες
σαράντα (240) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας
– Μονάδα Νάουσας, Αφών Λαναρά και Φ. Πεχλιβάνου 3, Τ.Κ.
59200 - Νάουσα, αρμόδιος υπάλληλος: Ησαΐα Θεοδοσιάδου ,
Τηλ.2332350232, FAΧ 2332023422.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.
gnnaousas.gr) .
Η ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ

Πρόσκληση του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας
Με τη συμπλήρωση 5 χρόνων λειτουργίας του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας, σας προσκαλούμε σε εκδήλωση με θέμα:
«Ψυχική Υγεία - Ψυχική Ασθένεια: Μύθοι & Αλήθειες» που θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 στις 11.00 π.μ. στο καφέ «foyer» του Κοι.Σ.Π.Ε.
«ΔΕΣΜΟΣ» Ημαθίας (ισόγειο Αντωνιάδειας Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου
Βέροιας).
Ομιλήτρια η Ψυχίατρος Ειρήνη Τσίρκα
Διαδραστική - Βιωματική παρουσίαση η Ψυχολόγος Χρύσα Μπέκα
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Σαλιάγκας
Μαρία Ντέντου

Συγκέντρωση τροφίμων
στη Φιλόπτωχο Βέροιας
Τρόφιμα μακράς διάρκειας, όπως όσπρια, ζυμαρικά, ζάχαρη αλεύρι, γάλα, λάδι
κ.τ.λ ξεκίνησε να συγκεντρώνει η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας. Στα
γραφεία μας Κωτουνίου και Μερ.Καρακωστή 3 , δεχόμαστε τις προσφορές των συμπολιτών μας, καθημερινά από τις 8.00΄-12.00΄, προκειμένου να ετοιμαστούν δέματα
που θα διανεμηθούν σε 120 άπορες οικογένειες της πόλης μας, για τις γιορτές των
Χριστουγέννων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
20162019

Το βιβλίο του Γιώργου
Αθανασιάδη «Ξεγελώντας
τον θάνατο» παρουσιάζεται
στη Νάουσα
Το Ν ο μικό Πρόσωπο Κοινωνικής
Προστασίας
&Αλληλεγγύης του
Δήμου Νάουσας σε
συνεργασία με την
Ελληνική
Αντικαρκινική Εταιρεία
(Παράρτημα
Βέροιας και
Πυρήνας
Νάουσας)
και τις εκδόσεις ΑΡΜΟΣ διοργανώνει εκδήλωση για το κοινό για την
παρουσίαση του αυτοβιογραφικού βιβλίου του ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΞΕΓΕΛΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7
Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 μ.μ στον Πολυχώρο
Πολιτισμού Χρήστος Λαναράς, Αίθουσα Βετλανς.
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ
Βαγγέλης Παπαχαραλάμπους
Μαιευτήρας -Γυναικολόγος
Πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
(Παράρτημα Βέροιας )
Γιώργος Δάμτσιος
Συγγραφέας
Κείμενα του βιβλίου θα διαβαστούν από την Συγγραφέα-Ποιήτρια
Εύα Παυλίδου
Και ο ίδιος ο συγγραφέας.

Ιωβηλαίον
Εργογραφίας»

«Καλάθι Αγάπης» από την
Εύξεινο Λέσχη Βέροιας
Όπως κάθε
χρόνο έτσι και φέτος, στα πλαίσια
των δράσεων αλληλεγγύης και εν
όψει των εορτών,
η ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ σε
συνεργασία με τα
ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ
διοργανώνουν το
«ΚΑΛΑΘΙ
ΑΓΑΠΗΣ».
Στην προσπάθεια να στηρίξουμε
έμπρακτα τους συνανθρώπους μας,
συγκεντρώνουμε
προϊόντα τα οποία
είναι απαραίτητα
για κάθε νοικοκυριό και θα ανακουφίσουν άπορους συμπολίτες μας.
Ας στηρίξουμε λοιπόν αυτήν την προσπάθεια και ας δείξουμε την αγάπη και την αλληλεγγύη που οι καιροί απαιτούν.
Γιατί μόνο όλοι μαζί... μπορούμε.
Συγκέντρωση τροφίμων:
• ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ Λ. Πορφύρα 1 στο Πανόραμα
• ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ, Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 62
• ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ, ΠΙΕΡΙΩΝ 63
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Τουμπουλίδης Νικόλαος Τογκουσίδου Ευαγγελία

www.laosnews.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση:Ασώματα Βέροια
Ταχ. Κώδικας:59100 Βέροια
Πληροφορίες:Α Μεταλλίδου
Τηλέφωνο:2331351146,311
E-mail:prosop1@verhospi.gr

13

Βέροια 5-12-2019
Αριθμ. πρωτ : 15292

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1A/2019

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην
εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση
απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για ανάγκες εστίασης και σίτισης
(Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016,
ΤO ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 5 έως και 13, 15 και 20 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων: 63 του Ν.
4430/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 25 παρ.9 του Ν. 4440/2016 και 107
του Ν. 4461/2017.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης της Οργανικής Μονάδας έδρας Βέροιας και
της Αποκεντρωμένης Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας που εδρεύει στη Βέροια, και
συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘ/ΝΟΥ ΔΥΝ/ΚΟΥ
ΠΛΗΡ: Μπρανιώτη Ιωάννα
Τηλ.: 23313 51146 Fax: 23310 28834
E-mail: prosop4@verhospi.gr
Βέροια, 05/12/2019
Αρ. πρωτ.: 15286

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Μετά την αριθ.πρωτ.25691/2019/1/2019/05.12.2019
Εγκριτική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, κατόπιν διορθώσεων
του ΑΣΕΠ, της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13694/06.11.2019 Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1Α/2019, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για ανάγκες εστίασης και σίτισης ακυρώνεται η ΣΟΧ 1/2019.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
α/α
ΜΑΤΕΪ ΜΑΡΙΑΝΑ-ΚΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας Οργανική Μονάδα ΄Εδρας Βέροια περιοχή Ασώματα 59100
Βέροια, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Μεταλλίδου Αγγελικής (τηλ. Επικοινωνίας 2331351146, 2331351311).

Η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας σας προσκαλεί στην εκδήλωση με τίτλο
«Ιωβηλαίον Εργογραφίας» που θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 στο
Χώρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας.
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα βιβλία που
συνέγραψε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας και
θα ακολουθήσει Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής από
τον Μουσικολογιώτατο Αρχιμ. Νικόδημο Καβαρνό
με την συνοδεία Βυζαντινού Χορού του Ωδείου της
Ιεράς Μητροπόλεως μας.
Είσοδος Ελεύθερη

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της Οργανικής Μονάδας Έδρας Βέροιας
και της Αποκεντρωμένης Μονάδας Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Βέροιας και Νάουσας, εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Η ανακοίνωση μαζί με το <<Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)>> με σήμανση έκδοσης <<31-3-2017>> ΄΄ για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και
επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης, άρθρα : 21
του 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/16 και 107 του Ν.4461/17 ΄΄, και την αίτηση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7. θα είναι αναρτημένα στους διαδικτυακούς τόπους των Μονάδων Βέροιας και
Νάουσας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, www.verhospi.gr και www.gnnaousas.gr
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
α/α
ΜΑΤΕΪ ΜΑΡΙΑΝΑ-ΚΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟΥ
Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
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Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά από τον Δήμο Νάουσας

Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης , παραδοσιακά δρώμενα και συναυλίες το «Πάρκο του χιονιού»
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ποικίλων δράσεων του Δήμου Νάουσας, ενόψει των εορτών των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, παρουσιάστηκε
χθες Πέμπτη σε συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε ο
Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δώρα Μπαλτατζίδου.
Όπως επισημάνθηκε, η επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων ξεκινά σήμερα Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ., με το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική Πλατεία της Νάουσας.
«Η πόλη λάμπει» είναι το σύνθημα της εναρκτήριας εκδήλωσης, ενώ στη συνέχεια στις 8:30 ανοίγει τις πύλες
του το «Πάρκο του χιονιού» που θα λειτουργεί από τις
6/12/2019 έως και τις 6/01/2020, στο πλακόστρωτο του
Δημοτικού Πάρκου Νάουσας.
Στο πάρκο του χιονιού που θα λειτουργεί στον πλήρως χριστουγεννιάτικα διακοσμημένο περιβάλλοντα
χώρο έχουν εγκατασταθεί ξύλινα σπιτάκια με το ταχυδρομείο και το σπίτι του Άϊ Βασίλη, τα εργαστήρια κατασκευών και facepainting, ενώ μικρούς και μεγάλους μας
αναμένεται να κερδίσουν το παγοδρόμιο, το Escape
room, ο χώρος των παιδικών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων κ.ά.
Στο πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Νάουσας δεν θα λείπουν οι συναυλίες, οι θεατρικές παραστάσεις και οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Συγκεκριμένα
το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου ο Δήμος Νάουσας διοργανώνει στην πλατεία Καρατάσου το εορταστικό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα «Ψυχή και Σώμα», με τους
Ματθαίο, Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη και Μαίρη Δούτση,
ενώ την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν
ολοήμερες εκδηλώσεις με θέμα «Αγάπη και Αλληλεγγύη», στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Αλληλεγγύης με
μουσικές συναυλίες και παραστάσεις με τη συμμετοχή
μουσικών και καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα, Ωδείων, μουσικών συνόλων και χορευτικών σχημάτων από
τη Νάουσα.
Οι δράσεις του Δήμου περιλαμβάνουν ακόμη σημαντικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τον Εμπορικό
Σύλλογο της πόλης, αλλά και τον Σύλλογο Καταστημάτων Εστίασης Νάουσας με food festival, άφθονο
ξινόμαυρο κρασί και γαστρονομικές εκπλήξεις, καθώς
και δράσεις με τη συμμετοχή πολιτιστικών φορέων και
αθλητικών συλλόγων (όπως η δράση «Santa Claus is
rolling to town», βόλτα του Αϊ Βασίλη συνοδεία αθλητών
του ΕΟΣ Νάουσας και ΣΧΟ Βέροιας με roller και δρομείς), αλλά και παραδοσιακά έθιμα και ναουσαίικα
γλέντια με το άναμμα του καρτσούνου κ.ά.
Παράλληλες εκδηλώσεις και μουσικές συναυλίες
θα διοργανωθούν και στις Τοπικές Κοινότητες Αγγελοχωρίου, Πολυπλατάνου, Ζερβοχωρίου, Κοπανού,
Μονοσπίτων, Χαρίεσσας, Λευκαδίων, Επισκοπής και
Μαρίνας-Πολλών Νερών.
Η μεγάλη κορύφωση των εκδηλώσεων θα γίνει το
βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου με την αλλαγή του χρόνου
στο Ρολόι της πόλης της Νάουσας, όπου κάτοικοι και
επισκέπτες θα υποδεχτούν το 2020 με τους KINGS και
μουσικά σχήματα της Νάουσας.
«Πρόκειται για μια προσπάθεια εκτός όλων των
άλλων που προήλθε από συμμετοχικές διαδικασίες και
με την ενεργοποίηση όλων των ζωντανών κυττάρων της
κοινωνίας μας, με αφετηρία τα μικρά παιδιά. Την ενεργοποίηση αυτή την πιστεύουμε πραγματικά ως δημοτική
αρχή, την πιστεύαμε εξάλλου και προεκλογικά… Όμως,
τα Χριστούγεννα πάνω από όλα είναι εποχή αγάπης ,
είναι μια όμορφη περίοδος που πρέπει να σκεφτόμαστε
και τον διπλανό μας. Έχουμε λοιπόν πολλές εκδηλώσεις
αλληλεγγύης για όλες τις ευπαθείς ομάδες του Δήμου,
όπως και δράσεις φιλανθρωπικού σκοπού. Προσπαθήσαμε να συνθέσουμε ένα πλαίσιο πλούσιων εκδηλώσεων που το σχεδιάσαμε όλοι μαζί».
Επισημαίνεται ότι από τις 06/12/2019 έως και τις
06/01/2020 σε ειδικό περίπτερο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νάουσας στην Πλατεία Καρατάσου,
θα συγκεντρώνεται ρουχισμός και είδη πρώτης ανάγκης
(τρόφιμα, είδη καθαρισμού κλπ.) για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
Από την πλευρά της η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού,
Τουρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
κ. Δώρα Μπαλτατζίδου επεσήμανε, μεταξύ άλλων, την
σημαντική συνεργασία για την επίτευξη του σχεδιασμού
του εορταστικού προγράμματος εκδηλώσεων με την
βάση της κοινωνίας του Δήμου Νάουσας και ειδικότερα
τους πολίτες, τα σωματεία, τους φορείς, τους συλλόγους της πόλης, τα σχολεία και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, που στάθηκαν, όπως είπε, στο σύνολό τους σημαντικοί αρωγοί στον σχεδιασμό των πλούσιων δράσεων
Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει:
Παρασκευή 6/12
Πλατεία Καρατάσου, ώρα 18:00 «Η πόλη λάμπει»,
επίσημη έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων
με χαιρετισμό του Δημάρχου και άναμμα του δέντρου.
Η εκδήλωση πλαισιώνεται από τη Φιλαρμονική Εταιρία
Νάουσας, ανιματέρ και χριστουγεννιάτικο μπουφέ. Συν-

διοργάνωση: Δήμος Η.Π. Νάουσας
& Εμπορικός Σύλλογος.
Δημοτικό Πάρκο, ώρα 20:30
«Το Πάρκο του Χιονιού», έναρξη
λειτουργίας με μουσική από τη Φιλαρμονική Εταιρία Νάουσας, του
τμήματος κρουστών του Ωδείου «Αριστοτέλης» και χορευτικό από τον
πολιτιστικό σύλλογο «Bodycontrol».
Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία των
Χριστουγέννων με πολλές εκπλήξεις (παγοδρόμιο, escaperoom,
arenafortnite, facepainting, ανιματέρ, ξυλοπόδαρους, σπίτι του Αϊ
Βασίλη κλπ.).
Σάββατο 7/12
Πλατεία Στενημάχου, ώρα 18:00 «Άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου». Συμμετέχουν ξυλοπόδαροι, ζογκλέρ, ανιματέρ κλπ. Διοργάνωση: Τ.Κ. Στενημάχου. Δημοτικό Θέατρο, ώρα 20:00: «Ξενιτιά, ο μισεμός είναι…
καημός», συναυλία με τη μικτή χορωδία, τη μαντολινάτα
και την ορχήστρα του Σωματείου. Διοργάνωση: Μουσικό
Σωματείο Ωδείο Ναούσης.
Κυριακή 8/12
Πλατεία Ροδοχωρίου, ώρα 17:30 Άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου, θεατρική παράσταση «Πρωτοχρονιάτικη περιπέτεια με τη Μαίρη Πόπινς και τα παιδιά της»,
υποδοχή Αϊ Βασίλη. Διοργάνωση: Τ.Κ. Ροδοχωρίου.
Αίθουσα «ΕΡΙΑ», ώρα 19:00 «Φιλανθρωπική έκθεση ζωγραφικής της Χριστίνας Ρούσσου», πλαισιωμένη
με μουσική από τη «Λαϊκή Ορχήστρα Νάουσας» (διάρκεια: 8-12/12, ώρες: 18:00-21:00). Συνδιοργάνωση:
Δήμος Η.Π. Νάουσας, Χριστίνα Ρούσσου.
Τρίτη 10 - Τετάρτη 11/12
Δημοτικό Θέατρο: Παιδική μουσικοχορευτική παράσταση «Ροζαλία» της Εύας Ιεροπούλου. Συνδιοργάνωση: Δημοτικό Ωδείο «Εστία Μουσών», Σύλλογος Γονέων
Εστίας Μουσών.
Πέμπτη 12/12
Αίθουσα «Βέτλανς», ώρα 09:30 Διαδραστική δραματοποίηση του παραμυθιού «Μια ζαχαρένια συνταγή»
της Σοφίας Τσιάμη με τη συμμετοχή παιδιών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και σε συνεργασία
με τον φούρνο «Θανασούλη». Η εκδήλωση θα πλαισιώνεται από την παρουσία Αϊ Βασίλη, από εργαστήρι
κατασκευής κάρτας, facepainting κλπ. Διοργάνωση:
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου
Νάουσας.
Παρασκευή 13 - Κυριακή 15/12
Δημοτικό Πάρκο, ώρα 20:30 «Vinetopia», (ώρες
λειτουργίας Παρασκευή 18:00-22:00, Σάββατο 18:0023:00, Κυριακή 12:00-21:00). Διοργάνωση: Σύλλογος
Καταστημάτων Εστίασης περιοχής Νάουσας.
Σάββατο 14/12
Πλατεία Καρατάσου, ώρα 15:00 «Η Γιορτή των
Ξωτικών». Διοργάνωση: Σύλλογος «Φίλοι Καρναβαλιού
Νάουσας».
Δημοτικό Θέατρο, ώρα 19:00: Μεγάλη χριστουγεννιάτικη συναυλία όλων των τμημάτων του Δημοτικού
Ωδείου «Εστία Μουσών».
Κυριακή 15/12
Αίθουσα «ΚΑΜΙΝΙ», ώρα 17:30 «SantaClausis ΚΑΜΙ..ng», πρωταθλητές και αθλητές του Ε.Ο.Σ. Νάουσας
και τυμπανιστές του σχήματος “AguaDoce” θα συνοδεύουν τον Αϊ Βασίλη στο φιλόξενο σπίτι του στο «Πάρκο
του χιονιού» όπου θα γευτούν τη ζεστή σοκολάτα. Συμμετέχουν ανιματέρ, ξυλοπόδαροι, ζογκλέρ κλπ. Συνδιοργάνωση: Δήμος Η.Π. Νάουσας, Ε.Ο.Σ. Νάουσας.
Τρίτη 17/12
Πλατεία Καρατάσου, ώρα 19:00 Χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση από την Π.Ε. Ημαθίας. Τρενάκι με τον Αϊ Βασίλη και τα ξωτικά του θα περιδιαβαίνει κεντρικά σημεία
της πόλης και θα μοιράζει σοκολατένιες λιχουδιές. Στη
συνέχεια στην πλατεία Καρατάσου ο μάγος Sankara και
ανιματέρ θα διασκεδάζουν τα παιδιά. Διοργάνωση: Π.Ε.
Ημαθίας.
Δημοτικό Θέατρο, ώρα 19:30 Παράσταση χορού
«Dancecracker» στις 17 & 18/12. Διοργάνωση: Πολιτιστικός σύλλογος «Bodycontrol».
Πέμπτη 19/12
Κέντρο πόλης, ώρα 18:00 «Χριστός γεννέθεν,
χαρά σονκόσμον», κάλαντα από την Εύξεινο Λέσχη Πόντιων Νάουσας στην αγορά της Νάουσας.
Παρασκευή 20/12
Γηροκομείο & Νοσοκομείο Νάουσας, ώρα 11:00
«Κόλιντα-Μέλιντα», μαθητές του Λαππείου Γυμνασίου
ψάλλουν τα κάλαντα.
Κέντρο πόλης, ώρα 18:00 «Παραδοσιακά Χριστούγεννα», στην αγορά της πόλης και κατάληξη στην
πλατεία Διοικητηρίου για κρασί και ζεστή σούπα. Διοργάνωση: Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας.
Δημοτικό Θέατρο, ώρα 21:00 Χριστουγεννιάτικη
μουσική εκδήλωση «Καληνυχτίσματα, νανουρίζοντας το
γέρο χρόνο». Διοργάνωση: Σύλλογος «ΕνCanto».
Σάββατο 21/12

