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Υπογράφηκαν οι συμβάσεις
μεταξύ ΑΝΗΜΑ και δικαιούχων
του προγράμματος LEADER

Αναχώρησε ο Ορέστης
Σιδηρόπουλος για
το ταξίδι στην γειτονιά
των Αγγέλων

Θα μπει επιγραφή στο μνημείο
της πλατείας Ωρολογίου και έρχονται
τα αποκαλυπτήρια τον Οκτώβριο
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Θα μπει επιγραφή
στο μνημείο
της πλατείας
Ωρολογίου και
έρχονται τα
αποκαλυπτήρια
τον Οκτώβριο

ΕΤΟΣ:
2019
Μήνας: 9
Εβδομάδα: 36

05.59
Ανατολή Ήλιου:
.46
Δύση  Ήλιου: 18
250-115

ΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑ
7-8
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ά
ίου μαρτ., Λουκ
Σώζοντος, Ευψυχ

Το αντίο του ΛΑΟΥ
στον «ΕΠΙΙΚΑΙΡΟ» Ορέστη

του Σαββατοκύριακου

Απάντηση στο λαϊκό που δημοσιεύθηκε στις 20 Αυγούστου με τίτλο: «Τοποθετήθηκε στην Πλατεία Ωρολογίου
το μνημείο των πεσόντων του ’40…
αλλά δεν το γράφει πουθενά!» έδωσε
ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων
Αξιωματικών Ημαθίας Χρήστος Φράγκος, σε επικοινωνία που είχε με την
εφημερίδα μας. Μας ενημέρωσε ότι
είναι στον αρχικό προγραμματισμό να
τοποθετηθεί στο κάτω μέρος του μνημείου, επάνω στις πέτρες, επιγραφή που συγκεκριμένα θα αναγράφει: «Μνημείο
Πεσόντων Ελληνοιταλικού πολέμου 1940-41 περιοχής Βέροιας». Για τεχνικούς λόγους, αλλά και λόγω των θερινών
διακοπών δεν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και εκκρεμεί η τοποθέτηση της ανωτέρω επιγραφής. Επίσης μας είπε ότι πιθανότατα σε μια από τις εθνικές εορτές 16ης ή 28ης Οκτωβρίου θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου.

Θα χρεώνονται τα βαριά
και «δύσκολα» σκουπίδια;
Σε τηλεφωνική παρέμβαση που έκανε την Παρασκευή το μεσημέρι στην
ραδιοφωνική εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον ΑΚΟΥ 99.6, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Βασίλης Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων
και στην διαχείριση των απορριμμάτων. Υπογράμμισε το γεγονός ότι τα δημοτικά τέλη που πληρώνουμε αφορούν μόνο την αποκομιδή και διαχείριση
των σκουπιδιών και όχι την κοπή των χόρτων και μια σειρά άλλων εργασιών
καθαριότητας που γίνονται από τον δήμο. Ειδικά όμως με κάποιες κατηγορίες βαρέων και ογκωδών απορριμμάτων, η διαχείριση είναι δύσκολη και
δαπανηρή. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι τα στρώματα είναι ίσως η πιο δαπανηρή περίπτωση, που σε άλλους νομούς μάλιστα χρεώνονται. Στο δήμο
μας υπάρχει σκέψη να αλλάξει κάποια στιγμή ο κανονισμός, ωστόσο ακόμη
και αν υπάρχουν χρεώσεις για κάποιες μόνο κατηγορίες απορριμμάτων θα
είναι οι χαμηλότερες δυνατές, συμπλήρωσε ο αντιδήμαρχος.
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Ετήσια ιδιωτών
εσωτερικού 100 ευρώ + ΦΠΑ
Εξαμηνιαία ιδιωτών
εσωτερικού 50 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

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

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

Χθες αποχαιρετήσαμε τον δικό μας «ΕΠΙΚΑΙΡΟ» Ορέστη
Σιδηρόπουλο. Ήταν το ψευδώνυμο με το οποίο υπέγραφε
ο Ορέστης τα χρονογραφήματά του, που πλούτιζαν και κοσμούσαν επί δεκαετίες την 2η σελίδα της εφημερίδας μας.
Ήταν ο άνθρωπος που η βιολογική ηλικία του δεν συμβάδιζε με την οξύνοια, την διάθεση για ζωή, δημιουργία και
συγγραφή. Το γράψιμο που ήταν μεγάλη αγάπη του, τρόπος
έκφρασης, τον κρατούσε σε εκγρήγορση, αφού προσπαθούσε με τις δημοσιογραφικές και συγγραφικές του «κεραίες» να
βρίσκει θέματα και να τα αναπτύσσει στο χαρτί με τον δικό
του μοναδικό τρόπο. Παρά την μακρά πορεία και εμπειρία
του, ήταν ταπεινός και ζητούσε την γνώμη μας για το αν είναι
καλό το κείμενο που έστειλε και με εξαιρετική σχολαστικότητα
το «χτένιζε» και ήθελε πάντα να κάνουμε προσεκτικά διορθώσεις. Όσο απλός άνθρωπος ήταν ο Ορέστης τόσο φυσικά
ξεδιπλωνόταν το πολυδιάστατο της προσωπικότητας του.
Τον Δεκέμβριο του 2016 καταφέραμε και ικανοποιήσαμε μια επιθυμία του, την έκδοση βιβλίου με τίτλο «Χρονογραφήματα του Επίκαιρου στον ΛΑΟ τα πρώτα 50 χρόνια», που περιελάμβανε 100 επιλεγμένα χρονογραφήματα
του και συνδυάστηκε η παρουσίαση του βιβλίου με τον
εορτασμό των 50 ετών της εφημερίδας μας.
Έζησα από μικρό παιδάκι μέσα στην εφημερίδα όπου
πάντα υπήρχε ο Ορέστης. Πάντοτε δίπλα στον αείμνηστο
παππού και ιδρυτή Ζήση Πατσίκα, αργότερα στον πατέρα
μου Μιχάλη και από το 2016 δίπλα μου. Ήταν ο άνθρωπος
που μοιραζόμουν τους πιο δύσκολους προβληματισμούς
μου και ζητούσα την συμβουλή του για μεγάλες και δύσκολες αποφάσεις…
Προσωπικά είχα δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι η
αξία του Ορέστη τον καθιστά άφθαρτο και αθάνατο και ότι
δεν μπορεί να τον αγγίξει ο θάνατος.
Θα μου λείψουν οι συζητήσεις μας, τα σχέδια και οι ιδέες
του πώς να κάνουμε καλύτερο τον ΛΑΟ, τα πειράγματα και
οι εύστοχες παρατηρήσεις του, μα πάνω απ’ όλα η σκιά της
σοφίας του στην οποία ξαπόσταινα και εύρισκα συμβουλή
και καταφύγιο σε δύσκολες στιγμές.
Χρέος του «ΛΑΟΥ» που ήταν μια δεύτερη οικογένεια
για τον Ορέστη, είναι μέσα από τα αθάνατα χρονογραφήματά του να συνεχίσει να διατηρεί την μνήμη του «Επίκαιρου» ζωντανή.
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

«Ροτέισιον» από τον Δήμαρχο Βέροιας
για ΚΕΠΑ, ΚΑΠΑ και ΔΕΥΑΒ

Με κυκλικό σύστημα
φαίνεται ότι θα λειτουργήσει για τις θέσεις των
προέδρων της ΚΕΠΑ του
ΚΑΠΑ και της ΔΕΥΑΒ. Ο
δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης, που αναμένεται
να προτείνει αντίστοιχα
τους Θεόφιλο Κορωνά,
Λεωνίδα Ακριβόπουλο
και Στέργιο Διαμάντη. Οι
πληροφορίες δείχνουν ότι
θα παραμείνουν στο διοικητικό σχήμα, αλλά ο μεν
κ. Κορωνάς αν και έχουν
περάσει από τα χέρια του
πολλές αρμοδιότητες, δεν
έχει περάσει ποτέ από την
ΚΕΠΑ. Ακολούθως ο κ. Ακριβόπουλος μετά την θητεία του στην ΚΕΠΑ, θα δοκιμαστεί σε κάτι που θεωρείται πιο δύσκολο,
τον ΚΑΠΑ, ενώ ο Στέργιος Διαμάντης ακουγόταν ότι ήταν επιθυμία του να αποχωρήσει από το ΚΑΠΑ και να πάρει «μεταγραφή» στην ΔΕΥΑΒ. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται μόλις ολοκληρωθεί το ‘παζλ’ των νέων δ.σ. των δύο πρώτων τουλάχιστον νομικών προσώπων, που κατά τις πληροφορίες παρουσιάζει ζητήματα λόγω απουσίας ικανού αριθμού
γυναικών. Κατά συνέπεια, ο ορισμός των νέων δ.σ. των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων (ΚΕΠΑ, ΚΑΠΑ, ΔΕΥΑΒ,
ΔΗΠΕΘΕ κ.λπ.) προφανώς δεν θα έλθει στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της ερχόμενης εβδομάδας, αλλά
στην επόμενη. Έως τότε, θα ισχύουν οι σημερινές διοικήσεις.

Οι αδελφοί
Τσαχουρίδη σε μια
μοναδική συναυλία
στην 84η ΔΕΘ
Στη μουσική σκηνή της 84ης ΔΕΘ θα ανέβουν το βράδυ της ερχόμενης Δευτέρας οι αδερφοί Τσαχουρίδη και το συγκρότημα Stavento. Οι
επισκέπτες της ΔΕΘ θα έχουν την ευκαιρία να
απολαύσουν δυο εντελώς διαφορετικά μουσικά
ακούσματα που ικανοποιούν όλα τα μουσικά
γούστα και όλες τις απαιτήσεις.
Τις επόμενες ημέρες θα εμφανιστούν, μεταξύ
άλλων, στη ΔΕΘ: Νίκος Πορτοκάλογλου, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και Κίτρινα Ποδήλατα, Σάκης
Ρουβάς, Ελένη Φουρέιρα, Αναστάσιος Ράμμος,
Μάκης Δημάκης, Βασίλης Δήμας, Ειρήνη Παπαδοπούλου, Πάολα και Γιώργος Παπαδόπουλος.
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«Ώρα Καλή ,
γιατρέ μας!»
«Ορέστης Ιωάννου
Σιδηρόπουλος»