Πολιτιστικό Κέντρο Στενημάχου, ώρα 19:00 «Η
μουσική σκηνή των Χριστουγέννων», από τη Φιλαρμονική Κοπανού.
Πλατεία Καρατάσου, ώρα 19:00 «Ψυχή και Σώμα», εορταστικό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα με τους
Ματθαίο, Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη και Μαίρη Δούτση.
Διοργάνωση Δήμος Η.Π. Νάουσας.
Κυριακή 22/12
Πλατεία Καρατάσου, ώρα 12:00 «Αγάπη και Αλληλεγγύη», ολοήμερες εκδηλώσεις στο πλαίσιο της
Διεθνούς Ημέρας Αλληλεγγύης. Μουσικές συναυλίες και
παραστάσεις με τη συμμετοχή μουσικών και καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα, Ωδείων, μουσικών συνόλων
και χορευτικών σχημάτων από τη Νάουσα. Παράλληλες
δράσεις με αφήγηση ποιημάτων και παραμυθιών, εικαστικές δράσεις με ζωγραφική, έκθεση φωτογραφίας και
παραδοσιακοί χοροί από τους λαογραφικούς συλλόγους
της πόλης. Ζαχαροπλαστεία θα προσφέρουν χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα και καταστήματα εστίασης και
καφέ-μπαρ ζεστό κρασί και εδέσματα. Ελάτε να ανταμώσουμε και να ζεστάνουμε τις καρδιές μας με αγάπη!
Διοργάνωση: Δήμος Η.Π. Νάουσας.
Δημοτικό Θέατρο, ώρα 20:00 «Παιδική Συναυλία»
από το Ωδείο «Αριστοτέλης».
Δευτέρα 23/12
Δημοτικό Θέατρο, ώρα 11:30 «Τα Χριστούγεννα
του Καρυοθραύστη», παιδική θεατρική παράσταση από
τον θίασο του Φώτη Σπύρου με τη συνοδεία μουσικής
Τσαϊκόφσκι. Διοργάνωση: Δήμος Η.Π. Νάουσας.
Κέντρο πόλης: «Κάλαντα στο κέντρο της πόλης»,
σύλλογοι της πόλης θα ψάλλουν τα κάλαντα στην αγορά.
Πλατεία Γιαννακοχωρίου, ώρα 19:00 «Άναμμα
καρτσούνου». Διοργάνωση: Τ.Κ. Γιαννακοχωρίου.
Πλατεία Στενημάχου, ώρα 19:00 «Άναμμα καρτσούνου». Διοργάνωση: Τ.Κ. Στενημάχου.
Πλατεία Αρκοχωρίου, ώρα 22:00 «Άναμμα καρτσούνου», Διοργάνωση: Τ.Κ. Αρκοχωρίου, Πολιτιστικός
Όμιλος Αρκοχωρίου «Άρκτος».
Τετάρτη 25/12
Κέντρο πόλης: «Καρτσούνοι» σε διάφορα κεντρικά
σημεία της πόλης.
Πέμπτη 26/12
Περιοχή «Μπατάνια» «Παραδοσιακό Ναουσαίικο
γλέντι πλάι στον καρτσούνο». Διοργάνωση: «Όμιλος
Γενίτσαροι και Μπούλες».
Παρασκευή 27/12
Πλατεία Καρατάσου, ώρα 18:00
«SantaClausisrollingtotown». Βόλτα του Αϊ Βασίλη συνοδεία αθλητών του ΕΟΣ Νάουσας και ΣΧΟ Βέροιας (με
roller) και δρομέων. Προσφέρεται ζεστό ρόφημα. Διοργάνωση: Δήμος Η.Π. Νάουσας, Ε.Ο.Σ. Νάουσας.
Κυριακή 29/12
Δημοτικό Θέατρο Νάουσας , ώρα 20.30 : Διοργάνωση : Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού
Ωδείου Εστίας Μουσών και το Δημοτικό Ωδείο Ναούσης
. Μουσικό αφιέρωμα στην Χαρούλα Αλεξίου « Τραγούδια
της Χαρούλας» , με την Μαίρη Δούτση ( εισιτήριο 5 € ) .
Τρίτη 31/12
Πλατεία Δημαρχείου, ώρα 22:00 «Ρεβεγιόν στο
ρολόι της πόλης». Υποδοχή του 2020 με τους KINGS
και μουσικά σχήματα της Νάουσας. Διοργάνωση: Δήμος
Η.Π. Νάουσας.
Τετάρτη 01/01
Τ.Κ. Ροδοχωρίου, ώρα 10:00 «Οφέτος και τα κάλαντα θα εφτάμεΜωμοέρια», στον Άγιο Δημήτριο Ροδοχωρίου. Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδοχωρίου
«Οι Κομνηνοί».
Παρασκευή 03/01
Κέντρο πόλης, ώρα 18:00 Αναβίωση του δρώμενου «Μωμόγεροι», στους δρόμους της Νάουσας. Διοργάνωση: Εύξεινος Λέσχη Ποντίων.
Δευτέρα 06/01
Άγιος Νικόλαος, ώρα 12:00 Ο «Αγιασμός των υδάτων», στο Άλσος Αγίου Νικολάου με τη συμμετοχή του
Ιππικού Ομίλου Νάουσας «Πήγασος».
ΑΝΘΕΜΙΑ
Κοινότητα Επισκοπής
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, ώρα 18:30 Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από την Π.Ε. Ημαθίας. Τρενάκι με τον
Αϊ Βασίλη και τα ξωτικά του θα περιδιαβαίνει κεντρικά
σημεία της κοινότητας και θα μοιράζει σοκολατένιες

λιχουδιές. Ακολουθεί το άναμμα του χριστουγεννιάτικου
δέντρου στην πλατεία της Επισκοπής. Διοργάνωση: Τ.Κ.
Επισκοπής
Κυριακή 15 Δεκεμβρίου, ώρα 17:00 Πανηγύρι Αγίου Ελευθερίου στην Τ.Κ. Επισκοπής.
Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, ώρα 19:00 Έθιμο
«Κόλντε» στην πλατεία της Τ.Κ. Επισκοπής από τον
Πολιτιστικό Σύλλογο «Ο Φίλιππος».
Κοινότητα Κοπανού
Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, ώρα 19:00 Άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία του Κοπανού.
Διοργάνωση: Δήμος Η.Π. Νάουσας & Τ.Κ. Κοπανού.
Τρίτη 17 Δεκεμβρίου, ώρα 17:30 Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από την Π.Ε. Ημαθίας. Τρενάκι με τον
Αϊ Βασίλη και τα ξωτικά του θα περιδιαβαίνει κεντρικά
σημεία της κοινότητας και θα μοιράζει σοκολατένιες
λιχουδιές.
Κυριακή 22 Δεκεμβρίου, ώρα 18:00 Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση όλων των φορέων της Τ.Κ. Κοπανού.
Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, ώρα 19:00 Έθιμο
«Κόλντε» στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου “Μέγας
Αλέξανδρος” Κοπανού.
Σάββατο 28 Δεκεμβρίου, ώρα 13:00 Αναβίωση του
εθίμου του «Γαβουρμά» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο
“ΜΙΕΖΑ” στην πλατεία του Κοπανού.
Τρίτη 31 Δεκεμβρίου, ώρα 21:00 Έθιμο «Κόλντε»
από την Εύξεινο Λέσχη Κοπανού.
Κοινότητα Λευκαδίων
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, ώρα 17:00 Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από την Π.Ε. Ημαθίας. Τρενάκι με τον
Αϊ Βασίλη και τα ξωτικά του θα περιδιαβαίνει κεντρικά
σημεία της κοινότητας και θα μοιράζει σοκολατένιες
λιχουδιές.
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, ώρα 19:00 Άναμμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία της Τ.Κ. Λευκαδίων με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Εταιρείας
Νάουσας.
Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, ώρα 19:00 Έθιμο
«Κόλντε» στην πλατεία της Τ.Κ. Λευκαδίων.
Κοινότητα Μαρίνας - Πολλών Νερών
Κυριακή 15 Δεκεμβρίου, ώρα 15:00: Άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία της Τ.Κ. Μαρίνας. Συμμετέχουν ανιματέρ, ξυλοπόδαροι, ζογκλέρ κλπ.
Κοινότητα Μονοσπίτων
Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, ώρα 19:00 Έθιμο
«Κόλντε» στην πλατεία της Τ.Κ. Μονοσπίτων
Κοινότητα Χαρίεσσας
Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, ώρα 19:00 Άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Δημοτικό Σχολείο Χαρίεσσας.
Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, ώρα 19:00 Έθιμο
«Κόλντε» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Άγιος Δημήτριος» και την Τ.Κ. Χαρίεσσας.
Κυριακή 29 Δεκεμβρίου, ώρα 10:00 Αναβίωση του
εθίμου «Μωμόγεροι» από την Εύξεινο Λέσχη Χαρίεσσας.
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ
Κοινότητα Αγγελοχωρίου
Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου, ώρα 17:00 Άναμμα
χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Ειρήνης του
Αγγελοχωρίου. Διοργάνωση: Δήμος Η.Π. Νάουσας, Τ.Κ.
Αγγελοχωρίου.
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, ώρα 20:00 Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από την Π.Ε. Ημαθίας. Τρενάκι με τον
Αϊ Βασίλη και τα ξωτικά του θα περιδιαβαίνει κεντρικά
σημεία της κοινότητας και θα μοιράζει σοκολατένιες
λιχουδιές.
Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, ώρα 19:00 Έθιμο
«Κόλντε» στην πλατεία Ειρήνης Αγγελοχωρίου.
Κυριακή 29 Δεκεμβρίου, ώρα 20:00 Έθιμο «Σούρβα» στην πλατεία Ειρήνης Αγγελοχωρίου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Κάμπου» Δήμου Νάουσας.
Κοινότητα Ζερβοχωρίου
Άνω Ζερβοχώρι, Κυριακή 29 Δεκεμβρίου, ώρα
10:00 Αναβίωση του εθίμου «Μωμόγεροι» από τον Σύλλογο «Ποντιακά Νιάτα» στην πλατεία Άνω Ζερβοχωρίου.
Άνω Ζερβοχώρι, Κυριακή 29 Δεκεμβρίου, ώρα
15:00 Αναβίωση του εθίμου του «Γαβουρμά» στην πλατεία Άνω Ζερβοχωρίου.
Κάτω Ζερβοχώρι , Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, ώρα
19:00 Έθιμο «Κόλντε» στην πλατεία Κάτω Ζερβοχωρίου.
Κοινότητα Πολυπλατάνου
Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, ώρα 19:00 Έθιμο
«Κόλντε» στην πλατεία Πολυπλατάνου.
*Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία
του Δήμου Η.Π. Νάουσας με τις Τοπικές Κοινότητες και
τους πολιτιστικούς φορείς.
(Από 6/12/2019 έως 6/1/2020 σε ειδικό περίπτερο
του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νάουσας
στην Πλατεία Καρατάσου θα συγκεντρώνεται ρουχισμός
& είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, είδη καθαρισμού κλπ.)
για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