www.laosnews.gr

3

Αναχώρησε ο Ορέστης Σιδηρόπουλος
για το ταξίδι στην γειτονιά των Αγγέλων

Χθες λίγο μετά τα
μεσάνυχτα, «έσβησε»
με γαλήνη και έχοντας κοντά την οικοΓράφει η Σοφία Πιστοφίδου – Τσόγκα
γένειά του, ένας από
Καθηγήτρια Φιλόλογος
τους πιο σημαντικούς
ανθρώπους στην ΗΈνας εκλεκτός συμπολίτης μας, ένα εξέχον μέλος της
μαθία, ο Ορέστης ΣιΒεροιώτικης κοινωνίας, ένας ευαίσθητος και ανιδιοτελής Άνθρωπος !, ένας αναγνωρισμένος ιατρός σώματος πάσχοδηρόπουλος σε ηλικία
ντος, και, δια του Ήθους, γιατρός και του πνεύματος με τα
89 ετών. Ο γιατρός,
γραπτά του, και της ψυχής ακραιφνής, ανεχώρησε ! προς
δημοσιογράφος, ποιτα Ύψιστα, τα Υπερουράνια, τα Αμόλυντα, τα Μακάρια, τα
ητής, συγγραφέας και
Αιώνια.
πολιτικός, αλλά πάνω
Έφυγε !, ψυχή αλώβητη από γήινες μικρότητες, ολοκληρωμένη, άϋλη «υπόσταση», για το τελευταίο ταξίδι προς τα
απ’ όλα Άνθρωπος, Ορέστης Σιδηρόπουλος αεκεί, όπου πάντοτε προσέβλεπε και μέσα από την πλούσια
ναχώρησε για την γειτονιά των Αγγέλων. Πολύς
και ανόθευτη αγάπη του προς τον άνθρωπο, τον κάθε συκόσμος βρέθηκε στο σπίτι του την Παρασκευή
νάνθρωπο.
νωρίς το απόγευμα, στην οδό Βερόης και τον
συνόδευσε στην Μητρόπολη Βέροιας, όπου
«Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται»
τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία, προεξάρχοντος
Ακούραστα και πρόθυμα, όποια ώρα της ημέρας και της
του σεβασμιότατου μητροπολίτη Παντελεήμονύχτας, χάριζε το αγαθό της υγείας, στο μέτρο της ανθρώπινα, πολλών ιερέων και του ηγουμένου της Ιενης δυνατότητας, με σοβαρότητα και συμπόνια στα ποικίλα
ράς Μονής Τιμίου Προδρόμου π. Πορφύριου
παθήματα των ανθρώπων.
Μπατσαρά. Ο σεβασμιότατος μίλησε θερμά για
την συνεισφορά του Ορέστη Σιδηρόπουλου στην
Απήλθε !, με τίμια, περιεκτικά, «ταξιδιωτικά έγγραφα», ακοινωνία, την ταπεινότητά του και την πίστη του
γάπη και τιμή προς τους πάσχοντες αλλά και τους δυνατούς,
λαμπρή οικογένεια, πίστη χριστιανική «ζώσα» και αμόλευτη,
στον Θεό. Ακολούθως ο ηγούμενος π. Πορφύριος
φιλανθρωπική αθέατη και διαρκή παρουσία, προσφορά καπου εκλήθη να λάβει την τελευταία εξομολόγηση
θαρή, αφειδώλευτη προς το κοινωνικό σύνολο.
του εκλιπόντα, μίλησε για την ευγένεια, καλοσύνη,
αρχοντιά και φιλανθρωπία του εκλιπόντα. Τον χαΕυθύνη και σύνεση ανυπέρβλητα, θέσεις και έργα συνερακτήρισε ως σχολείο ευγενείας και ως « μνήμη»
πέστατα, ακολουθούσαν την καθημερινότητά του στο διακόνημα της Ιατρικής και στα διοικητικά αξιώματα Νομαρχίας
της πόλης για τους νεότερους. «Φεύγει ως ένα ηκαι Συλλόγων.
μαθιώτικο δέντρο γεμάτο καρπούς αγαθούς», ανέφερε χαρακτηριστικά. Εκ μέρους του Ιατρικού συλΑκριβός αγαπημένος για την οικογένειά του, αγαπητός
λόγου μίλησε ο Πρόδρομος Ισαακίδης, που ανακαι τιμημένος από τους ευεργετηθέντες ιατρικά συμπολίτες
φέρθηκε στην πορεία του Ορέστη Σιδηρόπουλου
του, έγκριτος στους συνεπιστήμονες ως πάροχος ιατρικών
από τα πρώτα βήματά του ως νέος γιατρός, την ευπηρεσιών, χάρισμα στους ανθρώπους ως δότης χαράς και
τιμής ανεπιτήδευτος, επικοινωνώντας μαζί τους άμεσα ως
κλογή του ως Προέδρου του Ιατρικού συλλόγου και
ιατρός και έμμεσα με την πέννα του, διττή προσφορά.
την θητεία του ως αντινομάρχης. Υπογράμμισε ότι
Άξιος στην γραφή, χάρισμα καλλιεργημένο μέσα και από
αποτελεί «φάρο» για όλους τους νέους γιατρούς,
την εφημερίδα, την τοπική «ΛΑΟΣ», επί δεκαετίες προσέφεαφού υρε στο πνεύμα κείμενα με ποικίλο περιεχόμενο και εξόχως
πηρέτησε όσο κανένας άλλος τα ιπποκράτεια ιδεώδη.
πατριωτικά, καθώς και βιβλία, όπου εύστοχα και αληθινά
Πενθεί η μεγάλη και άξια φυσική οικογένειά του που δημιούργησε με την συνοδοιπόκαι διακριτικά συμμετείχε στις ανησυχίες των συμπολιτών,
αναδεικνύοντας τα θετικά και προσφέροντας ιδέες για λύσεις
ρο της ζωής του, σύζυγό του Βίκυ.
στα δυσπρόσιτα, στα δυσεπίλυτα, στα συμπλεκτικά.
Πενθεί η οικογένεια του ΛΑΟΥ, το δεύτερο σπίτι του Ορέστη, τα θεμέλια του οποίου έβαλε ο ίδιος με την πένα του, αλλά κυρίως με την αγάπη και την σοφία του, από το πρώΈνας φάρος ! στεριανός, οδοδείκτης φωτεινός προς σωτο φύλλο της εφημερίδας μας στις 18 Ιανουαρίου 1965, που στήριξε αδιαλείπτως σχεδόν
τήρια πλεύση και πορεία.
για 55 χρόνια!
Σήμερα, ένα αξιόλογο κομμάτι της ιστορίας της Βεροίας
Πενθεί η Ημαθία που την υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια και αυταπάρνηση με όλες τις
μας κλείνεται μέσα στα εξώφυλλά της και περιμένει τους νοιδιότητές του από νεαρός γιατρός που έτρεχε βράδυ να βοηθήσει και τον πιο φτωχό
σταλγούς ! πια για να ξεφυλλίσουν το βιβλίο.
ασθενή, έως αντινομάρχης
που με την ίδια έγνοια, φρο«Μακαρία ἡ ὁδός, ἢ πορεύει σήμερον»
ντίδα και ευθύνη άκουγε και
αντιμετώπιζε καθημερινά τα
Μια αγκαλιά άνθη γνήσιας αγάπης και τιμής ας σε συνοδεύουν προς τον Ουρανό, τελευταίο σου ταξίδι ! καθώς και
προβλήματα του κόσμου. Η
το μελισσοκέρι, φως ορθόδοξο Χριστιανικό.
ηρεμία του και η καθαρή του
σκέψη από την μια, ο αυτοΞεπροβοδούμε με ευχές και δάκρυα αποχωρισμού εσέσαρκασμός και το ευφυές δινα, ιατρέ μας, φίλε μας, συμπολίτα μας,
ακριτικό του χιούμορ συνέθεταν μια προσωπικότητα που
Ορέστη Ιωάννου Σιδηρόπουλε!
Αιωνία σου η μνήμη!
γοήτευε έστω και τον απλό
συνομιλητή του.
Φτωχότερη και λιγότερη
ανθρώπινη η Ημαθία και η ζωή των ανθρώπων που ήταν
κοντά του.
Μακάρι να μπορούσα να έχω άλλη μια βόλτα μαζί του, να τριγυρναμε στις γειτονιές της Βέροιας, να μου λέει την ιστορία της
πόλης, των μνημείων της, να μου μιλά για ποίηση, λογοτεχνία,
μυθολογία, παραδόσεις και γω να τον θαυμάζω για τις γνώσεις
Η Διευθύντρια και το Προσωπικό του ΕΦΚΑ Βέροιας,
Για τον εκλιπόντα, αγαπητό φίλο, γιατρό ΟΡΕΣΤΗ
εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιτου, για το ζωηρό του ενδιαφέρον για κάθε τι, για την καυστική
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ
ευπατρίδη και εξαίρετο επιστήπόντος ιατρού Ορέστη Σιδηρόπουλου του οποίου η μνήμη
του πένα, την στιχουργική του μαεστρία. Μα πάνω απ όλα να τον
μονα
και
δάσκαλο
των
Σαρακατσαναίων θερμά συλθα
μείνει
για
πάντα
σε
μας
και
στους
συμπολίτες
μας
για
την
θαυμάζω γιατί ήξερε να νοιάζεται και να αγαπά τους ανθρώπους,
πολύτιμη
προσφορά
του
σε
όλη
τη
διάρκεια
της
ιατρικής
του
λυπητήρια
στους
οικείους
του και ας είναι ελαφρύ το
να προσφέρει και να φροντίζει, να είναι ανιδιοτελής και να μην
σταδιοδρομίας στον τομέα της Υγείας και για την συνεισφορά
χώμα
που
τον
σκεπάζει.
σταματά να αγωνίζεται για τα ιδανικά του.
του στα κοινά.
Γεώργιος Σούρλας
Το πιο δύσκολο ίσως αντίο στον γλυκό μου και στοργικό μου
Άγγελε, στο κατώφλι σου, την ώρα που δε θάρρεις,
π. Υπουργός
παππού, Ορέστη Σιδηρόπουλο
Άνεμος φύσαγε γλυκός πολύ, ψυχοπονιάρης.
και
Αντιπρόεδρος
της Βουλής
Μαρία - Άννα Ιωσηφίδου
				
Άγγελος Σικελιανός

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ

Αντίο στον παππού Ορέστη
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Πρωτοβουλία για το Παιδί

Ένα κοινό καλοκαίρι γεμάτο θαύματα: τα παιδιά
του Μονάχου και της Βεργίνας παραθερίζουν μαζί
Η Πρωτοβουλία για το Παιδί και η Caritas/
Irschenberg/München έχουν συνομολογήσει εδώ
και 4 χρόνια την ανταλλαγή ιδεών, εμπειρίας, καλών πρακτικών και στελεχών, για να εμπλουτίσουν
εκατέρωθεν το «οπλοστάσιό» τους στον αγώνα
της παιδικής προστασίας. Στα πλαίσια αυτής της
συνεργασίας αποφασίστηκε εφέτος η ανταλλαγή
και η αμοιβαία φιλοξενία παιδιών που φιλοξενούνται στο Σπίτι της Βεργίνας και στο παιδικό χωριό
στο Irschenberg του Μονάχου, με στόχο την αποκόμιση εμπειριών, τη συναναστροφή των παιδιών
με συνομηλίκους και τη σφυρηλάτηση φιλίας μεταξύ τους, καθώς και την απόκτηση καλών παιδαγωγικών πρακτικών.
Η πρώτη αποστολή, με παιδιά της Βεργίνας
και τη συνοδό τους, φιλοξενήθηκε στη Γερμανία
από τις 29 Ιουλίου έως και στις 5 Αυγούστου 2019. Οι
οικοδεσπότες επιφύλαξαν στην ελληνική αποστολή θερμή
υποδοχή και ένα πλούσιο και ενδιαφέρον πρόγραμμα ψυχαγωγίας και έμμεσης εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αυτό,
εντός και εκτός του παιδικού χωριού, πραγματοποιήθηκε
μαζί με τα παιδιά και τους φροντιστές και παιδαγωγούς
του παιδικού χωριού και περιλάμβανε ξενάγηση στην
πόλη του Μονάχου, διάφορες αθλητικές δραστηριότητες
(«καρτ» στις Άλπεις, κολύμβηση, «παρκούρ», ποδηλασία
στη λίμνη), αναρρίχηση σε δασική έκταση και εκπαιδευτική εκδρομή στο Salzbergwerk Berchtesgaden, σε ένα
υπέροχο ορυχείο, όπου τα παιδιά έμαθαν για την εξόρυξη
του αλατιού. Τα παιδιά του Σπιτιού της Βεργίνας επέστρεψαν θαμπωμένα από εντυπώσεις, γεμάτα παραστάσεις,

έχοντας κερδίσει καινούργιους φίλους, χαρούμενα και
ευτυχισμένα.
Μετά από λίγες ημέρες, στις 16 Αυγούστου, τα παιδιά από το Μόναχο και οι συνοδοί τους, έφθασαν στην
Ελλάδα και φιλοξενήθηκαν για 4 ημέρες στο Σπίτι της
Βεργίνας, ξανασμίγοντας με τους φίλους τους. Τα παιδιά
γνώρισαν τον θαυμαστό ελληνικό πολιτισμό στο Μουσείο
των Βασιλικών Τάφων και στη Σχολή Αριστοτέλους, περιηγήθηκαν στα αξιοθέατα της Βέροιας περπατώντας στις
παραδοσιακές γειτονιές της Κυριώτισσας και της Μπαρμπούτας, ενώ, σε επίσκεψή τους στη Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη έπαιξαν διαδραστικά παιγνίδια. Τα βράδια στο
Σπίτι της Βεργίνας, ήταν μαγικά, με παιγνίδι, μπάρμπεκιου και φωτιές.
Το πρόγραμμα μετακινήθηκε στην παραλία του Πλαταμώνα και του Νέου Παντελεήμονα, όπου, όλα τα παιδιά
μαζί, χάρηκαν τη θάλασσα, την παραλία και
τα ελληνικά φαγητά, εμπειρία πρωτόγνωρη
για τα μικρά γερμανόπουλα, που για πρώτη φορά έβλεπαν θάλασσα στη ζωή τους.
Τα παιδιά αποχωρίστηκαν στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, στις 26 Αυγούστου 2019, ανανεώνοντας όρκους φιλίας,
έχοντας ανταλλάξει πολιτισμικά στοιχεία και
εμπειρίες και επιβεβαιώνοντας ότι όλα τα
παιδιά του κόσμου έχουν τα ίδια περίπου
όνειρα και τις ίδιες ανάγκες και ότι ευκαιρίες
σαν αυτή που τα προσφέρθηκε στο κοινό
εφετινό καλοκαίρι, τα βοηθάνε να αναπτύξουν, ικανότητες,ιδέες και όνειρα.
Αποτιμώντας το όλο εγχείρημα ως
εξαιρετικά επιτυχημένο, οφείλουμε να αποδώσουμε αυτή την επιτυχία στην πολύ
καλή διάθεση και στα αισθήματα φιλίας και
θερμής φιλοξενίας, που πρωτίστως καλλιεργήθηκαν από τους φροντιστές και των
δύο Δομών, καθώς και από όλους εκείνους
που το σχεδίασαν αρχικά, το πίστεψαν και
το πραγματοποίησαν. Προς τούτο ευχαριστούμε θερμά:
• Τον Οικονομικό Διευθυντή του
Caritas/Kinderdorf/Irschenberg/München κ.
Hannes Klappos καθώς και όλο το Διευθυντικό προσωπικό της γερμανικής Δομής.
• Τους φροντιστές και τις φροντίστριες από τις δύο Δομές Maria Koch, Matthias
Grundei, Gernot (Coxi) Koch, Γεωργία
Κοντογουλίδου, Ζωή Τσαγκαλίδου, Αικατερίνη Πουταχίδου.
•Όλα τα παιδιά που μοιράστηκαν αυτήν
την εμπειρία και ανταποκρίθηκαν άψογα
στο πρόγραμμα.

του Σαββατοκύριακου

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

7η γιορτή κρασιού - τσίπουρου - μούστου
7 ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ, ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΤΟΥ θα γίνει στις 7-8-9 Σεπτεμβρίου 2019 στο
Αριστοτέλειο Πολιτιστικό Κέντρο Τριλόφου. Σήμερα Σάββατο 7/9 στις 9:00 τα χορευτικά τμήματα
του Π.Σ. Μονοσπίτων «ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ» και του
Μ.Π.Σ. Τριλόφου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και παραδοσιακό γλέντι με το κρασί, το τσίπουρο και τη
μουσταλευριά να διατίθενται δωρεάν για όλο τον
κόσμο.
Την Κυριακή 8/9 στις 11.00 θα πραγματοποιηθεί δράση για τα παιδιά από την κυρία Χριστίνα
Τσολάκη του κέντρου «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» με θέμα
«Ένα τσαμπί παραμύθια» ενώ το απόγευμα στις
19:00 θα διασκεδάσουν με παιδικό καραόκε.
Τη Δευτέρα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί
σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ημαθίας μια
πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα με αξιόλογους ομιλητές επιχειρηματίες και όχι μόνο.
Τέλος, το βράδυ στις 21:30 οι τριήμερες εκδηλώσεις θα κλείσουν με τη ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΖΗ που με την υπέροχη φωνή της θα ταξιδέψει
μουσικά τον κόσμο με ένα ιδιαίτερο ρεπερτόριο.

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

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

5/9/19 - 11/9/19

Προβολές: Καθημερινά στις 21.00
Σενάριο (βασισμένο στο μυθιστόρημα ΙΤ
του Στίβεν Κινγκ): Γκάρι Ντάουμπερμαν
Σκηνοθεσία: Άντι Μουσιέτι
Ηθοποιοί: Τζέιμς ΜακΑβόι, Τζέσικα Τσάστεϊν, Μπιλ Χέιντερ, Αϊζέια Μουσταφά, Τζέι
Ράιαν, Τζέιμς Ράνσον, Μπιλ Σκάρσγκαρντ,
Άντι Μπιν, Τζάντεν Μαρτέλ, Γουάιτ Όλεφ, Σοφία Λίλις, Φιν Γούλφχαρντ, Τζέρεμι Ρέι Τέιλορ,
Τσόουζεν Τζέικομπς, Τζακ Ντίλαν Γκρέιζερ,
Ξαβιέ Ντολάν
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου
ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.
cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Υπογράφηκαν οι συμβάσεις μεταξύ ΑΝΗΜΑ
και δικαιούχων του προγράμματος LEADER

Υπογράφηκαν την Τετάρτη 04 Σεπτεμβρίου οι Συμβάσεις μεταξύ της ΟΤΔ ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. και των τελικών δικαιούχων: α) Π.Α.Σ. ”ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ”, και β) ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ, για την υλοποίηση των εγκεκριμένων πράξεων τους, στα πλαίσια του Μέτρου 19.2 του Τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD.
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπογραφούν οι Συμβάσεις και για τα υπόλοιπα έργα που εγκρίθηκαν στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης για έργα Δημοσίου Χαρακτήρα στα πλαίσια του LEADER/CLLD, με
δικαιούχους τόσο τους Δήμους της Ημαθίας όσο και πολιτιστικούς φορείς και συλλόγους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.
ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Μέλλων Γάμος

Μέλλων Γάμος

Γνωστοποιείται σύμφωνα με
το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
του Ισαάκ και της Κρυστάλλως,
το γένος Γκαλίτσιου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια και
η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΑΞΙΑ
του Ιωάννη και της Ευγενίας, το
γένος Ατανάσοβα, που γεννήθηκε και κατοικεί στη
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο
που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Γνωσ τοποιε ίται σύμφ ων α
με το άρθρο 1369 του Αστικού
Κώδικα ότι:
Ο ΣΥΝΑΧΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
του Χρήστου και της Ευφημίας,
το γένος Απαλάκη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια και η
ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ του Ιώαννη και της Γεωργίας, το γένος Ξάνθου, που γεννήθηκε και
κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο
Βέροιας.
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ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ
ΩΔΕΙΟ & ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Από το
Ωδείο και
τ η Σ χολ ή
Βυζαντινής
Μουσικής
της Ιεράς
Μητροπόλεως
Βεροίας,
Ναούσης
& Καμπανίας ανακοινώνεται
ότι από την
Δευτέρα
2 Σεπτεμβρίου 2019
αρχίζουν οι
εγγραφές
σε όλα τα
τμήματα
στην Βέροια & Νάουσα.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά από
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή τις απογευματινές ώρες από τις
5.30 έως τις 8.30 μ.μ. και κάθε Σάββατο από τις 10.30 π.μ.
μέχρι τις 13.00 μ.μ.
Στο Ωδείο & στη Σχολή λειτουργούν τα εξής:
1. ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤIΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2. ΜΟΝΩΔΙΑ
3. ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ (ΒΕΡΟΙΑ)
4. ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ: Αρµονία, Αντίστιξη, Φούγκα, Σύνθεση
5. ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Πιάνο, Κιθάρα, Βιολί,
Βιολοντσέλο, Σαξόφωνο,
Φλογέρα, Φλάουτο, Τροµπέτα
6. ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Κλαρίνο, Βιολί,
Ούτι, Κανονάκι, Κρουστά
7. ΣΧΟΛΗ ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: Πιάνο, κιθάρα, μπουζούκι, Αρµόνιο, Ακορντεόν
8. ΧΟΡΩΔΙΕΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ - ΝΕΑΝΙΚΗ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
9. ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (ΝΑΟΥΣΑ)
10. ΣΧΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ)
11. ΣΧΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ (ΝΑΟΥΣΑ)
12. ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ (ΝΑΟΥΣΑ)
Περισσότερες πληροφορίες στο www.odeio-imv.
gr, στα τηλέφωνα α) 2332022572 για τη Νάουσα και β)
2331060784 για την Βέροια.
Email: odeio.mitropolis@gmail.com.
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ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό
Αγίου Νικολάου στη Φυτειά ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου
μας συζύγου, πατέρα, παππού,
αδελφού και θείου

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

ΚΗΔΕΙΑ

Kηδεύτηκε χθες Παρασκευή
6 Σεπτεμβρίου 2019 στις 12.00
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής στην Βεργίνα Ημαθίας ο Χριστόδουλος Ουζουνίδης σε ηλικία 77 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ

Kηδεύτηκε χθες Παρασκευή
6 Σεπτεμβρίου 2019 στις 12.00
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Aγ. Νικολάου στην Κουμαριά Ημαθίας
η Αιμιλία Τζέγκα σε ηλικία 89
ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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

Πανήγυρις
Ι.Μ. Καλλίπετρας

Σάββατο – Κυριακή 7 & 8 Σεπτεμβρίου
Η απαρχή των Εορτών, η
πρώτη Εορτή του νέου εκκλησιαστικού έτους, η Γέννηση της
Παναγίας εορτάζεται στην Ιερά
Μονή Καλλίπετρας ως η κύρια
πανήγυρη της.
Το Σάββατο βράδυ (19.0020.30), θα χοροστατήσει στον
πανηγυρικό εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Παντελεήμων και θα τελέσει κουρά
νέου μοναχού.
Την Κυριακή το πρωί, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία (07.0010.30 π.μ.) και θα μοιραστεί
στους προσκυνητές η παραδοσιακή ψαρόσουπα.
Το απόγευμα της Κυριακής ο μεθεόρτιος εσπερινός με
το Μνημόσυνο των Αγίων Κτιτόρων και Πατέρων της Μονής (18.30-20.00).

του Σαββατοκύριακου

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

ΚΗΔΕΙΑ

Kηδεύτηκε σήμερα Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου
2019 στις 12.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Aγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Στεργιανή Σιαμίκου σε ηλικία 94 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

του Σαββατοκύριακου

Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου,
ελάτε να μας γνωρίσετε
στη Βέροια!
Brainland : Κέντρο
παρακολούθησης
προγράμματος ανάπτυξης
εγκεφάλου μέσω
της νοητικής αριθμητικής

Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου το απόγευμα στη Βέροια έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε πώς λειτουργεί το πρόγραμμά ανάπτυξης εγκεφάλου
μέσω της νοητικής αριθμητικής στο πρωτοποριακό κέντρο «Brainland».
Η παρουσίαση για κάθε ενδιαφερόμενο θα διαρκέσει μισή ώρα
και θα γίνει στο χώρο μας, Μ. Αλεξάνδρου 47 με Παύλου Μελά
γωνία.
Κατά τη διάρκεια της γνωριμίας με τον τρόπο διδασκαλίας στο
κέντρο μέσω του παιχνιδιού από τις εκπαιδεύτριες του Κέντρου
μας για τους γονείς και τους υποψήφιους μαθητές, θα βρίσκεται ο
Κορεάτης Μαξίμ Τσού, που γεννήθηκε και ζει στη Μόσχα, ο οποίος παρακολουθεί το πρόγραμμα εδώ και τέσσερα χρόνια.
Μη χάσετε την ευκαιρία να γνωρίσετε πώς θα βοηθήσετε το
παιδί σας να γίνει ένα πολύ ξεχωριστό νοητικά παιδί!
Τηλεφωνήστε μας κλείσουμε ώρα συνάντησης, ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός κατά την διάρκεια της δικής σας παρουσίας
στο «Brainland».
Τηλ. επικοινωνίας: 2331020801
Λίγα λόγια για το πρόγραμμα στο κέντρο «Brainland»
Στην εποχή της πληροφορίας και της τεχνολογίας, ο μεγαλύτερος προβληματισμός του σύγχρονου γονέα είναι: Πώς θα καταφέρει το παιδί του να διαχειριστεί την πληροφορία χωρίς να χαθεί
μέσα σ’ αυτήν.
Στο “Brainland” ερχόμαστε να απαντήσουμε σ’ αυτήν την ερώτηση. Τα προγράμματα εκγύμνασης του μυαλού ολοένα και
εξαπλώνονται ανά τον κόσμο κάνοντας τα παιδιά να σκέφτονται
διαφορετικά: Αυξάνεται το iq, η εγρήγορση, η συγκέντρωση και η
φαντασία των παιδιών και τα καθιστούν κατάλληλα να διαχειριστούν την νέα εποχή στην οποία ζουν και μεγαλώνουν.
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Κέντρο ανάπτυξης εγκεφάλου «Brainland» στη Βέροια τα παιδιά ηλικίας 5 έως 13 ετών
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου μέσω της νοητικής αριθμητικής.
Αυτό το πρόγραμμα εισάγουμε στο Κέντρο μας με σκοπό να
ξεκινήσει το κέντρο “Brainland” : Η χώρα του μυαλού, της διανόησης αλλά και της ψυχαγωγίας. Η νέα δική μας χώρα, που εισάγει
τον όρο Homo Intelligence: τον άνθρωπο της ευφυΐας.
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Υποβολή δηλώσεων
συγκομιδής σταφυλιών
έως την 30η Νοεμβρίου 2019
Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων καταγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο,
με αμπελοτεμάχια μονοκαλλιέργειας αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες και νόμιμο δικαίωμα φύτευσης, υποχρεούνται
αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση
συγκομιδής, σύμφωνα με τον Καν. 1308/2013, τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 2017/273 καθώς και τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ)
2017/274. Η υποβολή γίνεται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας
«Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr) εώς την 30η
Νοεμβρίου του 2019.
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης
συγκομιδής και παραγωγής αποκλειστικά και μόνο οι αμπελουργοί των οποίων το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης τους είναι έως 1 στρέμμα, το παραγόμενο προϊόν τους
προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση και δεν
διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.
Oι αμπελουργοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής στις περιπτώσεις όπου:
α) υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων ή και
άλλων μεμονωμένων περιπτώσεων καταστροφής (π.χ αναδιάρθρωση, ζημιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο, καύσωνα,
ανωτέρα βία, οικονομικοί λόγοι).
β) κατέχουν νέους αμπελώνες που δεν είναι ακόμη παραγωγικοί
Για να ισχύει η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής θα
πρέπει στην ηλεκτρονική εφαρμογή να έχει γίνει «ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ». Μόνο μετά την οριστικοποίηση της εν λόγω δήλωσης
είναι δυνατή η εκτύπωση αυτής.
Σε περίπτωση που ο παραγωγός
διαπιστώσει λάθος στη δήλωση συγκομιδής που έχει υποβάλει και οριστικοποιήσει, έχει την δυνατότητα να ζητήσει
τη διόρθωση της δήλωσής του από την
αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ.
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο
48 του Καν. (ΕΕ) 2017/273 στις περιπτώσεις( όπου δεν έχει υποβληθεί η
δήλωση συγκομιδής από τον υπόχρεο
εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή
υπέρβαση της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής της δήλωσης συγκομιδής κατά
15 εργάσιμες ημέρες το μέγιστο) δύνανται να προκύψουν κυρώσεις που έχουν
τη μορφή χρηματικού προστίμου και επιβάλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα
εθνική νομοθεσία
Επιπρόσθετα τα αμπελοτεμάχια
για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί δη-

λώσεις συγκομιδής αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων
των μέτρων όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία,
(πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, πρόγραμμα επενδύσεων των οινοποιητικών επιχειρήσεων).
Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι αμπελοτεμάχια για τα
οποία δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής έως και πέντε (5) αμπελοοινικές περιόδους θα υπόκεινται σε έλεγχο μέσω
του μητρώου, για τον χαρακτηρισμό τους σύμφωνα με το άρθρο
2 της παρ. 1 του στοιχείου δ) του Καν. (ΕΕ) 2018/273 ως «εγκαταλειμμένη καλλιεργούμενη έκταση»: αμπελουργική έκταση
στην οποία δεν εκτελούνται πλέον τακτικές καλλιεργητικές εργασίες με σκοπό τη λήψη εμπορεύσιμου προϊόντος, και της οποίας
η εκρίζωση έχει ως αποτέλεσμα να μην δικαιούται ο παραγωγός
να λάβει άδεια για αναφύτευση .
Σας υπενθυμίζουμε ότι στο πεδίο της δήλωσης “Οινοποίηση
από τον δηλούντα”, η ανώτερη συνολική ποσότητα σταφυλιών
που επιτρέπεται να δηλωθεί είναι 1700 κιλά και είναι αυτή που
αντιστοιχεί σε 1.000 λίτρα οίνου για ιδιωτική κατανάλωση.
Στην περίπτωση που στο πεδίο “Οινοποίηση από τον
δηλούντα” δηλωθεί ποσότητα μεγαλύτερη από
1.700 κιλά
σταφύλια θα πρέπει να προκύπτει από την Δήλωση Συγκομιδής
η πώληση της επιπλέον ποσότητας σε οινοποιείο ή η παράδοσή
της σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η επιστροφή της με τη
μορφή τελικού προϊόντος στους ίδιους, οπότε οι αμπελοκαλλιεργητές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν επιπλέον της Δήλωσης Συγκομιδής και Δήλωση Παραγωγής.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα
απευθύνονται στη Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας
(Παπαοικονόμου Καλλιόπη και
Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα- τηλ. 2331350183, 2331350165,
2331350148. )
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«ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ 2019»
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουμαριάς «Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ» στα πλαίσια του εορτασμού «Το

Γενέσιο της Θεοτόκου» την 8 Σεπτεμβρίου, διοργανώνει εκδηλώσεις ως εξής :
Σάββατο 7/9 : Στις 6.00’ μ.μ. Εσπερινός μετά Αρτοκλασίας στον Ιερό Ναό Γεννήσεως
της Θεοτόκου (Παναγία η Μικρή).
Στις 8.30’ μ.μ. στην πλατεία του χωριού θα εμφανιστούν χορευτικά σχήματα από τον
Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων Βέροιας και τον Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Πατρίδας
«Ευστάθιος Χωραφάς».
Θα ακολουθήσει γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Παναγούλα, τραγούδι Γιάννης Ανδρεάδης και Νίκη Κουκουλάρη.
Σαββάτο 8/9 : Στις 7.30’ π.μ. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γεννήσεως
της Θεοτόκου (Παναγία η Μικρή).

Eκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις της
Κίνησης Πολιτών Κυριώτισσας
Η «Κίνηση Πολιτών Κυριώτισσας» θα συνεχίσει και φέτος τις παρακάτω εκπαιδευτικές
και πολιτιστικές δράσεις:
-Εργαστήρια:
α) Πλέξιμο
β) Κέντημα και ράψιμο
-Αναγνωστικές βραδιές
-Θεατρικά δρώμενα
Τα εργαστήρια-δράσεις θα ξεκινήσουν τον
Οκτώβρη!
Δηλώστε συμμετοχή για τη δημιουργία τμημάτων, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα: https://forms.gle/otBM4P8j2PBs9fMn9 ή στα τηλέφωνα: 6976969731 /
6946488844

Ανοιχτή πρόσκληση δηλώσεων
συμμετοχής στη Σχολή
Γονέων του «Έρασμου»
Η Σχολή Γονέων του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος», που αναμένεται να λειτουργήσει από τις αρχές Οκτωβρίου του 2019, αποτελεί
έναν κύκλο συμβουλευτικής και συνεργασίας ομάδων γονέων και ειδικών επιστημόνων του συλλόγου πάνω σε καίρια ζητήματα που αφορούν το
παιδί, την οικογένεια και την γονεϊκή συμπεριφορά.
Η οικογένεια ως το πλέον σημαντικό πλαίσιο
παροχής ασφάλειας και σταθερότητας στο παιδί,
χρειάζεται υποστήριξη και καθοδήγηση, ώστε να
είναι σε θέση να δώσει στο παιδί τα κατάλληλα
εφόδια για την ψυχική του υγεία και να το βοηθήσει
να αναπτυχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Η Σχολή Γονέων στοχεύει στο να βελτιώσουμε
την επικοινωνία με τα παιδιά μας, να μιλήσουμε για
το παιδί- το σχολείο και την οικογένεια, να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας σχετικά με τις ψυχικές,
κοινωνικές και πνευματικές ανάγκες των παιδιών,
να ανταλλάξουμε τις εμπειρίες μας, να υιοθετήσουμε νέους κανόνες συμπεριφοράς, να καθορίσουμε
ρόλους, να συζητήσουμε τα προβλήματα- προβληματισμούς μας και να βρούμε λύσεις και τέλος, να
διαμορφώσουμε ευτυχισμένους αυριανούς πολίτες.
Η στήριξη αυτού του θεσμού και η προστασία της

ψυχικής υγείας, ανηλίκων και ενηλίκων ατόμων,
μέσα στο σύστημα της οικογένειας, σκοπό έχει να
υποστηρίξει τους γονείς στο δύσκολο ρόλο τους.
Η γονεΐκή συμπεριφορά διδάσκεται, καθώς το
να γίνει κανείς γονιός χρειάζεται πολλά περισσότερα από το να φέρει ένα παιδί στον κόσμο.
Πρόκειται για μια διαδικασία ανάπτυξης που τον
ακολουθεί σε όλη του τη ζωή. Ο «Έρασμος» ξεκινά
και πάλι την δράση του αυτή, εναρμονιζόμενος
πάντοτε με το πνεύμα ίδρυσης και λειτουργίας του
που είναι ο αγώνας για τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής κάθε μονάδας ή κοινωνικής ομάδας.
Η συμμετοχή στη δράση είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή έως και 27/9/2019
(θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00
τηλ. 23310 74073 ή στο Email: erasmos.veria@
gmail.com
Website: www.erasmosverias.com
Για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος
Γεωργία Φωστηροπούλου

του Σαββατοκύριακου

Εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ
Νοσοκομείου Βέροιας

ΤΜΗΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 2 ως 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ώρες 08:30 - 13:00
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : 2331351145 , 6986623716, 6944726416
Απαραίτητα δικαιολογητικά για
την επιλογή των υποψήφιων καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ αποτελούν
τα ακόλουθα:
1. Σχετική αίτηση που θα δίδεται και θα συμπληρώνεται στο
Δ. Ι.Ε.Κ
2. πρωτότυπος τίτλος σπουδών (α πολυτήριο ή πτυχίο)
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο
πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με
τους περιορισμούς που τίθενται
από την ισχύουσα νομοθεσία
5. Για την εγγραφή αλλοδαπών
υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται
η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της
άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.
Σε περίπτωση μη αποφοίτησης
από Ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου
τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία.