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

Μπάσκετ Γ Εθνικής

Πρόγραμμα και διαιτητές
8ης αγωνιστικής

Α

πο την ΕΟΚ ανακοινώθηκαν οπι
διαιτητές και
κομισάριοι που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της
8ης αγωνιστικής στην
Γ’ Εθνική και στον τρίτο
όμιλο.

Οι Αετοί Βέροιας υποδέχονται
στο ΔΑΚ Δ. Βικέλας τον Ολυμπιακό Βόλου , ενώ ο ΓΑΣ Μελίκης θα
αγωνιστεί στα Γιάννενα με τον ΑΓΣ
Αναλυτικά το προγραμμα
3ος Όμιλος
Κυριακή 8 Δεκεμβρίου

Δ. Βικέλας 17.00 Αετοί Βέροιας-Ολυμπιακός Βόλου Αγραφιώτης
Τζ.-Δέλλας (Καλότσης)
Καρδίτσας 17.00 Αναγέννηση
Καρδίτσας-Τιτάνες Παλαμά Τζαφλέρης-Γεωργούλης (Τέγα)
Κατσιμήδου 17.00 Αίολος Τρικάλων-ΣΚ Ιωάννινα Φουντζήλας-Πράττος (Κουσαϊτης)
Φλώρινας 17.00 Αριστοτέλης-Αριδαία Σιταρίδης-Κωνσταντινέλης
(Πλεξίδας)
Νέας Ιωνίας 17.00 Νίκη Βόλου-Ίκαροι Τρικάλων Αγραφιώτης
Γρ.-Αναστασιάδης (Τσιργούλας)
Ιωαννίνων (Νέο) 14.00 ΑΓΣ Ιωαννίνων-Μελίκη Μελανίδης-Ιορδανίδης (Τσιγγέλης)

Φαρμακεία
Παρασκευή 6-12-2019
13:30-17:30 ΛΙΑΚΟ Σ Α Ν Α Σ ΤΑ Σ Ι Ο Σ
ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί)
23310-72677
21:00-08:00 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 23310-23200  

Συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ

Δεκέμβριος 2019

Το συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ κατά
το διάστημα από 2-12-2019 μέχρι 8-122019 θα είναι το εξής: Αυτόματος τηλεφωνη
τής βλαβών: τηλ. 2331021814.

www.laosnews.gr
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ΕΠΣ Ημαθίας

Αποφάσεις Πειθαρχικής
Επιτροπής

Η Πειθαρχικη
Επιτροπη της Ενωσης επιληφθηκε των
Φυλλων Αγωνων του
πρωτ/τος και επεβαλε τις κατωθι ποινες
στους αποβληθεντες
ποδ/στες:
1.-ΜΑΡΚΟΒΙΤ Η Σ Γ. ( Ο ΛΥ Μ Π .
ΝΑΟΥΣΑΣ) 3 αγων.
ημ. & 30 Ευρω από
24.11.19
2 . - Κ Α Λ Φ Ο ΥΝΤΖΟΣ Π.(ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ)) 3 αγων.
ημ. & 30 Ευρω από 24.11.19
3.-OBIDIGWE NK(ΑΕ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ) 1 αγων.ημ. & 10 Ευρω
από 25.11.19
4.-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.(ΑΕΚ
ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ) 1 αγων.ημ. & 10
Ευρω από 25.11.19
5.-ΛΟΥΚΑΣ Α.(ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ) 1 αγων.ημ. & 10 Ευρω από
25.11.19
6.-ΘΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.(ΛΟΥΤΡΟΥ) 4 αγων.ημ. & 40 Ευρω από
25.11.19
7.-XIBRAKU T.(ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ) 1
αγων.ημ. & 10 Ευρω
8.-ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Σ.(ΜΑΡΙΝΑΣ) 1
αγων.ημ. & 10 Ευρω
9.-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡ.(ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ) 1 αγων.ημ. & 10 Ευρω
Επίσης η Επιτροπή αποφάσισε
τα κατωθι:
1.- Καλεί σε απολογία το σωματείο ΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ για εισοδο

φιλαθλων του στον αγων.χωρο,οι
οποιοι κινηθηκαν απειλητικα κατά των διαιτητων,στον αγωνα της
24.11.19 ΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ-ΔΟΞΑ
ΚΥΨΕΛΗΣ.
2.-Καλει σε απολογία τους παραγοντες του σωματείου ΑΣ ΝΕΑΣ
ΓΕΝΕΑΣ κ.κ. ΣΤΑΦΥΛΙΔΗ ΑΘ.&
ΕΥΤΗΡΙΑΔΗ Γ.για υβριστικη και
αναρμοστη συμπεριφορα τους κατά των διαιτητων στον αγωνα της
24.11.2019 ΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ-ΔΟΞΑ ΚΥΨΕΛΗΣ
3.-Επιβαλλει ποινή ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΕΠΙΠΛΗΞΗΣ στον Αντιπροεδρο
του ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ και στο σωματειο.
4.-Επιβαλλει στον παραγοντα του σωματείου ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ
κ.ΚΕΡΜΑΝΙΔΗ Χ. χρημ.ποινη 100
Ευρω και ποινή ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
ΕΙΣΟΔΟΥ στους αγων.χωρους για
15 ημέρες από 2.12.19.
5.-Επιβαλει ποινη ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΕΠΙΠΛΗΞΗΣ στο σωματειο ΑΕΚ
ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ

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

2331020.240, 76.612
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.610, 76.613
Υπασπιστής: 	
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . .  2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία:  . . . . . . . . .  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076650
Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών . . . 2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . . 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  . . . . .
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών  . . . . . . . . . . . . 2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . . 2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . .  2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . 2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων: . . . . . . . . . . . . . 2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . . 2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:  . . . . . . 2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . . 2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:  . . . . . . . . . . 2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . . 23333 50144
Γραφείο Προσωπικού . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . . 23333 50142
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί της

Β. Όλγας κοντά στην Ανάληψη διαμέρισμα 3ου
ορόφου, 80 τ.μ. καθαρό,
78.000 ευρώ. Τηλ.: 6945
122583 Euromesitiki.

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο 7ο Δημοτικό, 75 τ.μ., με υπόγειο 75 τ.μ. και οικόπεδο
200 τ.μ., 48.000 ευρώ.
Τη λ . : 6 9 4 5 1 2 2 5 8 3
Euromesitiki.

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ πωλείται μονοκατοικία 80
τ.μ. σε οικόπεδο 1000
τ.μ., με θέα το ποτάμι,
και τα δύο μαζί ή μεμονωμένα. Τηλ.: 6981
058526.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ πωλείται στον Άγιο Γεώργιο
Βέροιας εκτάσεως 10 στρεμμάτων περίπου σε
προνομιακή θέση. Πληρ. τηλ.: 6978 335127.

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.

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ πωλείται μονοκατοικία δύο διαμερίσματα από 70 τ.μ.
ισόγειο και 70 τ.μ. 1ος
όρ., με εξωτερική σκάλα, σε οικόπεδο 595 τ.μ.,
πάνω στον κεντρικό δρόμο, 10 λεπτά από τη Βέροια, δίπλα από τον Αγ.
Γεώργιο. Τιμή 85.000
ευρώ, συζητήσιμη. Τηλ.:
2310 864983 & 6941
422004.
Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι δ ι α μ έ ρισμα 95 τ.μ., 3ος όρ.,
καταπληκτική θέα, ανακαινισμένο, χωρίς ασανσέρ, ατομική θέρμανση,
κουφώματα ενεργειακά,
μπαλκόνια γύρω-γύρω.
Τιμή 45.000 ευρώ, συζητήσιμη. Τηλ.: 6992
769850.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
στη Μέση Βέροιας, 6
στρέμματα, τιμή 130.000
ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:
6972913645 κ. Τάσος.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο του Διαβατού οικόπεδο 205 τ.μ., αξία
8.000 ευρώ. Τηλ.: 6942
067283.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα με
συμπύρηνα ροδάκινα (Άνδρος και Έβερτ) 9 στρέμματα στο ΠΑΛΙΟ ΣΚΥΛΙ-