Τελευταίες μέρες ηλεκτρονικών
εγγραφών στο Δημόσιο ΙΕΚ Βέροιας
Καλούμε τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλλουν τις αιτήσεις για εγγραφή μέχρι
τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου και ώρα
23:59μ.μ., μετά από διαδικασία επιλογής, στo Δημόσιο ΙΕΚ Βέροιας με βάση την ειδικότητα που τους ενδιαφέρει
από τις 8 ειδικότητες που προσφέρονται στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Βέροιας
με υψηλής ποιότητας προγράμματα
σπουδών στον σύνδεσμο:
https://diek.it.minedu.gov.gr
Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Βέροιας του Υ.
ΠΑΙ.Θ. προσφέρει ποιοτική δωρεάν
επαγγελματική κατάρτιση, παρέχει τη
δυνατότητα στους καταρτιζόμενους
να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους
προσόντα, την επαγγελματική τους
δυναμική, τις προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας, καθώς και
την τοποθέτησή τους σε σύγχρονες
και ποιοτικές θέσεις απασχόλησης.
Εγγραφές από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 09:00 μέχρι τη
Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα
23:59
Για τη συμπλήρωση της αίτησης
είναι απαραίτητο να έχετε ΑΜΚΑ (Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης), Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας
ή Διαβατηρίου και Απολυτήριο Λυκείου (Γενικού ή ΕΠΑΛ), email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Οι νέες ειδικότητες για το 2019-2020 στο ΙΕΚ Βέροιας:
• Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef)
• Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής
• Τέχνη Φωτογραφίας
• Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου
• Γραμματέας Ανωτέρων & Ανωτάτων Στελεχών
• Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων
• Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
• Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

του Σαββατοκύριακου
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Επιστολή προς τους γονείς
Βαθιά αύλαξ εις το
Εσωτερικόν…
Λέξεις μετανοιωμένες, κουρασμένες.
Τόσες περισπωμένες πάνω τους
και παρ` όλα αυτά…!
Και στη Πόλη;
Συνεχώς περπατούν.
Τρώνε σπόρια,
μερικοί ψωνίζουν απορίες,
άλλοι μαρμελάδες, ζυμαρικά, κονσέρβες
και μια διαρκής χειραψία της νύχτας διακρίνεται,
με το ΛΙΓΟ του Κόσμου, που λέει η Δημουλά…
Οι Έλληνες είναι ένας λαός
ο οποίος κάνει συνεχώς διακοπές στην Ελλάδα.
Αγοράζουν απ` τον Οκτώβριο,
παρελάσεις, σημαιούλες,
και η Τροχαία είναι επιεικής.
Τα…δεν πειράζει, δεν πειράζει στο φόρτε τους.
Ιστορικό δάνειο απολύμανσης της καθημερινότητας.
Θάρθει μια μέρα
που τα καράβια θα φύγουν απ` την θάλασσα
τα μαθηματικά θα νοικιάζουν στην γειτονιά της
λογοτεχνίας
και ο χειμώνας θα τραγουδά τα παράνομα της
Άνοιξης.
Σκέφτομαι πόσο τρυφερό,
να βλέπεις τις ασίγαστες επιθυμίες του Αμετανόητoυ.
Φτάνει, φτάνει πια να μετράς
την διάμετρο του καλοκαιριού,
τα ροζ παράθυρα των κοριτσιών,
τις πέτρες που ξεχάσαν τους γονείς τους,
την Αμάλθεια που ο Δίας, άιιιιντε να μην πω...
Οι «εξώπλατες» ερωτήσεις μ` αρέσουν.
Γιατί τα πουλιά πετούν και δεν πηγαίνουν με το
τραίνο;
Γιατί η αγάπη βγαίνει βόλτα χωρίς φράγκο στην
τσέπη της;
Γιατί οι Έλληνες τραγουδούν τα βράδια
…χάρτινο το φεγγαράκι….
συγχωρώντας τους αστροναύτες που το πάτησαν…;
Γιάννης Ναζλίδης

(Επί τη ενάρξει του σχολικού έτους)
Του ιερέως
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Ασφαλώς, γνωρίζετε όλοι σας, φίλοι αναγνώστες, πώς η υγιής αρχαία ελληνική
σκέψη εννοούσε τον άρτιο και ολοκληρωμένο άνθρωπο. Γνωρίζετε ή έστω θα έχετε
ακούσει ότι ο Σωκράτης και ο Πλάτων και
ο Ισοκράτης και ο Αριστοτέλης, πιο ψηλά
από τη γνώση και πιο πάνω από τη φιλοσοφία, έβαζαν την αρετή. Δεν μπορούσαν
να πιστέψουν ότι ένας σοφός άνθρωπος μπορεί να αμαρτάνει,
γι’ αυτό έλεγαν: «Σοφώ και πεπαιδευμένω, αισχρόν το εξαμαρτάνειν» (Ισοκράτης) και ο Πλάτων έγραφε: «Πάσα επιστήμη
χωριζομένη αρετής, πανουργία φαίνεται». Ο Σωκράτης, όταν
τον ρώτησαν: «Τί ήδιστον εν τω βίω;», απάντησε: «Παιδεία μετά
αρετής». Ο ίδιος φιλόσοφος σε άλλη ερώτηση: «Τί άριστον μάθημα;», «Το απομαθείν (να ξεχάσεις) τα κακά», απάντησε. Ο δε
ποιητής Δημάδης συνεχώς επαναλάμβανε ότι: «Ουδέν άχθος η
γη βαστάξει βαρύτερον ή άνθρωπον απαίδευτον μετά κακίας»,
δηλ. τίποτε πιο βαρύ δεν υπάρχει επάνω στη γη, εκτός από άνθρωπο που είναι αμόρφωτος και γεμάτος κακία.
Αυτά έλεγαν οι σοφοί της αρχαιότητας και πρέπει ιδιαίτερα
να προσέξουν οι γονείς της εποχής μας, που στην πλειονότητά
τους δίδουν προτεραιότητα στις πολλές γνώσεις, στη μάθηση
πολλών ξένων γλωσσών, στις πολεμικές τέχνες, στους χορούς
και σε άλλες απασχολήσεις των παιδιών τους, παραμερίζοντας
εκείνες που θα τα βοηθήσουν να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να καλλιεργήσουν τον έσω άνθρωπο, να θρέψουν την
ψυχή τους και να ενισχύσουν την καρδιά τους, ώστε να πετύχουν μια ολοκληρωμένη αύξηση όλων των δυνατοτήτων τους,
που θα τα αναδείξει ισορροπημένα μέλη της κοινωνίας, η οποία
επενδύει ελπίδες στους νέους μας.
Για το θέμα αυτό έχουν μιλήσει και οι Μεγάλοι Πατέρες της
Εκκλησίας μας και ανυπέρβλητοι διδάσκαλοί μας με λόγια δυνατά, πύρινα και πειστικά, που οφείλουν οι γονείς να προσεγγίσουν με πνεύμα μαθητείας. Οι Πατέρες μάλιστα αυτά που μας
είπαν δεν ήταν μια απλή θεωρία, αλλά ήταν αποτέλεσμα ενός
υπέροχου ευαγγελικού βίου, συνοδευομένου με μία εκπληκτική
παιδεία και μάθηση.
Σημειώνω εδώ δύο διακηρύξεις του Μεγάλου Βασιλείου, που
αξίζει να προσέξουν γονείς και εκπαιδευτικοί: «Σοφοί οις μη
υπάρχει αρετή, πεσούνται ως φύλλα». Θα χαθούν, θα αφανισθούν σαν τα φύλλα του δέντρου οι σοφοί που δεν είναι ενάρετοι. Και σε άλλη ομιλία του υπογραμμίζει: «Ου σωτηρία κόσμου
σοφία, αλλ’ αρετή», δηλ. δεν θα σώσει τον κόσμο η σοφία, αλλά
η αρετή.
Άλλος σπουδαίος πατέρας, ο άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης,
που θεωρείται θεμελιωτής της ψυχολογίας του βάθους, γράφει:
«Μη κλαις επί νεκροίς, αλλ’ επί ασώτους σοφοίς». Μην κλαις
αυτούς που πεθαίνουν, αλλά να κλαις εκείνους που ζουν και

Εβδομάδα γνωριμίας στο
Fitness Studio ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
Το Fitness Studio ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ οργανώνει βδομάδα γνωριμίας
και προσαρμογής, με δωρεάν μαθήματα για όλους. Ελάτε να μας γνωρίσετε και να ενημερωθείτε για τις προσφορές Σεπτεμβρίου.
Πρόγραμμα (9/9 - 13/9)

Τα μαθήματα με * θέλουν δήλωση συμμετοχής
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο
23310 20601, 6973049700
και με inbox στη σελίδα μας στο fb :
facebook.com/tropos.zois.fitness.studio

είναι σοφοί άσωτοι.
Ο διδάσκαλος του Γένους μας Νεόφυτος Βάμβας απευθυνόμενος προς την νεολαία της εποχής του, τόνιζε: «Παιδεία μεν
εισηγείται τον λόγον, αρετή δε προστίθησι την δόξαν. Άνευ γαρ
αρετής τα των Μουσών δώρα βλάπτουν ή ωφελούν». Δηλ. η
μόρφωση και εκπαίδευση διατυπώνει τον λόγο, αλλά η αρετή
προσθέτει τη δόξα, διότι χωρίς αυτή τα δώρα που έδωσε ο Θεός
δεν ωφελούν, αλλά βλάπτουν.
Και παρατηρούμε στη ζωή μας πόσο μεγάλες είναι αυτές οι
αλήθειες, αφού και σήμερα ιδιαίτερα βλέπουμε πόσο έχει αυξηθεί η γνώση και πόσο εξαιτίας των ανθρώπων που την έχουν,
έχει αυξηθεί το κακό, γιατί αυτοί που έχουν τη γνώση δεν έχουν
την αρετή.
Διαβάστε με προσοχή ένα τμήμα μιας επιστολής που έγραψε
κρατούμενος στο στρατόπεδο του Νταχάου, όταν απελευθερώθηκε και έχει δημοσιευθεί σε περιοδικά και η οποία ολόκληρη
διαβαζόταν κάθε φορά που συνεδρίαζαν οι εκπαιδευτικοί της
Ειδικής Αγωγής σ’ ένα συνέδριο της Ουαλίας.
«Βγήκα ζωντανός από τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Τα
μάτια μου είδαν πράγματα που δεν θα έπρεπε να τα δει ανθρώπινο μάτι.
Είδα θαλάμους αερίων που κατασκευάστηκαν από καλά εκπαιδευμένους μηχανικούς.
Είδα παιδιά να φαρμακώνονται από άριστα εκπαιδευμένους
γιατρούς.
Είδα βρέφη να θανατώνονται από καλά καταρτισμένες νοσοκόμες.
Είδα γυναίκες και μωρά να δολοφονούνται και να ρίχνονται
στην πυρά από απόφοιτους πανεπιστημίου.
Αυτά είδα και γι’ αυτό είμαι δύσπιστος απέναντι στην εκπαίδευση.
Τώρα πια ένα ζητώ από τους εκπαιδευτικούς. Να βοηθούν
τους μαθητές τους να γίνουν άνθρωποι. Οι προσπάθειες των
εκπαιδευτικών δεν επιτρέπεται να έχουν ποτέ ως αποτέλεσμα
εκπαιδευμένα τέρατα, ψυχοπαθείς με διπλώματα, σπουδαγμένους Άϊχμαν.
Αξία έχουν η ανάγνωση, η γραφή, η αριθμητική και η άλλη
επιστημονική κατάρτιση, μόνο όταν συμβάλλουν στο να γίνουν
τα παιδιά άνθρωποι».
Ενώνω και εγώ, φίλοι γονείς, τη φωνή μου με τη φωνή εκείνου του ανθρώπου που έγραψε αυτή τη γεμάτη αλήθεια επιστολή και σας παρακαλώ! Βοηθήστε τα παιδιά σας να γίνουν
ΑΝΘΡΩΠΟΙ.

CMYK

10

www.laosnews.gr

Ισοπαλία 1-1 με τον Βόλο
της Σούπερ Λίγκα η Βέροια

Πολύ καλές εντυπώσεις άφησε η ομάδα της Βέροιας στο φιλικό που έδωσε στο Δημοτικό Στάδιο όπου
αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1 με την ομάδα του Βόλου
που ξεκίνησε στην Σούπερ Λίγκα με 2 νίκες. Σίγουρα
οι φιλοξενούμενοι είχαν ελλείψεις όπως και η Βέροια αφού δεν αγωνίστηκαν οι Βεργώνης, Πέντα Βοσνιάδης,
Σημασία έχει οτι η ομάδα παρουσιάστηκε πολύ
γυμνασμένη, με δύο παίκτες σε κάθε θέση και καλή
οργάνωση σε όλες τις γραμμές .
Δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες και θα μπορούσε
να σκοράρει σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις με
τους Μελικιώτη, Πασά και Βασίλτση.
Από την ομάδα κανείς δεν υστέρησε και νομίζουμε οτι αν συνεχίσουν με το ΄ίδιο πάθος και διάθεση
σίγουρα θα μπορέσει να πετύχει τον στόχο της
Τα γκολ
5’ Ο Κυζιρίδης εκμεταλλεύτηκε λάθος της Βεροιώτης άμυνας, μπήκε στην περιοχή της «Βασιλισσας» και
πλάσαρε ιδανικά τον Μπλατσιώτη γράφοντας το 0-1!
45’ Ο Λεφίδης έβγαλε ωραία για τον Σκαθαρούδη
που μόνος με τον Μελίσα πλάσαρε ιδανικά γράφοντας το 1-1. Ο βοηθός στην αρχή σήκωσε την
σημαία για οφσάιντ αλλά τελικά σε συνεννόηση με
τον διαιτητή μέτρησε το γκολ, γιατί η μπάλα πριν
καταλήξει στον Σκαθαρούδη χτύπησε σε αντίπαλο,
με το ριπλέι να δικαιώνει την απόφαση του διαιτητή.
Φάσεις του αγώνα
24′ Μεγάλη ευκαιρία για τη Βασίλισσα με τον
Σιμόνι από δεξιά να βγάζει τον Μεληκιώτη μόνο με
τον Μελίσα αλλά το πλασέ του επιθετικού της ΒΕΡΟΙΑΣ να αποκρούεται σωτήρια από τον γκολκίπερ
του Βόλου!
25’ Βαθιά σέντρα του Λεφίδη από αριστερά, ο
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Σκαθαρούδης πιάνει
την κεφαλιά λίγο έξω από τη μικρή περιοχή για να διώξει
δύσκολα ο Μελίσας
32’ Ωραία εναλλαγή της μπάλας
μεταξύ Μπλέτσα και
Σιμόνι, με τον πρώτο να σουτάρει δυνατά από το ύψος
της περιοχής στέλνοντας τη μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια, κάτω από το
ζεστό χειροκρότημα
της εξέδρας!
34 Κόρνερ του
Μπλέτσα από δεξιά,
ο Μαξ με κεφαλιά
παραλίγο να στείλει
τη μπάλα στα δίχτυα
της ομάδας του, παραχωρώντας νέο

κόρνερ!
39’ Επικίνδυνη συρτή σέντρα του Ζούρκου από
δεξιά, ο Μελίσας διώχνει σωτήρια προ των Σιμόνι
58’ Αντεπίθεση για τη ΒΕΡΟΙΑ με τον Σκαθαρούδη να βγάζει ωραία παράλληλη σέντρα από δεξιά
για τον Κανούλα, όμως τον Μελίσσα να πέφτει και να
μπλοκάρει σωτήρια τη μπάλα πριν ο φορ της «Βασίλισσας» την στείλει στα δίχτυα!
85’ Η «Βασίλισσα» ξεδιπλώνεται εξαιρετικά στην
αντεπίθεση, με τον Κανούλα να βγάζει τη σέντρα
για τον Βασίλτση που έπιασε την κεφαλιά από κοντά
αλλά ο Καραγκιόζης απέκρουσε σωτήρια κρατώντας
το 1-1.
88’ Δυνατό σουτ του Κορέλα μέσα από την Βεροιώτικη περιοχή, ο Τσιμόπουλος με διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ!
Πολύ καλή η διαιτητσία του κ. Καραντώνη και των
βοηθών του Παπαδάκη και Χριστοδούλου του Συνδέσμου Ημαθίας
Συνθέσεις
ΒΕΡΟΙΑ: Μπλατσιώτης, Ζούρκος Α., Λεφίδης,
Στάμου, Μαραγκός, Πολύζος, Μπλέτσας, Ζούρκος
Ν., Μεληκιώτης, Σιμόνι, Σκαθαρούδης. Από την Βέροια έπαιξαν και οι Τσιμόπουλος, Κανούλας, Χαντζάρας, Μουρατίδης, Μανιώτης, Πεταυράκης, Πασάς,
Μούχαλης, Βασίλτσης.
ΒΟΛΟΣ: Μελισσάς (71’ Καραγκιόζης), Ατιάτ-Αλάχ, Μαξ, Σίσα, Ηλιόπουλος, Κυζιρίδης (71’ Κορέλας), Μήτογλου (54’ Κορνέζος), Ντεντάκης, Τσαούσης, Τόρες, Μαντζης.
πηγή: kerkidasport.gr

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΓΕΝΗ ΡΟΥΣΣΟ
Ο Διογένης είχε ένα φρούριο,
ένα μικρό παντοπωλείο
όπου συστεγαζόταν η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
των ανθρώπων που αγαπούσαν το Μπάσκετ.
Έπαιζε μια ΑΜΥΝΑ, ΖΩΝΗΣ.
Μια οργανωμένη αντίσταση στις επιθέσεις του Καιρού.
«Μικρός Ήρωας» των διηγημάτων της σεμνότητας.
Δήμαρχος των Μικρών φιλικών στιγμών,
κόουτς του μικρόκοσμου της αγνότητας.
Ένα ποτηράκι ούζο
σε περίμενε στον μαρμάρινο πάγκο του παντοπωλείου
στην…υγειά μας.
Ένας στρατιώτης της ευθύνης για την διατήρηση
της ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ του Κόσμου.
Ο Διογένης,
μια εφεδρεία της ταπεινής ματιάς
για τα κεφαλαιώδη της ΖΗΣΗΣ.
Ο Κόουτς της αγνότητας
θα οργανώσει τώρα μια νέα ομάδα στον Ουρανό,
που του έγραψε ο Μάκης ο Εφραιμίδης.
Καλό σου ταξίδι Διογένη
με εισιτήριο

τα δάκρυα των φίλων σου.
O μπασκετμπολίστας του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Γιάννης Ναζλίδης

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

Η συμμετοχή στις ημερίδες αφορά τους εκπροσώπους, προπονητές, ποδοσφαιριστές των
ομάδων της ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, καθώς και δημοσιογράφους, αθλητικογράφους του νομού.

CMYK

του Σαββατοκύριακου

M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Άρχισαν τα προγράμματα
άθληση για όλους

Για πρώτη φορά, έπειτα από αρκετά χρόνια,
τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους ξεκινούν έγκαιρα, με διάρκεια υλοποίησης 28 εβδομάδων και
όχι καθυστερημένα, με μειωμένη χρονική διάρκεια,
προσφέροντας τη δυνατότητα σε δεκάδες χιλιάδες
συμπολίτες μας για ενεργή συμμετοχή στην άθληση.
Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, ενέκρινε 3.824 τμήματα γενικών
προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και 672 τμήματα
για ειδικές ομάδες - στόχους.
Σύμφωνα, επίσης, με τη σχετική Κοινή Υπουργική
Απόφαση, που

υπογράφτηκε από τον κ. Αυγενάκη, τον Υπουργό
Εσωτερικών, Παναγιώτη
Θεοδωρικάκο και τον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη, θα
προσληφθούν 1.145 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής, για τη σεζόν 2019-2020, με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης
για Όλους (ΠΑγΟ), τα οποία απευθύνονται στο σύνολο των κοινωνικών και ηλικιακών
ομάδων αθλουμένων.

Δεδομένη η συμφωνία ΗρακλήΠαλαιοχωρίου μένουν οι υπογραφές

Ω

ς προς το κομμάτι της συμφωνίας
Ηρακλή-Αρη Παλαιοχωρίου φτάνει
στο τέλος της… τελικής ευθείας

και πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Οι δύο
πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και μένουν
ουσιαστικά μόνο υπογραφές. Επαφές
φέρεται να υπάρχουν και με επιτελείς της
Ε.Π.Ο. που είναι γνωστό πως έχει ενημέρωση επί του θέματος, προκειμένου να
είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο που θα ισχύσει
τη νέα σεζόν.

Οι «κυανόλευκοι» υπογραμμίζουν πως έχει τελειώσει θετικά η υπόθεση, εξ ου και προσπαθούν
να προχωρήσουν σε λεπτομέρειες οργάνωσης της
ομάδας.

www.laos-epea.gr
www.laosnews.gr
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Επιστροφή του Χρήστου Δεληχρήστου
στον Ζαφειράκη

Μ

ετά από μία τριετία ο Χρήστος Δεληχρήστος επέστρεψε και θα είναι στο τιμόνι
της ανδρικής ομάδας με συνεργάτη
τον Παπουτσή Φώτη. Στόχος είναι
η ανδρική ομάδα να πρωταγωνιστεί
και φέτος . Στα πλαίσια της προετοιμασίας ο Ζαφειράκης το Σάββατο και
Κυριακή 14&15 Σεπτεμβρίου θα συμμετέχει σε τουρνουά αγώνων στη
Θεσ/νίκη με τη συμμετοχή ομάδων
όπως ΠΑΟΚ , ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ , ΓΣ
ΔΡΑΜΑΣ , ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ ,ΧΑΝΘ ,ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ.

Για τις ώρες και το πρόγραμμα των αγώνων θα
υπάρξει ενημέρωση την ερχόμενη εβδομάδα
Δεληχρήστος – Παπουτσής – Μπουμπουλέντρας θα αποτελούν το τεχνικό τιμ των τμημάτων
ανάπτυξης .
Μαζί με τη Διοίκηση του συλλόγου έχει ξεκινήσει
η αναδιοργάνωση όλων των τμημάτων χαντμπολ
και κυρίως των αναπτυξιακών με στόχο τη μεγαλύτερη και ποιοτικότερη ενασχόληση των παιδιών με
το άθλημα έτσι ώστε ο σύλλογος να επανέλθει στις
επιτυχίες στα πρωταθλήματα αλλά και να διατηρη-

θεί στις πρώτες θέσεις της Πανελλήνιας κατάταξης
της ΟΧΕ από πλευράς διακρίσεων και συμμετοχών. Αυτό αποτυπώνεται στο γεγονός ότι τουλάχιστόν 8 αθλητές που προέρχονται από τα τμήματα μας αγωνίζονται σε ομάδες της ΗΑΝDBALL
PREMIER και στα κλιμάκια των Εθνικών Ομάδων.
Είναι απόφαση του συλλόγου να πραγματοποιηθεί
συνάντηση της Διοίκησης με τους γονείς στα πλαίσια της γνωριμίας και της ενημέρωσης τους , θα
υπάρξει σχετική ενημέρωση για τον τόπο και την
ημέρα.
Από τώρα και καθημερινά από τις 15.00μ.μ έως
τις 19.30μ.μ οι προπονητές βρίσκονται στο Κλειστό
Γυμναστήριο της πόλης και είναι στη διάθεση των
αθλητών και των γονέων για να γνωριστούν και να
συζητήσουν μαζί τους για θέματα που αφορούν το
άθλημα και τα παιδιά.
Μπορούν επίσης να επικοινωνούν με τους προπονητές και τον υπεύθυνο των τμημάτων στα παρακάτω τηλέφωνα:
Δεληχρήστος Χρήστος : 6936601601
Παπουτσής Φώτης ; 6983312234
Μπουμπουλέντρας Θάνος : 6986079473
Χαλάτσης Νίκος : 6978110457
«ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ
ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΟ ΑΘΛΗΜΑ
ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΧΑΝΤΜΠΟΛ» αναφέρει η ανακοίνωση του Ζαφειράκη.
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AΔΑ: 949ΗΩΚΟ-6ΗΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΣ 30, 2332350335-6
Νάουσα 03/09/2019
Αρ. Πρ.14857

ΑΠΟΦΑΣΗ (130)

Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της
αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 59 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από
την παρ. 1 του άρθρ. 68 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρ. 5 του
Ν.4623/2019
3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του N.3852/2010«Νέα αρχιτεκτονική της
αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ.33 του Ν.4483/2017 (Α’107) και της παρ. 3ε’
του Ν.4051/2012 (Α’40) αναφορικά με την αντιμισθία
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2018/Β/2011)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Την υπ’ αριθμ. 22/ΕΠ/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Βέροιας
6. Το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής ΗΠ
Νάουσας
7. Την 82/59633/20.08.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
8. Τη με αρ. 11247/28-12-2012 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
¨Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού – κατοικιών 2011 που αφορούν στο
μόνιμο πληθυσμό της χώρας¨ (ΦΕΚ 3465 τ. Β’/28.12.2012) σύμφωνα με την οποία, ο πληθυσμός του Δήμου Ηρωϊκής Πόλεως Νάουσας ανέρχεται σε 32.494
κατοίκους,
9. Το γεγονός ότι η θητεία των Αντιδημάρχων ορίζεται ετήσια
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως
Αντιδημάρχους του Δήμου Νάουσας και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
I. Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, τον κ. Γεώργιο Τριανταφύλλου του Ιωάννη, καθ’ ύλην σε θέματα Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού και κατά
τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Νάουσας και του μεταβιβάζει
τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Καθ’ ύλην:
1. Έχει την ευθύνη της εποπτείας και του συντονισμού της λειτουργίας των
Σχολικών Επιτροπών του Δήμου, την επάρκεια, καταλληλότητα και προστασία
της σχολικής στέγης και των σχολικών κτιρίων, την εποπτεία και τον έλεγχο συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, την καθαριότητα και φύλαξη σχολικών κτιρίων,
την τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης
2. Την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό τού Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
του Δήμου
3. Τη δημιουργία και λειτουργία Γραφείου Νεολαίας καθώς και την ενίσχυση
δράσεων
4. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της
τοπικής κοινωνίας
5. Τα θέματα αθλητισμού υπό την πλήρη έννοιά τους, καθώς και η λειτουργία και διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων και δημοτικών χώρων άθλησης (γυμναστήρια, γήπεδα, κολυμβητήριο)
6. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς
και η προστασία των αδέσποτων ζώων
7. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα
και τις αρμοδιότητές του
8. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα της αρμοδιότητάς του που
απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου ή σε υπηρεσίες εκτός Δήμου, με
σαφή κοινοποίηση στο Γραφείο Δημάρχου
9. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες και τις καταστάσεις του προσωπικού που
ορίζεται αρμόδιος που αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, επιδόματα
αργίας, νύχτας, έξοδα κίνησης)
10. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος
11. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία στο
πλαίσιο των καθηκόντων του
Κατά τόπον:
1. Η τέλεση Πολιτικών Γάμων,
2. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Νάουσας,
3. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Νάουσας,
4. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Νάουσας ,
5. Την έκδοση αδειών ταφής που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Νάουσας,
6. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων (πχ. Γνήσια υπογραφών), τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Νάουσας,
7. Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και
δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την
επίλυση των προβλημάτων τους,
8. Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη Δημοτική Ενότητα
Νάουσας και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος.
II. Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, τον κ. Γεώργιο Βασιλείου του Κωνσταντίνου, καθ’ ύλην σε θέματα Διοικητικών , Οικονομικών Υπηρεσιών,
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ και κατά τόπον Αντιδήμαρχο
για τη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
Καθ’ ύλην:
1. Την εποπτεία και ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου
2. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες του προσωπικού των υπηρεσιών για τις
οποίες ορίζεται αρμόδιος, θεωρεί τη χορήγηση αδειών όλου του προσωπικού
του Δήμου, μετά την έγκριση των αρμόδιων Αντιδημάρχων και πριν την τελική
έγκριση από το Δήμαρχο
3. Τον έλεγχο και την εποπτεία καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη λειτουργία λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, θρησκευτικών και λοιπών εορτών
καθώς και έκδοση σχετικών πράξεων και εγγράφων σύμφωνα με την κείμενη