ΤΣΙ. Τηλ.: 6972 237102.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
20,5 στρέμματα, περιοχή
Αγ. Αικατερίνης Επισκοπής Αλεξάνδρειας, 150μ.
από τον άξονα Βέροιας-Αλεξάνδρειας στο ύψος
Καλοχωρίου. Τηλ.: 6994
202074.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα στη
Βεργίνα με ακτινίδια 4,3
στρέμ. σε πλήρη παραγωγή στην περιοχή Ξηρόκαμπος. Πληρ. τηλ.:
6932 526408 κος Γιώργος.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα στη Βεργίνα 10 στρέμ. στην περιοχή Σάδηνα, 5 στρέμ.
ακτινίδια και 5 στρέμ.
χέρσο με δική του πομώνα. Τηλ.: 6932 526408 κ.
Γιώργος.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση κομμωτηρίου στο κέντρο της Βέροιας, λόγω
συνταξιοδότησης. ΜΟΝΟ σοβαρές προτάσεις.
Τηλ.: 6976 587232 &
23310 23206.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περιίτερο, στην
πλατεία Καπετανίδη λόγω συνταξιοδότησης.
Τηλ.: 6972 670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρισμα 76 τ.μ.,
πραγματικός λουλουδότοπος με κλιματισμό, καλοριφέρ, πάρκιγκ, χωρίς
κοινόχρηστα, Γρεβενών
11 και Ερμού γωνία.
Τηλ.: 6949 215864.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο 4ο
Δημοτικό Σχολείο, ηλιόθερμο, καλοριφέρ. Τηλ.
23310 65299 & 6979
078679.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία πανέμορφη με
όλα τα έπιπλα και ηλεκτρικά, με αυλή, ΛΟΥΞ,
250 ευρώ. Euromesitiki
6945 122583.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος επί της
Βενιζέλου 7 στη Βέροια,
καθαρού εμβαδού 42
τ.μ., στον 2ο όροφο. Περιλαμβάνει 3 χώρους και
W.C. Τηλ.: 23310 21106.
ΠΛ. ΠΛΑΤΑΝΩΝ, Κε-

ντρικής 10, ενοικιάζεται
κατάστημα 30 τ.μ., διαμπερές, με πατάρι. Τηλ.:
6949 408554 & 6948
726845.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται επαγγελματικός
χώρος 50 τ.μ., πλήρως
ανακαινισμένος, 1ος όρ.,
γωνιακό, δίπλα στα Αστικά. Τηλ.: 6946 740621.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ Φυλάξεων
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’
ζητάει Προσωπικό Ασφαλείας για την περιοχή της Αλεξάνδρειας,
αποστολή βιογραφικών
με πλήρη στοιχεία στο
sales@securitytsiflidis.
gr, και στην διεύθυνση
Θεσσαλονίκης 45, Βέροια 59131, τηλεφωνικό
κέντρο: 2331027102 - κ.
Κατερίνα.
Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι ο δ η γός-πωλητής σε εμπορική επιχείρηση. Απαραίτητα προσόντα: Κάτοχος
διπλώματος Γ΄ κατηγορίας, Π.Ε.Ι. και κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου,
έως 38 ετών. Βιογρα-

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 28, πωλείται ή ενοικιάζεται διαμέρισμα 72 τ.μ., 4ος όρ., με
θεα, διαμπερές, πλήρως ανακαινισμένο,
με θέση πάρκιγκ. Τηλ.: 6984 145267.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ.
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Ανελκυστήρα, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23449 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Διαμέρισμα 75
τ.μ., κατασκευή 1983, 2 υ/δ, 2 ος όροφος και με
ευχάριστη θέα, καλοδιατηρημένο, ατομική θέρμανση πετρελαίου και με ανελκυστήρα, ενεργειακής κλάσης Ε , έχει μία ντουλάπα,  άνετους
χώρους και με parking πιλοτής , διαμπερές και
σε πολύ καλή τιμή,  μόνο 250€, Αποκλειστική
διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι ελεύθερο από 1/1/2020.
Κωδ: 22988 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ   ενοικιάζεται
σπάνιο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105
τ.μ. 1ος ορ. Εξαιρετικής διαρρύθμισης ,Διαμπερές και με πολύ φωτεινούς χώρους ,αποτελούμενο από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα και
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1999 και
διαθέτει θέρμανση ατομική με υπέρυθρες , η με
σόμπα πέλλετ του ενοικιαστή , θέση στάθμευσης στον αύλιο χώρο , έχει μεγάλη βεράντα ,
απεριόριστη θέα στον κάμπο και τα κουφώματα
του είναι με διπλά τζάμια , Τιμή: 300 € . Αποκλειστική διάθεση - διαχείριση από  ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ .
ΚΩΔ. 23402 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Διαμέρισμα
110 τ.μ., κατασκευή 1973, 3 υ/δ, 2 ος όροφος,
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , μέτρια κατασκευή, αλουμινίου συρόμενα, ανεξάρτητη
θέρμανση , σόμπα με ξύλα η Pellet , χωρίς
ανελκυστήρα, με πολύ λίγα κοινόχρηστα, 220€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.23784 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στην Εληά
ενοικιάζεται  διαμέρισμα 113 τ.μ., 3 υ/δ, Ημιόροφος , έχει αλουμινίου συρόμενα κουφώματα
, είναι επιμελημένης κατασκευής και σε μία όμορφη πολυκατοικία, με κουζίνα ανεξάρτητη και
με κεντρική θέρμανση πετρελαίου αλλά και με
δύο αποθήκες , σε θέση περιοπής σίγουρα, με
θωρακισμένη πόρτα , ενοίκιο 250€,. Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106331 - Πατρίδα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 108 τ.μ.
Ισόγειο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1970 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο,
Κουφώματα Ξύλινα, Κήπο, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Σκαλιά εισόδου, Ανοιχτωσιά, Μπαλκόνια 30 τ.μ. - Τιμή: 200 €
Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διαμέρισμα σαν σε Μονοκατοικία συνολικής
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα συντηρημένο, με πολυτέλεια και ζεστασιά. Αποτελείται
από 3 μεγάλα Υπνοδωμάτια με εντοιχιζόμενες
ντουλάπες, μια ωραιότατη σαλοκουζίνα με τζάκι και ένα μπάνιο . Είναι κομπλέ επιπλωμένο

φικά στο e-mail: vbotzori@
otenet.gr και στο Φαξ: 23310
91610.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία
στο χώρο της διαφήμισης

μαζί με ηλεκτρικές συσκευές. Διαθέτει ατομική
θέρμανση πετρελαίου, συνθετικά κουφώματα
με διπλά τζάμια, με ανοιχτό πάρκινγκ, κοινόχρηστη αυλή.  Τιμή: 300 €. Πληροφορίες μόνο
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

τιμή μόνο: 340.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη
συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867   Ενοικιάζεται κάτω από τον
περιφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο
6.000 τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο ,
μηνιαίο μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. στον 2
ο όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα
Αλουμινίου συρόμενα, Ανελκυστήρα - Τιμή:
100 €.
Κωδ: 23753 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα Γραφείο συνολικής επιφάνειας
35 τ.μ. 1ος όροφος Υπερυψωμένος. Αποτελείται
από 1 ενιαίο χώρο και WC και διαθέτει θέρμανση με Κλιματιστικό, με Ανελκυστήρα Τιμή: 120 €.
Κωδ: 23706 - Κέντρο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται
από 3 χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 1970
και διαθέτει ανοιχτωσιά , έχει Κουφώματα Συνθετικά, Ανελκυστήρα και A/C - Μίσθωμα 300 €.
Κωδ: 23610 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται
από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια - Τιμή: 230 €.
Κωδ: 23579 - ΩΡΟΛΟΙ  Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 250 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 5 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο
το 1969 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου και
Ανελκυστήρα - Τιμή: 700 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105030 - Κέντρο Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από
1 Χώρο, και WC και αποθήκη 10 τ.μ. - Τιμή:
140 €.
Κωδ: 105031 - Βέροια Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ.
Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Είναι
κατασκευασμένο το 1974 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, - Τιμή: 150 €.
Κωδ: 105035 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ και
στη Μητρόπολη κοντά κατά αποκλειστικότητα
κατάστημα συνολικής επιφάνειας 65 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και WC
, ενοίκιο 200€. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 105041 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Κατάστημα
80 τ.μ., κατασκευή 70, Ισόγειο, ανακαινισμένο
μερικώς , καινούργια συνθετικά κουφώματα με
διπλά τζάμια, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις
, με μεγάλη βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την

άνδρας μακετίστας από 2035 ετών. Πληρ. τηλ.: 23310
66993.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερμανία
ζευγάρι από επιχείρηση ε-

Η εταιρεία ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΑΒΕΕ - Ξυλοκιβώτια
Αγροτικών Προϊόντων, με έδρα τον Τρίλοφο Βέροιας, ζητά να προσλάβει Υπάλληλο Γραφείου με
γνώσεις στην διαχείριση και έκδοση Μισθοδοσίας. Θα
προσμετρηθούν σχετικές σπουδές Human Resource
Management και προϋπηρεσία.
Τηλέφωνο επικοινωνίας  6942-808851

www.laosnews.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 250 €.
Κωδ.105039 Στον Άγιο Αντώνιο κοντά κατάστημα 101 τ.μ., ισόγειο και με 110 τ.μ. υπόγειο
το οποίο επικοινωνεί με εσωτερικό υδραυλικό
ανελκυστήρα και με δικό τους WC , σε εξαιρετικά καλή κατάσταση και καινούργια συνθετικά
κουφώματα με διπλά τζάμια, άριστη κατασκευή
και ατομική θέρμανση πετρελαίου, κατάλληλο
για πολλαπλές χρήσεις , Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Μίσθωμα 450€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται
Πάρκινγκ 15τ.μ. κλειστό με άνετη πρόσβαση με
μηνιαίο μίσθωμα μόνο 50€.