νομοθεσία
4. Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίµων των ανωτέρω αρµοδιοτήτων
5. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα
και τις αρμοδιότητές του
6. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα της αρμοδιότητάς του που
απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου ή σε υπηρεσίες εκτός Δήμου, με
σαφή κοινοποίηση στο Γραφείο Δημάρχου
7. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού
των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος
Κατά τόπον:
1. Η τέλεση πολιτικών γάμων
2. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης
3. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης
4. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης
5. Την έκδοση αδειών ταφής που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης
6. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων (πχ. Γνήσια υπογραφών) τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Ειρηνούπολης
7. Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και
δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την
επίλυση των προβλημάτων τους
8. Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη Δημοτική Ενότητα
Ειρηνούπολης και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο
Δήμαρχος
III. Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, τον κ. Αδαμίδη Παύλο του Χαράλαμπου, καθ’ ύλην σε θέματα Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική
Ενότητα Ανθεμίων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Καθ’ ύλην:
1. Την ευθύνη της λειτουργίας των αντίστοιχων τμημάτων
2. Την εποπτεία των αρμόδιων τμημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, του γραφείου πολιτικής προστασίας και εκτάκτων αναγκών
3. Την ευθύνη των ∆ασών, την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος,
η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων εντός αυτών
4. Η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία
5. Η μέριμνα για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους
ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων
χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία
6. Γενικά να πραγματοποιεί δράσεις και ενημερώσεις στους πολίτες που
αφορούν σε θέματα πολιτικής προστασίας και προστασίας του περιβάλλοντος
7. Την εφαρμογή μέτρων πολιτικής προστασίας και ΠΣΕΑ
8. Τον έλεγχο ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων
9. Την εποπτεία, σχεδιασμό και οργάνωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας
10. Την εφαρμογή και εποπτεία του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Δήμου βάσει του Συμφώνου
Δημάρχων 2020
11. Τη διαχείριση και ανάδειξη του αστικού και περιαστικού πρασίνου
12. Η άσκηση εποπτείας των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων
(Τ.Ο.Ε.Β.) της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου σύμφωνα την κείμενη νομοθεσία,
13. Η ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους
παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των
τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
14. Η ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και
ζωικής παραγωγής
15. Η έκδοση βεβαιώσεων απόσταξης
16. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία σε
θέματα αγροτικής ανάπτυξης
17. Κάθε αρμοδιότητα που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία σχετικά με
την χωροταξία
18. Την συντήρηση, δημιουργία, μέριμνα και διασφάλιση ποιότητας αναπλάσεων εντός των οικισμών και η συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την σύνδεση με όμορες περιοχές
19. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα
και τις αρμοδιότητές του
20. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα της αρμοδιότητάς του
που απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου ή σε υπηρεσίες εκτός Δήμου, με σαφή κοινοποίηση στο Γραφείο Δημάρχου
21. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες και τις καταστάσεις του προσωπικού
που ορίζεται αρμόδιος που αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, επιδόματα αργίας, νύχτας, έξοδα κίνησης)
22. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος
Κατά τόπον:
1. Η Τέλεση Πολιτικών γάμων 2. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών
υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων 3. Την
παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται
στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων 4. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και
λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων 5.
Την έκδοση αδειών ταφής που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων 6.
Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών
και λοιπών διοικητικών εγγράφων (πχ. Γνήσια υπογραφών) τα οποία εκδίδονται
από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Ανθεμίων 7. Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών
και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για
την επίλυση των προβλημάτων τους 8. Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας
που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος
IV. Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, τον κ. Τζουβάρα Βασίλειο του Γεωργίου, καθ’ ύλην σε θέματα Τεχνικών Έργων και Καθαριότητας και αναπληρωτή για την ΔΕ Ναούσης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Καθ’ ύλην:
1. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των αντίστοιχων τμημάτων
2. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και του τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
3. Οργάνωση και διάθεση των µέσων και του ανθρώπινου δυναµικού που
απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο και αφορούν στον τομέα της αρμοδιότητάς του μετά από προγραμματισμό και σύμφωνα με τις ανάγκες που
προκύπτουν σε συνεργασία με τους Αντιδημάρχους και τους Προέδρους των
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Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων
4. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του ∆ήµου της οργάνωσης και διάθεσης των µέσων και
οχημάτων καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού που απαιτούνται κάθε φορά
σε κεντρικό επίπεδο και αφορούν τον τομέα της αρμοδιότητάς του, μετά από
προγραμματισμό και σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν
5. Εποπτεία και έλεγχος του Κίνησης Οχημάτων
6. Η θεώρηση των Καρτών Επιθεώρησης και Επισκευών όλων των οχημάτων του Δήμου
7. Την ευθύνη για την επισκευή και περιοδική συντήρηση των οχημάτων και
μηχανημάτων του Δήμου
8. Η προστασία, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών
πόρων και περιοχών, των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και
η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
9. Η ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία
και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και η χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθ. 4 του π.δ.
78/2006 (ΦΕΚ 80Α) και των σχετικών Κ.Υ.Α.
10. Η έκδοση και χορήγηση κάθε πράξης, πιστοποιητικού, βεβαίωσης,
εγγράφου κτλ που εμπίμπει στις αρμοδιότητές του σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και τον ισχύον ΟΕΥ του Δήμου
11. Εποπτεία, εύρεση, υλοποίηση δράσεων και ενεργειών που αποσκοπούν
στην εξοικονόμηση ενέργειας και την αναβάθμιση των κινητών και ακίνητων
υποδομών του Δήμου
12. Εποπτεία της αποκοµιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, την τήρηση
του Κανονισμού Καθαριότητας και την ορθή υλοποίησή του
13. Η διαχείριση στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
14. Η Εποπτεία και έλεγχος του νέου Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων
15. Η ενίσχυση του αισθήματος ανακύκλωσης, η ευαισθητοποίηση των δημοτών και οι δράσεις που αποσκοπούν προς αυτήν την κατεύθυνση
16. Την οργάνωση και λειτουργία Προγράμματος Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης
17. Την συνεργασία με την Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού,
Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας για την καθολική επίλυση αντίστοιχων
ζητημάτων
18. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα
και τις αρμοδιότητές του
19. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα της αρμοδιότητάς του
που απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου ή σε υπηρεσίες εκτός Δήμου,
με σαφή κοινοποίηση στο Γραφείο Δημάρχου
20. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες και τις καταστάσεις του προσωπικού
που ορίζεται αρμόδιος που αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, επιδόματα αργίας, νύχτας, έξοδα κίνησης)
21. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος
22. Η τέλεση Πολιτικών γάμων (σε περίπτωση απουσίας του κατά τόπον
Αντιδημάρχου για την ΔΕ Ναούσης)
23. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων (πχ. Γνήσια υπογραφών) τα οποία
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ΔΕ Νάουσας
24. Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και
δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την
επίλυση των προβλημάτων τους
25. Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη ΔΕ Νάουσας και
την οποία μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος
V. Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, την κα Θεοδώρα Μπαλτατζίδου του Χαράλαμπου, καθ’ ύλην σε θέματα Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας και
Ευρωπαϊκών Θεμάτων, αναπληρώτρια για τις ΔΕ Ειρηνούπολης και Ανθεμίων και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Καθ’ ύλην:
1. Εποπτεύει, ελέγχει και οργανώνει την καλή λειτουργία όλων των Πολιτιστικών χώρων, υπηρεσιών και υποδομών του Δήμου ( Εστία Μουσών, Δημοτικό
Θέατρο, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους, Θερινά
Δημοτικά θέατρα, Εικαστικά Εργαστήρια, αίθουσες πολλαπλών εκδηλώσεων,
λαογραφικό μουσείο κ.λ.π.)
2. Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητας της στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από
προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου
3. Το σχεδιασμό, την οργάνωση και τον συντονισμό πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τα νομικά πρόσωπα του Δήμου , φορείς
της πόλης και πολιτιστικούς συλλόγους
4. Τη διαχείριση και διάθεση αιθουσών και δημοτικών χώρων σε φορείς της
πόλης για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις
5. Την προώθηση του εθελοντισμού και της κοινωνίας των πολιτών σε συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, φορείς, συλλόγους και δημότες προς όφελος
του πολιτισμού εν γένει
6. Τη λειτουργία γραφείου διεθνών σχέσεων και εθιμοτυπίας του Δήμου
7. Την αξιοποίηση του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες με στόχο
την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων του Δήμου μας και την συμμετοχή του σε διεθνή δίκτυα
8. Την αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου με σκοπό την διατήρηση
της πολιτιστικής κληρονομιάς
9. Την ενίσχυση και βελτίωση των πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων
με στόχο την ανάδειξη του Δήμου της Ηρωικής Πόλεως Νάουσας
10. Η εποπτεία των δράσεων που αφορούν σε θέματα τουρισμού
Η τέλεση Πολιτικών γάμων (σε περίπτωση απουσίας του κατά τόπον Αντιδημάρχου για τις ΔΕ Ειρηνούπολης και Ανθεμίων)
Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων (πχ. Γνήσια υπογραφών) τα οποία
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των ΔΕ Ειρηνούπολης και Ανθεμίων
Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την
επίλυση των προβλημάτων τους
Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στις ΔΕ Ειρηνούπολης
και Ανθεμίων και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο
Δήμαρχος
- Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, αναπληρωτής του
ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ κ. Βασιλείου Γεώργιος.
- Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες των
Αντιδημάρχων ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού , να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
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Πληροφορίες: Γιαννάκης Νικόλαος Τηλέφωνο: 23333 50.121
Fax: 23330 23.625 Email: giannakis@alexandria.gr

Θέμα : «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59) »

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’
133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των
Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το
άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019
τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με
το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’
άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011, για τον Δήμο Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με
τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 41.570 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αλεξάνδρειας έχει τέσσερις (4)
Δημοτικές Ενότητες.
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν πέντε (5)
Αντιδήμαρχοι.
8. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός
Αντιδημάρχων.
9. Το υπ’ αριθ. 15746/4-9-2019, πρακτικό για την παροχή
έγκρισης της πλειοψηφίας των συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης “ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ” για τον ορισμό
των συμβούλων, α) Αθανάσιο Κούγκα και β) Κωνσταντίνο
Βενιόπουλο, ως Αντιδήμαρχοι για ένα έτος.
10. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΦΕΚ 1866/Β΄/265-2017 και 87/Β΄/24-1-2019).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αλεξάνδρειας, με θητεία από 05-09-2019
μέχρι 04-09-2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου,
μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες ως
εξής:
1. Τον κ. Στέφανο Δελιόπουλου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο
των Διευθύνσεων Διοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ, με θητεία
από 05 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 04 Σεπτεμβρίου 2020 και
του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο
όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:
αα)Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών,
β) Της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ),
οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και
στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών
Αποφάσεων. γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
1.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α)Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών
που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β)Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ)Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα
όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για
την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο
ζ) Την αναπλήρωσή μου ως Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας και την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και
των αντιγράφων αυτών.
2. Τον κ. Νικόλαο Σαρακατσιάνο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με θητεία από 05 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 04 Σεπτεμβρίου 2020 και του μεταβιβάζει
τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο
όλων των λειτουργιών της παρακάτω υπηρεσιακής μονάδας:
Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες των
οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
2.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης,
τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την ευθύνη της λειτουργίας των
δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική
ενότητα. β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και
των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκε-
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ται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα
όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για
την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο
ζ) Την αναπλήρωσή μου ως Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας και την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και
των αντιγράφων αυτών.
3. Τον κ. Στέφανο Δριστά , καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο της Υπηρεσίας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού, με θητεία από 05 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 04 Σεπτεμβρίου 2020 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο
όλων των λειτουργιών της παρακάτω υπηρεσιακής μονάδας:
Του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον
ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
3.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών
που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα
όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για
την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο
ζ) Την αναπλήρωσή μου ως Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας και την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και
των αντιγράφων αυτών.
4. Τον κ. Αθανάσιο Κούγκα, από τη Δημοτική Παράταξη
“ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ” καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο
της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, με θητεία από 05 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 04 Σεπτεμβρίου 2020 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο
όλων των λειτουργιών της παρακάτω υπηρεσιακής μονάδας:
Της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ
του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων
και Υπουργικών Αποφάσεων. β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
4.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών
που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα
όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για
την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο
ζ) Την αναπλήρωσή μου ως Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας και την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και
των αντιγράφων αυτών.
5. Τον κ. Κωνσταντίνο Βενιόπουλο, από τη Δημοτική Παράταξη “ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ” καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και
Αγροτικής Ανάπτυξης, με θητεία από 05 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι
04-09-2020 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο
όλων των λειτουργιών της παρακάτω υπηρεσιακής μονάδας:
Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Αγροτικής
Ανάπτυξης, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ
του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων
και Υπουργικών Αποφάσεων.
Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη
απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Δ. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που θα απουσιάζουν ή κωλύονται θα ασκεί ο Δήμαρχος.
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά
του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δελιόπουλος,
που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή
κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον
Αντιδήμαρχο κ. Αθανάσιο Κούγκα.
ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της
πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου Αλεξάνδρειας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΑΔΑ: 6ΝΘΟΩΨΠ-4ΝΨ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42 593 00 Αλεξάνδρεια
Πληροφορίες: Μούρνου Αλεξία Τηλέφωνο: 23333-50104
Fax: 23330-23625 Email: mournou@alexandria.gr