αντλία θερμότητας και μεγάλο κλειστό γκαράζ,
αποθήκη στο ισόγειο ,  σε αμφιθεατρική θέση,
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία. Προσφορά σε τιμή
εκπληκτικά συμφέρουσα 110.000€ . Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 104890 - ΤΣΕΡΜΕΝΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 104
τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι
κατασκευασμένο το 1995 χωρίς ασανσέρ και
διαθέτει θέρμανση Κεντρική Πετρελαίου, Ηλιακό
θερμοσίφωνα και απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ Πυλωτής 23 τ.μ.,
Αποθήκη 6 τ.μ., Διπλά τζάμια, Ανοιχτωσιά - Τιμή:
75.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 104996 - ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα καινούργιο ακατοίκητο συνολικής
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 1ο ορ. Αποτελείται από
2 υ/δ , σαλόνι, κουζίνα ξεχωριστή και μπάνιο
. Είναι κατασκευασμένο το 2006 και διαθέτει
θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Διαθέτει απεριόριστη θέα, τα δε κουφώματα του είναι καινούργια συνθετικά. Διαθέτει και κλειστό πάρκινγκ με
πολύ εύκολη πρόσβαση. - Τιμή: 78.000 €.
ΚΩΔ. 23061 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, νεοαναγειρόμενο
διαμέρισμα 96 τ.μ., κατασκευή 2006, 2 υ/δ, 1 ος
όροφος, τεράστια βεράντα , ανοιχτωσιά μεγάλη
, απίστευτα εργονομικό, πράγματι επιμελημένης
και ποιοτικής κατασκευής ,  υπερσύγχρονο από
κάθε άποψη , διαθέτει ανεξάρτητη θέρμανση και
θωρακισμένη πόρτα εισόδου , έχει δυνατότητα
στάθμευσης και είναι σε πράγματι περίοπτη
θέση , τιμή τελική 96.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105028 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται καινούργιο σπάνιο διαμέρισμα 103 τ.μ. μικτά και 83
τ.μ. καθ. ολοκληρωμένο από τον νυν ιδιοκτήτη
, 3ος όροφος, κατασκευή 2005, 2 υ/δ, σαλόνι,
κουζίνα, μπάνιο, υπάρχει δυνατότητα και για
3ο υ/δ, βλέπει τον κάμπο της Βέροιας , διαθέτει
πολύ μεγάλη κουζίνα , ατομική θέρμανση με

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13713 - ΠΙΕΡΙΩΝ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία συνολικής
επιφάνειας 160 τ.μ. 2 επιπέδων. Αποτελείται
από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1960 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο
- Τιμή: 80.000 €.
Κωδ: 13758 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Μονοκατοικία η
οποία αποτελείται από ένα ισόγειο κατάστημα
210τ.μ., 1ο και 2ο όροφο από δυο διαμερίσματα
των 150τ.μ. ο κάθε όροφος ,τα οποία βρίσκονται
σε οικόπεδο 744τ.μ., είναι κατασκευή 1992,
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα,με πολύ ωραίο
κήπο,οι χώροι του λειτουργικοί, σε αμφιθεατρική
θέση, διαμπερές, Μόνο σοβαρές προτάσεις
θα συζητηθούν., σε πολύ καλή τιμή μόνο όλο
μαζί μόνο 120.000€ , Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 13971 ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπάνια μονοκατοικία στο Λοζίτσι  συνολικά σε δύο επίπεδα 220
τ.μ., σε  3.850τ.μ  οικόπεδο  , η κατασκευή της
έγινε το 2005, 2 υ/δ στο ισόγειο και 3 δσκλ στον
πρώτο όροφο , ανοιχτωσιά, εξαιρετικής κατασκευής, γεωμετρικά δομημένο , ηλιόλουστοι
χώροι, έχει τζάκι, με δύο μπάνια , σε πολύ καλή

στίασης με εμπειρία ή χωρίς
για κουζίνα και ψήσιμο. Τηλ.:
004915739317512.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για
κατάστημα στη Βέροια. Τηλ.
επικοινωνίας: 23320 41875
ώρες γραφείου.
Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η τζά -

κια Φωτιάδης στην Πατρίδα
Βέροιας ΖΗΤΑ ηλεκτροσυγκολλητή. Πληρ. τηλ.: 6976
791774.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑ Ι Ρ Ι Α « Ε ρ γ ο η λ ε κ τ ρ ι κ ή
Ο.Ε.» ζητούνται Ηλεκτρολόγοι & Βοηθοί Ηλεκτρολόγου.

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. 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€.
Κωδ: 12947 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο
γραφείο δύο χώρων , μεγάλης προβολής και
συνολικής επιφάνειας 42 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Είναι κατασκευασμένο το 1991 και διαθέτει
θέρμανση Ατομική - Ηλεκτρικό, και Κουφώματα
Αλουμινίου με  Διπλά τζάμια , καθώς και μία
θέση στάθμευσης. Τιμή: 45.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13672 Κατάστημα 26 τ.μ., κατασκευή
70, Ισόγειο, εκπληκτικό και με άριστη προβολή
, αυτοτελές , γωνιακό, σε πολύ καλό σημείο
και σε απίστευτα χαμηλή τιμή,  μόνο 10.000 €.
Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 13297 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 53 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το
1956 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο,
A/C - Τιμή: 50.000 €.
Κωδ: 13689 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο
κατάστημα συνολικής επιφάνειας 900 τ.μ. σε
τρία επίπεδα . Ισόγειο 300 τ.μ. 1ος 300 τ.μ. και
υπόγειο επίσης 300 τ.μ. . Τιμή: 350.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 105272 ΚΕΝΤΡΟ, πωλείται επιχείρηση καφενείου η οποία βρίσκεται σε λειτουργία,
μαζί με τον εξοπλισμό κομπλέ και το πελατολόγιο. Δίνεται σε χαμηλή τιμή μόνο 20.000€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ. 116008 Πωλείται αγροτεμάχιο άδειο
κοντά στα σφαγεία της Βέροιας  με 6.937 τ.μ. και
άλλα 3 στρ. κατεχόμενο δηλ.  συνολικά 10 στρ.
στην τιμή των 21000€ τελική . σπάνια ευκαιρία
. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 12740 Στην Εγνατία δεξιά προς

Αποστολή βιογραφικών στο
e-mail: info@ergoilektriki.gr.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με
δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και
εμπειρία στις πωλήσεις. Αποστολή βιογραφικών στο
sta-afoi@otenet.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία/κοπέλα
για να φροντίζει ζευγάρι ηλικιωμένων και να μένει
εσωτερική. Μισθός ικανοποιητικός. Πληρ.: 6974
938099 & 6976 838881.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
διαμέρισμα στην πολυκατοικία Μ. Μπότσαρη 77, καινούργιο,
2 δωμάτια, τραπεζαρία, κουζίνα, σαλόνι,
καθιστικό, λουτρό,
βεράντα μεγάλη με
θέα ανατολικά, ατομική θέρμανση, ηλιακό,
κλιματιστικό και πολλά έξτρα, άνετη θέση
πάρκιγκ. Πληρ. τηλ.:
23310 24939, 6973
015833.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διανομεις και κυρία για κουζινα από την PIZZA
ROMA. Τηλ.: 23310
61515.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται γκαρσονιέρα στην
οδό Πολυζωΐδη, κοντά
στην Πλατεία Ωρολογίου. Τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.: 6949 981810.
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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: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο
120 τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς
επικλινές , σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.
Κωδ. 12763  Στο Πανόραμα Βέροιας πωλείται  οικόπεδο 464τ.μ., εντός σχεδίου  , άρτιο
και οικοδομήσιμο , διαθέτει θέα απρόσκοπτη
προς τη Βέροια, για απαιτητικούς αγοραστές ,
σε άριστο σημείο και σε τιμή προσφοράς , μόνο
60.000€. ¨Έχει και ισχύουσα άδεια ανέγερσης
για δύο Μεζονέτες έτοιμη η οποία και  είναι εκτός
τιμής.
Κωδ: 12764 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται ένα ωραιότατο οικόπεδο 505 τ.μ. γωνιακό ανατολικό
με σ/δ 0,8 κατάλληλο και για οικοδομή , τιμή
πολύ καλή μόνο , 50.000€.
Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας
2183 τ.μ. Τιμή: 33.000 €.
Κωδ.12734  ΑΓΚΑΘΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ πωλείται
οικόπεδο 4.420 τ.μ.  τ.μ., μέσα στο χωριό, εντός
σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο, με , σε πολύ
καλή γειτονιά μόνο 45.000€ όλο μαζί. Πωλείται
και το μισό στις 25.000€ Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 12878 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,   κοντά στην
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου , πωλείται μεγάλο
χωραφοοικόπεδο 6.850 τ.μ., το οποίο ευρίσκεται στην επέκταση του σχεδίου και μάλιστα στο
2ο στάδιο , μετατρέπεται σε δύο οικοδομικά
τετράγωνα εξαιρετικό για επένδυση, ευρίσκεται
σε δύο δρόμους και πάνω σε άσφαλτο , τιμή
όλο από 85.000€, τώρα μόνο 18.000€.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 205939 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Πρόκειται για ένα
μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου ανακαινισμένο
το οποίο αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, ένα μπάνιο πολυτελείας καθώς και
αποθήκη. Έχει καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ευρίσκεται σε πολυκατοικία
αξιώσεων, με άνετους χώρους , με θωρακισμένη πόρτα εισόδου και αποτελεί ευκαιρία
χωρίς αμφιβολία, τιμή: 98.000 €. Ιδανικό ακίνητο
για κάποιον που αναζητεί κάτι μοναδικό στην
καρδιά της πόλης. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά
ενδιαφερόμενο.