Αλεξάνδρεια 05/09/2019
Αριθ. Πρωτ. :15855
Αριθ. Απόφασης: 274

ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των Κοινοτήτων
του Δήμου Αλεξάνδρειας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 81 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 82 του Ν. 4555/18,
σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσιών(300) κατοίκων ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον Δήμαρχο.
2. Το άρθρο 88 του Ν.3463/2006.
3. Το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).
4. Την με αριθμό 23/ΕΠ/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.
5. Το από 25-08-2019 πρακτικό ορκωμοσίας του Δήμου Αλεξάνδρειας.
6. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών και της διοικητικής εξυπηρέτησης των
ενδιαφερομένων πολιτών, δημοτών και κατοίκων των Κοινοτήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α . Αναθέτει στους προέδρους συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Αλεξάνδρειας, το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων που αφορούν την αντίστοιχη για τον καθένα Κοινότητα
στους κ.κ. :
1) Λυμπεράκη Μενέλαο του Θεοδώρου, Πρόεδρο Κοινότητας Αλεξάνδρειας
2) Καραγκιόζογλου Βασιλική του Νικολάου, Κοινότητας Μελίκης
3) Τσοπουρίδης Θεόδωρος του Χρήστου, Πρόεδρο Κοινότητας Πλατέος
4) Κοκοφτόπουλο Θωμά του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο Κοινότητας Αγκαθιάς
5) Παναγιωτίδη Αβραάμ του Γεωργίου, Πρόεδρο Κοινότητας Αράχου
6) Χατζηστρατή Αναστάσιο του Δοξάκη, Πρόεδρο Κοινότητας Βρυσακίου
7) Γιαννέκα Χρήστο του Ιωάννη, Πρόεδρο Κοινότητας Επισκοπής
8) Τσίπη Αντώνιο του Χρήστου, Πρόεδρο Κοινότητας Καβασίλων
9) Παπαδοπούλου Ανθία του Αργυρίου, Πρόεδρο Κοινότητας Καμποχωρίου
10) Χαρπίδου Ζωή του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο Κοινότητας Κεφαλοχωρίου,
11) Τσολάκη Χαράλαμπο του Θωμά, Πρόεδρο Κοινότητας Κλειδίου
12) Μπενετάτο Κυριάκο του Διονυσίου, Πρόεδρο Κοινότητας Κορυφής
13) Βεσυροπούλου Ζωή του Σταύρου, Πρόεδρο Κοινότητας Κυψέλης
14) Λεπιδά Χρήστο του Ιωάννη, Πρόεδρο Κοινότητας Λιανοβεργίου
15) Τζιμούλη Αλέξανδρο του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο Κοινότητας Λουτρού
16) Γιαννόπουλο Σωτήριο του Διονυσίου, Πρόεδρο Κοινότητας Νεοκάστρου
17) Γιαννόπουλο Δημήτριο του Αντωνίου, Πρόεδρο Κοινότητας Νεοχωρίου
18) Πατρίκα Παναγιώτη του Θωμά, Πρόεδρο Κοινότητας Νησίου
19) Γρηγορόπουλο Ευάγγελο του Γεωργίου, Πρόεδρο Κοινότητας Ξεχασμένης
20) Γουσιόπουλο Γρηγόριο του Γεωργίου, Πρόεδρο Κοινότητας Προδρόμου
21) Τάνη Αθανάσιο του Παναγιώτη, Πρόεδρο Κοινότητας Παλαιού Σκυλιτσίου
22) Κωστόπουλο Ματθαίο του Νικολάου, Πρόεδρο Κοινότητας Πλατάνου
23) Πετικόπουλο Αντώνιο του Δημητρίου , Πρόεδρο Κοινότητας Πρασινάδας
24) Κεϊσίδη Ιωάννη του Χρήστου, Πρόεδρο Κοινότητας Σταυρού
25 Κασνακίδη Βασίλειο του Δήμου, Πρόεδρο Κοινότητας Τρικάλων
α) Την υπογραφή αποδεικτικών παραλαβής εγγράφων, που αποστέλλονται στις κοινότητες.
β) Την θεώρηση του γνησίου υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση φωτοαντιγράφων από διάφορα έγγραφα, που είτε υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου, είτε προσκομίζονται
από τους πολίτες για το σκοπό αυτό.
γ) Την έκδοση και υπογραφή διαβιβαστικών εγγράφων προς άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς για θέματα ενημέρωσης, διευκρινίσεων και αποστολής στοιχείων και προς τους πολίτες
για θέματα των κοινοτήτων.
Β . Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Ημαθίας και
να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη Διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων
των Δημοτικών Καταστήματων της έδρας του Δήμου και των Κοινοτήτων του.
Γ . Η παρούσα απόφαση ισχύει έως 31 Δεκεμβρίου 2023.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δωρεάν Μαθήματα Μουσικής
από το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας με την ευγενική πρωτοβουλία των καθηγητών του παραδίδει δωρεάν μαθήματα πιάνου, βιολοντσέλου, βιολιού, κιθάρας, φλάουτου, τρομπέτας, σαξοφώνου, ακορντεόν, αρμονίου,
ντραμς, βυζαντινής μουσικής, μπουζουκιού.
Στα τμήματα μπορούν να εγγραφούν αυστηρά,
αρχάριοι μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, που δεν
είχαν καμία εμπειρία στα μαθήματα μουσικής και επιθυμούν να αποκτήσουν την εμπειρία αυτή, με σκοπό
να συνεχίσουν τα μαθήματα και την υπόλοιπη χρονιά.
Θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν χωρίς καμία
οικονομική επιβάρυνση ιδιαίτερα μαθήματα και θεωρητικά μαθήματα, για το διάστημα 25/9 έως 30/11. Στην
συνέχεια, εφόσον επιθυμούν, έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές
τους, με τον ίδιο καθηγητή, κάνοντας την εγγραφή τους και πληρώνοντας τα αντίστοιχα δίδακτρα.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας γιατί ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος.
Για περισσότερες πληροφορίες για τα δωρεάν μαθήματα του Ωδείου αλλά και
για τα υπόλοιπα τμήματα που λειτουργούν στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνα 23310 78100,
στον Χώρο Τεχνών, 3ος όροφος.
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Envolve - Επόμενος Σταθμός: Επιχειρηματικότητα

To Envolve Entrepreneurship επισκέπτεται τη Βέροια

Με το διαγωνισμό βράβευσης του οργανισμού να δέχεται αιτήσεις έως την 1η Οκτωβρίου, το Envolve ξεκινά το ταξίδι του ακόμη
μία χρονιά σε πόλεις ανά την Ελλάδα, με σκοπό να υποστηρίξει τις τοπικές κοινότητες επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
Το Envolve Entrepreneurship, (http://www.EnvolveGlobal.org), στο
πλαίσιο του εκπαιδευτικού πυλώνα του οργανισμού, διοργανώνει και
φέτος το ταξίδι με τίτλο «Επόμενος Σταθμός: Επιχειρηματικότητα».
Πρόκειται για μία σειρά από συναντήσεις σε πλήθος ελληνικών πόλεων
που έχουν ως σκοπό την αναζήτηση και υποστήριξη δραστηριοτήτων
που αναπτύσσονται στις τοπικές κοινότητες και αφορούν στην επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία. Φέτος, το σημείο αφετηρίας είναι η
Θεσσαλονίκη, αφού ο οργανισμός θα συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης, όπου θα διοργανώσει εκδηλώσεις σχετικά με τη νεοφυή
επιχειρηματικότητα.
Στις συναντήσεις αυτές, πέρα από νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες, θα συμμετέχουν φορείς και θεσμικοί εκπρόσωποι της τοπικής
αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των εμπορικών επιμελητηρίων, καθώς και άλλων επαγγελματικών οργανώσεων. Επίκεντρο των
συναντήσεων αυτών είναι η μεταφορά γνώσεων, εργαλείων και καλών
πρακτικών από τη σκηνή της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, σκοπός είναι η προώθηση της επικοινωνίας και των συνεργειών
μεταξύ των διαφορετικών τοπικών φορέων και επιχειρηματιών.
Η ελληνική ομάδα του Envolve θα επισκεφθεί και την πόλη της Βέροιας, την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου, ενώ η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας, στις 12:30.
Θα μιλήσουν οι:
Αλέξανδρος Νούσιας, Διευθυντής του Envolve
Entrepreneurship στην Ελλάδα
Καλλίστρατος Γρηγοριάδης, Υπεύθυνος Επικοινωνίας στο
οινοποιείο «Κτήμα Κυρ-Γιάννη», Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου
Βέροιας
Γιώργος Καπαγερίδης, Αγρότης-Ιδιοκτήτης της οικοτεχνίας παραδοσιακών χειροποίητων προιόντων «Άνθος Φύσης»
Στέλιος Αφεντούλης, Παραγωγός της μπύρας «Dreamer
Brewing»
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν δωρεάν συμμετοχή ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο: www.facebook.com/pg/
EnvolveGR/events/
Καθώς πλησιάζει η 1η Οκτωβρίου, η οποία είναι καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων για το διαγωνισμό Envolve Award Greece 2019 το
Envolve αναζητά νέους ή υφιστάμενους επιχειρηματίες που χρειάζονται

Σε ποιες ειδικότητες του ΙΕΚ
ΟΑΕΔ Βέροιας θα
εισαχθούν 88 σπουδαστές
Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
ανακοινώνεται ότι, κατά το Χειμερινό εξάμηνο του έτους
κατάρτισης 2019-2020 εγκρίθηκε η εισαγωγή 2.728 νέων
σπουδαστών και σπουδαστριών στα ΙΕΚ του Οργανισμού,
προκειμένου να καταρτισθούν σε σύγχρονες ειδικότητες.
Στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ Βέροιας θα εισαχθούν 88 σπουδαστές-τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

υποστήριξη στη δημιουργία ή
την ανάπτυξη των εγχειρημάτων
τους. Οι συμμετέχοντες των συναντήσεων «Επόμενος Σταθμός:
Επιχειρηματικότητα» θα έχουν
τη δυνατότητα να ενημερωθούν
αναλυτικά για τους τρόπους που
μπορούν να επωφεληθούν από
το Envolve, καθώς και για τη διαδικασία της αίτησης στο πρόγραμμα βράβευσης.
Πέρυσι, το ταξίδι του οργανισμού παρακολούθησαν εκατοντάδες συμμετέχοντες σε 17
πόλεις της Ελλάδας, όπου συζήτησαν για την επιχειρηματικότητα
και την καινοτομία στη χώρα μας,
ανέδειξαν τις τοπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους.
Σε αυτό συνέβαλαν έμπρακτα
και οι περισσότεροι από 50 ομιλητές, οι οποίοι μοιράστηκαν τις
γνώσεις και την εμπειρία τους,
τόσο σε θέματα επιχειρηματικότητας, όσο και καινοτομίας.
Από τους συνολικά 8 νικητές του Envolve Award Greece 2018, αναδείχθηκαν 5 νικητές που εδρεύουν στην περιφέρεια.
Ο Αλέξανδρος Νούσιας, Διευθυντής του Envolve Entrepreneurship
στην Ελλάδα, δήλωσε: «Βιώνοντας την ενθαρρυντική συμμετοχή των
τοπικών κοινοτήτων στο περσινό μας ταξίδι ανά την Ελλάδα, ήταν
σαφές από την πρώτη στιγμή πως θα το επαναλαμβάναμε. Μέσα από
το ταξίδι αυτό γνωρίσαμε πολλούς επιχειρηματίες, με εξαιρετικό έργο
σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Είχαμε την ευκαιρία να συνεισφέρουμε σε αυτές τις κοινότητες, προωθώντας την ανάπτυξη της
συζήτησης γύρω από την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στην
περιφέρεια. Απόδειξη του έντονου επιχειρηματικού πνεύματος που
υπάρχει διάχυτο σε όλη την Ελλάδα αποτελεί το 48,3% των αιτήσεων
που λάβαμε για το Envolve Award Greece 2018, το οποίο προέρχεται

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
(Α΄εξ) 22 σπουδαστές-τριες
2. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Α΄εξ) 22 σπουδαστές- τριες
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (Α΄εξ) 22 σπουδαστές
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Γ΄εξ) 22
σπουδαστές- τριες
Δικαίωμα εγγραφής στο Α΄ εξάμηνο έχουν Απόφοιτοι
Λυκείου, ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών ανεξαρ-

από πόλεις εκτός της Αθήνας».
Η αποστολή του Envolve βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την εκπαίδευση, τους πόρους και τα βραβεία. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που
ιδρύθηκε το 2012 από το Libra Group, παρέχει εκπαίδευση για νεοφυείς
επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, αξιοποιώντας παράλληλα συνεργασίες με άλλους οργανισμούς και επιχειρήσεις, που αυξάνουν τη διαθεσιμότητα επιχειρηματικών πόρων. Το
πρόγραμμα βράβευσης στην Ελλάδα διεξάγεται για λογαριασμό της Ελληνικής Πρωτοβουλίας και υποστηρίζεται από πολλούς οργανισμούς, όπως η Antidote, η Atradius, το epixeiro.gr, το IADR, η Intracom Telecom,
το δικηγορικό γραφείο Ιωάννης Βασαρδάνης & Συνεργάτες, το δικηγορικό γραφείο Λυκουρέζου, η Microsoft, η Moore Stephens, η People for
Business, η Reed Smith, η SAP Hellas, η V+O Communication και η
White Room.

τήτως ορίου ηλικίας.
Δικαίωμα εγγραφής στο Γ΄ εξάμηνο έχουν Απόφοιτοι
ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών, ΤΕΛ, ΕΠΛ αντίστοιχης ειδικότητας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από
02-09-2019έως και 13-09-2019
Σημείωση: Στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ οι σπουδές είναι χωρίς
δίδακτρα
Πληροφορίες: Τηλ. 2331024640 και 2331023813 , mail:
iek.veria@oaed.gr
Fb: ΙΕΚ ΟΑΕΔ ΒΕΡΟΙΑΣ, Δ/νση: Προς Νοσοκομείο Βέροιας
Η Δ/ΝΤΡΙΑ του ΙΕΚ
ΜΑΝΑΦΗ ΓΕΡΑΚΙΝΑ

του Σαββατοκύριακου

Νέα Δρομολόγια ΚΤΕΛ

7-8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Φαρμακεία
Σάββατο 7-9-2019
08:00-14:30 ΜΑΣΟΥΡΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
18 23310-23132
08:00-14:30 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 23310-28594
08:00-14:30 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΓΩΝΙΑ 23310-60340
Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:
Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-Βέροια από Δευτέρα
μέχρι Παρασκευή μέσω Παλιάς Εθνικής οδού (ΠΕΟ)
Αφετηρία: Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,
Λουδίας, Αλεξάνδρεια, Βρυσάκι, Καμποχώρι, Καλοχώρι, Καβάσιλα, Σταυρός, Μακροχώρι
Προορισμός: Βέροια
5:35, 6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45,
14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 20:15, 21:30
Ταχείες Θεσσαλονίκη – Βέροια – Νάουσα καθημερινές από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15,
14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:45
Βέροια - Θεσσαλονίκη όλα τα δρομολόγια
Αφετηρία: Βέροια
Ενδιάμεσοι σταθμοί μη ταχείας: Μακροχώρι,
Σταυρός, Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυσάκι, Αλεξάνδρεια, Λουδίας, Χαλκηδώνα, Σίνδος
Ενδιάμεσοι Σταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέλι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων
Προορισμός: Θεσσαλονίκη
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,
7:45 ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45 ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45 ΤΑΧΕΙΑ, 10:30, 10:45 ΤΑΧΕΙΑ, 11:45 ΤΑΧΕΙΑ, 12:00,
12:45 ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45 ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45 ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45 ΤΑΧΕΙΑ, 17:00, 17:45 ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30 ΤΑΧΕΙΑ,
19:45, 20:45, 21:30
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια – Θεσσαλονίκη 6:45Δ, 7:45T, 8:00,8:45T
,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T,
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T, 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,
17:30,
17:45T,18:30,19:30T,20:00, 21:30
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00
1 5 : 1 5 T, 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T, 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0
19:00,19:15T,20:15,20:45T, 21:30
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30Τ, 16:30,17:30Τ,
18:30,19:30Τ, 20:30, 21:30
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00,
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00,
19:00Τ,20:15,21:00Τ, 21:30
Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσσαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342
Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