Όλα τα ακίνητά μας στο

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ζητά να προσλάβει επιθεωρητή πωλήσεων, για
να αναλάβει το τμήμα πωλήσεων. Η εταιρία προσφέρει μισθό, αυτοκίνητο και
κινητό. Θα ληφθεί υπόψη
προϋπηρεσία. Πληροφορίες στο: 6976 777999.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μηχανικός

www.mesitiki.gr
αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος
και οδηγός ΤΑΧΙ για συνεργείο αυτοκινήτων. Τηλ.:
23310 62900.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να
γνωρίζει μισθοδοσία κατά
προτίμηση του προγράμματος Epsilon για Λογιστικό
Γραφείο. Τηλ.: 23310 76870
& 6932 245383.

Από την Κατασκευαστική Εταιρία «ΜΑΤΣΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ζητείται ΠΩΛΗΤΗΣ απόφοιτος Λυκείου. Απαραίτητη προϋπόθεση καλή γνώση
Αγγλικών και Η/Υ. Πτυχίο Τεχνικών Επαγγελμάτων
όπως Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου & Ηλεκτρονικού
θα εκτιμηθεί. Ηλικία έως 35 ετών. Αποστολή βιογραφικών στο: info@matsalas.gr ή τηλεφωνικά
στο: 6936 805053.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Από εταιρεία:
•Υπάλληλος Γραφείου
•Συντονιστής μεταφορών σε μεταφορική εταιρεία
•Οδηγός Φορτηγού Ε’ κατηγορίας
•Οδηγός Λεωφορείου
•Οδηγός με άδεια ΑDR
•Συντηρητής μηχανημάτων εργοστασίου
•Υπάλληλος Πρατηρίου Καυσίμων
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948613718. Αποστολή
βιογραφικών στο ergasiamrk@gmail.com.
Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.

18

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκινγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητέα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκινγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ, 85 τ.μ με θεα, ασανσέρ,. Χρήζει ανακαιν.  55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 21000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75+75 τ.μ
Οικ.200 τ.μ 50000€
ΕΔΕΣΣΗΣ 3ος 40 τ.μ 1ΔΣΚ WC,προσοψης με Αυτ.Θ. Α/C 26000€
ΚΕΝΤΡΟ έτοιμο ανακαινισμένο 90 τ.μ 2ΔΣΚ 60000€
ΒΟΣΠΟΡΟΣ διπλοκατοικία 80 τ.μ+ ισογειο σε οικοπ.220 τ.μ 60000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  0085
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ Μονοκατοικια με 600 τ.μ οικοπεδο, ανακαινισμενη 45000€
ΠΑΠΑΓΟΥ 100τ.μ 2ΔΣΚ 2WC Αν.Θερμ Κοπλαμ,  45000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 300€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ Καλλιθεα 4ΔΣΚ 2WC Ξυλολεβητας+ενεργ.
Τζακι επιπλωμενη 500€       
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 105 τ.μ 3ΔΣΚ Α/C 2WC 300€
ΣΚΡΑ 1ΔΣΚWC,με πομπους και Α/C ανακαινισμενο,220€
MΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  επιπλωμενη στον Βοσπορο 2ΔΣ-Κ Α.Θ 250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση 250€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞ Κτηματα χαμηλης παραγωγικοτητας καταλληλα για Φωτ/κά
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης 1000 τ.μ αρτιο οικοπεδο 800 μ. από
παραλια 45000€
ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 13000€

ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με
1400€ ανα στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευκαιρια
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ 3800τ.μ οικοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρ χερσα 1400€ το στρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 16.400 στρ στην ασφαλτο σοβαρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγροτεμαχιο  χερσο 10στρ.25000€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  22 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο 180 €
ΚΤΕΛ 40 τ.μ.  ανακαινισμένο & επιπλωμένο 180 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 50  τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 180 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 65 τ.μ. ανακαινισμένο, καλό, 240 €
ΓΗΠΕΔΟ 70 τ.μ. 15 ετών επιπλωμένη μονοκατοικία, χωρίς
κοινόχρηστα, 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 70 τ.μ. καλό, 220 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 85 τ.μ. καλό, με ατομικό λέβητα, 200 €
ΡΟΛΟΙ 110 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα, διαμπερές, με ατομικό
λέβητα, 350 €
ΡΟΛΟΙ 120 τ.μ. λουξ επιπλωμένο με τζάκι, 350 €
ΚΤΕΛ 145 τ.μ. καλό, θέα, 200 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μονοκατοικία 300 τ.μ., επιπλωμένη, λουξ, 550 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για Ιατρους Βενιζελου κοντα
4χωρα 400€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  καταστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€
Σοβαρες προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗ αποθηκη 120τ.μ 150€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€
ΕΛΗΑ 200τ.μ+200 ΥΠΟΓΕΙΟ οσβαρες προτασεις  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ 40 τ.μ. επιπλωμένο &μισθωμένο 15.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ. ανακαινισμένο, 22.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΡΟΛΟΙ 55 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο, 34.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας με αποθήκη & ηλιακό 37.000 €
ΡΟΛΟΙ 75 τ.μ., επενδυτικό, ευκαιρία, 27.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. 23 ετών, επιπλωμένο & μισθωμένο
39.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 84 τ.μ. 25 ετών, πολύ καλό, ευκαιρία, 55.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. 23 ετών, 71.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. ανακαινισμένο , καλό, θέα, 54.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 100 τ.μ.  νεόδμητο, θέα, 120.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 τ.μ. θέα, διαμπερές, καλό, 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. ανακαινισμένο, θέα, τζάκι, 46.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 105 τ.μ. 18 ετών με 3 υ/δ, ευκαιρία, 75.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. ανακαινισμένο, πολύ καλό, 88.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 157 τ.μ. καλό, επενδυτικό, 83.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΒΕΡΟΙΑ 260 τ.μ. υπερλουξ βίλα με όλα τα έξτρα, 265.000 €

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ 35 τ.μ. πολύ καλό, 220 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 500 €
ΛΑΙΚΗ 80 τ.μ. 220 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,    85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Aπό την εταιρία ταχυμεατφορών ACS ζητείται
κοπέλα για να εργαστεί στα γραφεία της Βέροιας.
Πληρ. τηλ.: 23310 75400.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
περιποίηση ηλικιωμένων, καθαριότητα σπιτιών, σκάλες,

γραφείων, σιδέρωμα. Τηλ.:
6989 070801 κα Δέσποινα.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ οδηγός λεωφορείων με πολυετή
εμπειρία και χειριστής γερα-

νών, με όλα τα επαγγελματικά
διπλώματα και Π.Ε.Ι. και πτυχίο Μηχανικού Αυτοκινήτων
ζητά ανάλογη εργασία. Τηλ.
6909 403655.
ΚΥΡΙΑ σοβαρή αναλαμβάνει φροντίδα και
περιποίηση ηλικιωμένων
και παιδιών για κάποιες
ώρες. Τηλ.: 6983 435188.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων για όλο το 24ωρο. Τηλ.: 6986 276287.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 καρέ-

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα κέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και
200 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ
και 220 ευρώ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητροπόλεως δύο διαμερίσματα 90,
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος,
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

Μασέρ φυσικοθεραπεύτριες - αισθητικοί για
εργασία σε νεοσύστατη
επιχείρηση μασάζ-ονυχοπλαστικής. Τηλ.: 6956
483486 & 23310 60795.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗ (βασικές γνώσεις λογιστικής) για μόνιμη απασχόληση σε εμπορική επιχείρηση περιοχή
Νάουσας. Να έχουν εκπληρωθει οι στρατιωτικές
υποχρεώσεις και να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης.
Βιογραφικά θα γίνονται
δεκτά στο κάτωθι email:
papioab@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια,
με πείρα στις πωλήσεις
ενδυμάτων, για 4ωρη απασχόληση. Τηλ.: 23310
67740 & 6976 745551.

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

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

κλες τραπεζαρίας ξύλινες
καφέ 120 ευρώ, 1 καταψύκτης DELONGHI 150 ευρώ, 1
μπαούλο ψυγειοκαταψύκτης

DELONGHI καινούργιο 250
ευρώ, 1 τραπέζι σαλονιού
μαύο 49 ευρώ. Τηλ.: 6930
388884.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% άδειας ΤΑΧΙ στη
Βέροια. Τηλ.: 6973 214275 & 6946
660553, κος Σταύρος.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρόφυγκα διβαθμια
«Χρυσάφης» αδούλευτη και σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6942 067283 κ. Γιώργος.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λέβητας πέλλετ καινούργιος,
ιταλικός, μάρκας KARMEK ONE, ιδανικός
για εσωτερικούς χώρους, για 80 τ.μ. Τηλ.:

Προσφορές της εβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο
Λαζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε
400 τ.μ. οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Εργοχώρι 600 τ.μ.
γωνιακό. Τιμή πώλησης ΜΟΝΟ 57.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο γήπεδο 65 τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο στο Πανόραμα 4.500 τ.μ. κολλητά στον οικισμό με πανοραμική θέα. Τιμή πώλησης 30.000
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% της οικοδομής στην Ελιά πρώην «NOTA NOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 58 στρεμμάτων στο 2ο πόδι της Χαλκιδικής
πρώτο στη θάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο 105 τ.μ., 2ος όρ. με ασανσέρ.
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλη σαλοκουζίνα, W.C. Είναι σε καλή
κατάσταση φωτεινό με μπαλκόνι μπρος και πίσω. Τιμή πώλησης
70.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο 94 τ.μ. με 2Υ/Δ, σαλόνι,
κουζίνα, W.C., 1ος όρ. Τιμή πώλησης 32.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη Νέα Νικομήδεια 5 στρέμματα πολύ
κοντά στο χωριό, ποτίζεται με κατάκλυση μέσω δικτύου. Τιμή
πώλησης 12.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στη Βέροια στο κέντρο με 74 τ.μ. ισόγειο,
74 τ.μ. υπόγειο και 30 τ.μ. πατάρι. Τιμή πώλησης 130.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στην Κεντρικής 45 τ.μ. με 45 τμ. πατάρι.
Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο στα Ασώματα 3.200 με ρεύμα,
νερό, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή πώλησης 110.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, 4ος με ασανσέρ,
ρετιρέ με πολύ καλή μόνωση 75 τ.μ. με τεράστιο μπαλκόνι που
κοιτά μπροστά. Έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-Κωδ. 94 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40
τ.μ. με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό
σημείο, τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ
καλό σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 201 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση.
Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε
220 τ.μ. οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε
468 τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό
σημείο. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο
κέντρο. Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ.,
1ος όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα
ροδάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στο κέντρο 45 τ.μ. με πατάρι,
πλήρως ανακαινισμένο ενοίκιο 180 ευρώ
Τα ακίνητα που δημοσιεύονται είναι ένα μικρό
δείγμα της ποικιλίας ακινήτων που διαθέτουμε
Ζητούνται για αγορά από τους πελάτες μας χωράφια,
κεντρικά καταστήματα, μονοκατοικίες, διαμερίσματα

6931 811122.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ROVER 400 με 108.000
χλμ., σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλ.: 6994
202074.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γαϊδούρια αρσενικά και
θηλυκά. Τηλ.: 23310 62900.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και τρεις
πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. Τηλ.
επικοινωνίας: 6973 827192.
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις
ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984 040769.
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΣ, Έπιπλα-Φωτιστικά, στο 7ο χιλ.
Βέροιας-Νάουσας, ζητείται πωλήτρια για
εργασία στο κατάστημα επίπλου. Προϋπηρεσία στο είδος θα θεωρηθεί προσόν.
Απαραίτητο μέσο μεταφοράς. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 93205 κ. ΚΩΣΤΑΣ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχα με
ζάντες αλουμινίου 205x55x16 σε
άριστη κατάσταση. Τιμή ευκαιρίας λόγω αλλαγής Ι.Χ. Τηλ.: 6945
495566 κ. Βασίλης.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από
τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες
πληροφορίες στο 6981 088721.

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

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-

Η βιομηχανία
τροφίμων ΑΛΜΗ
Α.Β.Ε.Ε. στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας ζητά απόφοιτο
Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. Οικονομικών σχολών
για το τμήμα Λογιστηρίου – Εισαγωγών/Εξαγωγών.
Απαιτούμενα προσόντα:
-Εμπειρία και προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’
κατηγορίας
-Εμπειρία σε εξαγωγές – εισαγωγές –
εκτελωνισμούς
-Άριστος χειρισμός Η/Υ
-Γνώσεις προγράμματος μισθοδοσίας
-Γνώσεις γενικής λογιστικής / εμπορικού
-Γνώση λογιστικών προγραμμάτων
(ERP)
-Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γνώση γερμανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
-Ηλικία έως 40 ετών
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες
μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό
τους στο email info@almifoods.gr ή στο fax
23330 27806 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2019.
Μετά τη συγκέντρωση και πρώτη αξιολόγηση των βιογραφικών θα οριστούν
συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων.
(ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ 201911_1)

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Ζητείται συνεργάτης με γνώση Η/Υ για μεσιτικό
γραφείο της Βέροιας, με ικανοποιητική πελατεία και
προοπτική αγοράς του γραφείου. Πληρ. τηλ.: 6973
735020

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

ΚΕΝΤΡΟ.
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΔΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1ΔΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

CMYK

20

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
20162019

www.laosnews.gr

P Το λάθος μας είναι ότι εμείς
δεν ψηφίζουμε αχαμνούς στην πολιτική…
P Ενώ οι Τούρκοι ψηφίζουν
μόνο αχαμνούς.
P Οι ηγέτες τύπου Ερντογάν
κοιτούν το πολιτικό κόστος. Οι
λοιποί κοιτούν και το ευρωπαϊκό.
P Εμείς μέσα μας έχουμε και
τον καλό και τον κακό λύκο. Νικάει
αυτός που ταΐζουμε περισσότερο.
P Στην Τουρκία νικάει πάντα
ο κακός λύκος. Κόντρα στα ευρωπαϊκά παραμύθια.
P Η ευρωπαϊκή αλήθεια είναι ποπ: ε-α-ε-α-ε-α-ε / η γιαγιά μας
πέθανε.
P Κι η Κοκκινοσκουφίτσα τρέχει να σωθεί με τα στεγαστι-

κό και τις 120 δόσεις.

P Πάντως δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αλλά επί ΠαΣοΚ του Ανδρέα
Παπανδρέου η Λιβύη ήταν νομός της Κρήτης.

P Τώρα αλωνίζει ο Σουλτάνος. 12 μήνες τον χρόνο.
P Και παράλληλα θέλει και να… σαλονίζει.
P Ο πιο τσαμπουκαλεμένος Ευρωπαίος ηγέτης έχει φανεί
από Μακρόν.
P Ο Μητσοτάκης ήταν σαφής: ζήτησε σεβασμό των κυριαρχι-

Απόλυτη επιτυχία και τα 4 «Lina Toupektsi
christmas bazaar» για καλό σκοπό!

κών μας δικαιωμάτων και της παραδοσιακής κουζίνας. Με έμφαση
στο δεύτερο.

P Θαρρώ έχουμε μπερδέψει τον Καντάφι με το κανταΐφι.
P Κατά τα λοιπά… πιο βατά. Αστρονόμοι στη Γερμανία ανακοίνωσαν ότι ανακάλυψαν τη μεγαλύτερη μαύρη τρύπα που έχει ποτέ
βρεθεί στο σύμπαν. Κι εγώ που νόμιζα ότι ήταν της Σούλας στην
Τρίπολη.
P Αυτή η τρύπα ανακαλύφθηκε λέει σε γαλαξία που βρίσκεται 700 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά. Φανταστείτε να
μην επιτρέπεται και το κάπνισμα στο ταξίδι.
P Η μαύρη τρύπα έχει μάζα περίπου 40 δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τον Ήλιο. Άρα είναι θηλυκή. Υποδοχέας, όχι
εισβολέας.
P Στην ευρύτερη περιοχή δεν είναι μαύρη η νύχτα, αλλά
η τρύπα.
P Και… το σχετικό ποντιακό.

Η απήχηση των συγκεκριμένων δράσεων ήταν συγκινητική. Τέσσερις πόλεις, τέσσερις σύλλογοι, εκατοντάδες κόσμος στο πλευρό της Λινας και Ελισάβετ Τουπεκτσή της επιχείρησης
χειροποίητων κοσμημάτων linasexclusive jewels by Toupektsi αγοράζοντας κοσμήματα που το
καθαρό κέρδος προσφέρθηκε αμέσως στους συλλόγους που επιλέχθηκαν για
τη φετινή χρονιά. Μια δράση που καθιερώθηκε κάθε χρόνο τέτοια εποχή και
που ο κόσμος αγκάλιασε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φέτος η δράση ξεκίνησε από τη Βέροια για τον ΣΟΦΨΥ Ημαθίας, συνεχίστηκε στη Θεσσαλονίκη
όπου μέσω του συλλόγου Νέα Ελπίδα Θεσσαλονίκης με τα χρήματα θα αγοραστούν παιδικά παιχνίδια για τα παιδιά του παιδοογκολογικου τμήματος του
νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, ακολούθησε η Αθήνα όπου τα χρήματα προσφέρθηκαν
για τους φιλανθρωπικούς σκοπούς του ΠΑΣΓ Καλλιπατειρα και ολοκληρώθηκε στην Κατερίνη όπου τα χρήματα προσφέρθηκαν στην Μέριμνα Παιδιού.
Ο μήνας της προσφοράς ανθρώπου εις...άνθρωπο από τα linasexclusive
jewels ενισχύεται κάθε χρόνο ολο και περισσότερο και δίνει ένα θετικό παράδειγμα αλληλεγγύης και έμπρακτης στήριξης σε δομές και συλλόγους που
επιτελούν κοινωνικό έργο.
Η κα Λινα Τουπεκτση, σχεδιάζει κόσμημα διαφορετικά από
αυτά της χονδρικής, μοναδικά, ειδικά για αυτά
τα bazaar για τις κυρίες
που τα επιλέγουν. Μέσα
από αυτές τις δράσεις
μας αναφέρει ότι κάθε
συνάντηση με τον κόσμο είναι μια μικρή γιορτή και ότι μέσα από την
προσφορά τα συναισθήματα που εισπράττουμε
μας γεμίζουν χαρά, αγάπη και ικανοποίηση. Και
του χρόνου με υγεία!

Ένας Αμερικάνος, ένας Γάλλος και ένας Πόντιος βρίσκονται
στο αεροδρόμιο. Η πτήση τους έχει αίφνης τρίωρη καθυστέρηση
και άρχισαν να βαριούνται. Ο Αμερικάνος προτείνει να παίξουν
γκολφ για να περάσει η ώρα. Ο Γάλλος δέχεται. «Ντο έν αβούτο
το γκολφ;» ρωτά όμως ο Πόντιος. Του εξηγούν λοιπόν ότι είναι ένα
άθλημα που παίζεται με ένα μπαστούνι, μία μπάλα και μία τρύπα.
Ο Πόντιος συμφωνεί να παίξουν.
«Όλως τυχαίως, έχω ένα μπαστούνι μαζί μου…» λέει ο Αμερικάνος.
«Κι εγώ έτυχε να έχω μαζί μου μια μπάλα…» λέει ο Γάλλος.
Ο Πόντιος σκέφτεται λίγο και μετά λέει:
«Εγώ κι παίζω»!
Κ.Π.