14:30-21:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18 (μπροστά από πιάτσα ταξί)
23310-63102
19:00-21:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 23310-25130
21:00-08:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 23310-25130
Κυριακή 8-9-2019
08:00-14:30 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί)
23310-72677
14:30-21:00 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 23310-23132
19:00-21:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ
Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο
Γαλάνη) 23310-73324
21:00-08:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ
Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο
Γαλάνη) 23310-73324.
Δευτέρα 9-9-2019
14:30-21:00 ΠΑΠΑΡΗ Χ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 4 23310-67420
14:30-21:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-60279
19:00-21:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-29551
21:00-08:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-29551

Συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ

Αύγουστος 2019

Το συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ κα
τά το διάστημα από 9-9-2019 μέχρι 15-92019 θα είναι το εξής: Αυτόματος τηλεφωνη
τής βλαβών: τηλ. 2331021814.

www.laosnews.gr
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Συνάντηση Αυγενάκη – Φούσεκ:
Συζήτησαν για τη βία και το VAR
Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης συναντήθηκε
με τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα των
FIFA/UEFA στην Ελλάδα, Πετρ Φούσεκ
και συζήτησαν για την αντιμετώπισης της
βίας και των στημένων αγώνων, αλλά και
για το VAR.
Η διεθνής Συνομοσπονδία αποδέχθηκε την πρόσκληση της Πολιτείας και
την προσεχή Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου
θα πραγματοποιηθεί συνάντηση για τη
δημιουργία επιτροπής με συμβουλευτική
αρμοδιότητα για πρωτοβουλίες αντιμετώπισης της βίας και των στημένων αγώνων, με τη συνδρομή εξειδικευμένων
στελεχών της UEFA.
Την επόμενη ημέρα, μάλιστα, Πέμπτη
12 Σεπτεμβρίου, η UEFA διοργανώνει
στην Αθήνα το 18ο ετήσιο συνέδριό της
«σταδίων και ασφάλειας», εν όψει της
έναρξης των ομίλων του Τσάμπιονς και
Γιουρόπα Λιγκ.
Συζητήθηκε, επιπλέον, η είσοδος του
VAR στο ελληνικό ποδόσφαιρο και η επιρροή του στα ζητήματα βίας αλλά και αξιοπιστίας. Ο κ. Αυγενάκης χαιρέτησε την είσοδο του
VAR στα ελληνικά γήπεδα και εξήγησε ότι είναι
απαίτηση όλων να λειτουργήσει ορθά, από τις
αρμόδιες ποδοσφαιρικές αρχές που έχουν την
ευθύνη του, ΚΕΔ, ΕΠΟ και FIFA/UEFA με τα
πρωτόκολλά τους. Άλλωστε, η σωστή εφαρμογή του θα κάνει καλύτερο το ποδόσφαιρό μας
τόσο στους αγωνιστικούς χώρους, όσο και στις
εξέδρες, συμβάλλοντας στον αγώνα για την
αποκλιμάκωση της βίας και την αναβάθμιση
του ποδοσφαιρικού προϊόντος. Συμφωνήθηκε
ότι αυτό είναι κοινή επιθυμία και προς αυτή την
κατεύθυνση πρέπει να εργάζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι, με την Πολιτεία να επιτελεί κι αυτή
τον δικό της ρόλο.
Μετά από το πέρας της συνάντησης ο κ.
Φούσεκ δήλωσε: «Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση σήμερα. Το πρώτο θέμα ήταν η

αντιμετώπιση της βίας, δεδομένου ότι θα γίνει
το συνέδριο της UEFA εδώ την επόμενη εβδομάδα για αυτό το θέμα. Είμαστε χαρούμενοι
που θα γίνει αυτό το συνέδριο εδώ στην Αθήνα
και έχουμε αρκετά βήματα τις προσεχείς ημέρες
και εβδομάδες να κάνουμε πάνω στα θέματα
της βίας.
Συζητήσαμε και για το VAR, πάνω σε αυτό
το θέμα, το οποίο είναι πολύ καινούριο στην
Super League. Είπα στον Υφυπουργό ότι θα
πρέπει να υποστηριχθεί και να παρουσιαστεί
θετικά, δεδομένου ότι υπήρχαν αρκετά σωστές
αποφάσεις μέσα από αυτό το σύστημα τις δύο
πρώτες αγωνιστικές. Το VAR είναι πολύ πετυχημένο στην Ελλάδα συγκριτικά με άλλες χώρες.
Επιτυχημένο, διότι καταρχάς εκτιμάμε πολύ τη
στάση της ελληνικής πολιτείας, η οποία το χρηματοδότησε. Ένα άλλο κομμάτι είναι ο τεχνικός
εξοπλισμός και η εγκατάστασή του, συμπεριλαμβανομένου των πρωτοκόλλων FIFA και
UEFA και επίσης η εκπαίδευση των διαιτητών».

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

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

έτοιμο σε πλήρη λει-

τις λευκές ηλεκτρικές

ΝΤΗΡΙΟ στην Αγ. Βαρ-

ACS, κούριερ για τη

χειριστού κλαρλ. Πλη-

πωλείται διαμέρισμα

τουργία στην οδό Στα-

συσευές, 2 inverter

βάρα ενοικιάζεται. Τηλ.:

Βέροια με δίπλωμα

ροφορίες στο 6947

75 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 1ος

δίου στη Βέροια. Τιμή

κλιματιστικά, σαλόνι,

6908 700069.

ο δ ή γ η σ η ς μ η χα ν ή ς

021868.

όρ., ανακαινισμένο.

προσιτή-συζητήσιμη.

τραπεζαρία, ντουλάπα,

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56, ε-

Τηλ.: 6987 376116.

Τηλ.: 6970 229546, κ.

θωρακισμένη πόρτα,

νοικιάζεται κατάστημα

Ευθύμη.

συνθετικά κουφώματα,

30 τ.μ., με W.C. Τηλ.:

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ-

κές γνώσεις κομμωτι-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

23310 62064 & 6937

ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να

κής για βαφές, λουσί-

μανση πετρελαίου, θέ-

388027.

προσλάβει: α) οδηγό

ματα κ.λπ., με πλήρες

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ση parking. Τιμή 350

ΝΑΟΥΣΑ ενοικιάζο-

με δίπλωμα Γ΄, β) α-

ωράριο. Τηλ.: 6974

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ευρώ. Τηλ. επικοινω-

νται επαγγελματικοί χώ-

ποθηκάριο με γνώσεις

648212.

στη Βεργίνα 18 στρέμ-

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

νίας: 6977 658822,

ροι στο κέντρο της πό-

ματα με ακτινίδια και

μονοκατοικία πανέ-

6944 281124.

λης, ατομική θέρμανση,

κεράσια και πομώ-

μορφη με όλα τα έπι-

με W.C. Τηλ.: 23320

να. Πληρ. τηλ.: 6948

πλα και ηλεκτρικά, με

24784 & 6971 779135.

949616.

αυλή, ΛΟΥΞ, 250 ευ-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ρώ. Euromesitiki 6945

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

16,5

122583.

στρέμματα στο Μαυ-

ΩΡΟΛΟΪ, διαμέρι-

διαμέρισμα 98 τ.μ.,

ροδένδρι (Καράτσαλι)

σμα επιπλωμένο με

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

2ΔΣΚWC, 5ος όρ.,

Βέροιας, με ροδακι-

2ΔΣΚ Α.Θ., 250 ευ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

κεντρική θέρμανση,

νιές, διάφορες ποικι-

ρώ. Euromesitiki 6945
122583.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

γωνιακό, διαμπερές,

λίες και πομώνα και

ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ πω-

μεγάλα μπαλκόνια, θέ-

μπεκάκια. Τηλ.: 6942

λείται μονοκατοικία 83

ση στάθμευσης. Τηλ.:

202465.

τ.μ. με οικόπεδο συ-

6977 435166, 23310

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙ-

φου 130 τ.μ., 3ΔΣΚΜ

νολικά 200 τ.μ., στο

61205 & 23310 62776.

ΤΑΙ οικόπεδο στους Γε-

και W.C., πλήρως α-

κέντρο του χωριού, με

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ

ωργιανούς 2 στρέμμα-

νακαινισμένο με όλες

μπάρμπεκιου. Τηλ.:

πωλούνται 2 διαμε-

τα, σε πολύ καλή θέση,

6971 946773.

ρίσματα από 80 τ.μ.,

με νερό, ρεύμα, θέα,

ΕΔΕΣΣΗΣ, γκαρσο-

πακέτο, αυλή, κήπο,

πολύ κοντά στο δρόμο.

νιέρα με 1ΔΣΚ, 40 τ.μ.

θέρμανση, καλή κατα-

Τηλ.: 6934 662478.

μικτά, 3ος όρ., 22.000

σκευή. Τιμή 50.000 ευ-

ευρώ. Euromesitiki

ρώ συζητήσιμη. Τηλ.:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

6945 122583.

6974 058284, 6973

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΑΟΥΣΑ, κέντρο,

κομμωτηρίου με βασι-

τζάκι, αυτόνομη θέρ-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Παρασκευή, πωλείται

23310 75400.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

γροτεμάχια

475239.

και αυτοκινήτου. Τηλ.:

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

Π Ω Λ Ο Υ Ν ΤΑ Ι α -

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ.

του Σαββατοκύριακου
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ παραδοσιακό ψητοπωλείο,

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

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΛΙΠΑ-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και εμπειρία σε διανομή εμπορευμάτων από εταιρεία μεταφορών με έδρα τη
Βέροια. Πληροφορίες 23310 91313.

του Σαββατοκύριακου
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρσονιέρα επιπλωμένη μικρή 27 τ.μ., μικτά και 22
τ.μ. καθ. κατασκευή 78 , 2 ος όροφος, σε μέτρια
κατάσταση , έχει ατομική θέρμανση με κλιματιστικό και το ενοίκιο της 120 €. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105401 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 22 τ.μ.
στον 3 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υ/δ ,
Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1970 - Τιμή: 140 €.
Κωδ: 23132 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρα επιπλωμένη συνολικής επιφάνειας 32 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται
από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα και
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 1972 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική με κλιματιστικό ,
έχει Κουφώματα Αλουμινίου με διπλά τζάμια
και Ανελκυστήρα, έχει Ηλ. Συσκευές, Τιμή:
180 €. Επιθυμητή μόνο γυναίκα εκπαιδευτικός. Από 1/10/19 διαθέσιμη.
Κωδ: 106236 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. Ημιώροφος. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο,
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 1970 και διαθέτει θέρμανση Κεντρική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου
συρόμενα, Σκαλιά εισόδου - Τιμή: 170 €.
Κωδ: 23240 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Κέντρο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 45 τ.μ. Ημιώροφος Υπερυψωμένος.
Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι,
Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1988 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Ηλεκτρικό, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, A/C, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Σκαλιά
εισόδου, Μπαλκόνια 15 τ.μ. - Τιμή: 250 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη
συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα
. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη
το 1998 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα,
Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
κωδ.14058 ΕΡΓΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται ισόγεια αποθήκη 300 τ.μ., πολύ αξιόλογο
ακίνητο, καινούργια σιδηροκατασκευή για
απαιτητικούς ενοικιαστές , σε άριστο σημείο,
300€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23472 ΚΕΝΤΡΟ , Γραφείο 19 τ.μ.,
κατασκευή 1976, ημιόροφος , ανακαινισμένο
εκ βάθρων και άψογα συντηρημένο, σε εξαιρετική κατάσταση, με ατομική θέρμανση με
κλιματιστικό , επιπλωμένο κομπλέ , με κοινό
WC , κεντρικότατο, ενοίκιο 150€.
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Κωδ.23189 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 40 τ.μ.,
προς ενοικίαση κοντά στον Άγιο Αντώνιο
, κατασκευή 1974, 2 χώροι και WC , 3 ος
όροφος, ενοίκιο πολύ χαμηλό μόνο 150€.
Κωδ: 23418 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο εξαιρετικής προβολής και συνολικής επιφάνειας 42 τ.μ. στον 2 ο όροφο.
Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 1991 και διαθέτει θέρμανση
με Κλιματισμό , Κουφώματα Συνθετικά, και
Ανελκυστήρα - Μίσθωμα 220 €. Το γραφείο
μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
κωδ.23188 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον
Άγιο Αντώνιο , γραφείο 45 τ.μ., με δύο χώρους ,
με καινούργια κουφώματα και με δικό του μέσα
WC , 3 ος όροφος , μόνο 200€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
κωδ. 23272 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γραφείο
50 τ.μ., 1 ος όροφος , πολύ μεγάλης προβολής , γωνιακό , δύο χώροι με δική του τουαλέτα έξω , κατασκευή 1972, κουφώματα καινούργια συνθετικά , ενοίκιο 150€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13374 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡ0 ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ενοικιάζεται σπάνιο κατάστημα 40 τ.μ., με
28 τ.μ. πατάρι , μεγάλες βιτρίνες , κατάλληλο
για κάθε χρήση , υπόδειξη μόνο σε σοβαρά
ενδιαφερόμενους , τιμή 750€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13564 - Κοντά στα ΚΤΕΛ σπάνιο
γωνιακό , εξαιρετικής προβολής Κατάστημα
συνολικής επιφάνειας 60 τ.μ. στο ισόγειο. Αποτελείται από 1 ενιαίο χώρο με πολύ μεγάλη
βιτρίνα και με δικό του WC. Πρόκειται για ένα
πολύ αξιόλογο ακίνητο που απευθύνεται μόνο
σε σοβαρό μισθωτή και με τιμή ενοικίου στα
500 € αρχική και τελική. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ. 12954 Ενοικιάζεται στο κέντρο της
Βέροιας σπάνιο μεγάλο κατάστημα με ισόγειο
290 τ.μ. , υπόγειο 290 τ.μ. και ο 1ος ορ. 270 τ.μ.
, συνολικά 850 τ.μ. όλα με άδεια κύριας χρήσης
, σε εξαιρετικά καλή κατάσταση . Μπορεί να νοικιαστεί και ξεχωριστά ισόγειο και υπόγειο μαζί
με μίσθωμα τα 3.200€ , με τον όροφο μαζί συνολικό μηνιαίο μίσθωμα τα 3.800€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12815 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ κατάστημα
400 τ.μ. σε οικόπεδο 4.000 τ.μ. κατάλληλο
για πάμπολλες χρήσης ακόμη και για υγειονομικού ενδιαφέροντος , με αύλιο χώρο δικό
του μεγάλο και μίσθωμα πολύ λογικό μόνο
1500€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κάτω
από το Μπάσκετ της Εληάς ισόγειο πάρκινγκ
συνολικής επιφάνειας 18 τ.μ. Ενοίκιο 50 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13574 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κομπλέ
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ντρικό δρόμο , σε ημιυπόγειο , τιμή πώλησης
μόνο 16.000€.

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040 ΤΣΕΡΜΕΝΙ, πωλείται αποθήκη 147 τ.μ., με καλή πρόσβαση από κε-
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ρία. Τηλ.: 23310 22174.

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

μόνιμη απασχόληση,

245383.

μένης κυρίας στην Αγ.

εξωτερικό πωλητή, κύ-

Βαρβάρα Ημαθίας. Τηλ.:

ριο ή κυρία με γνώσεις

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα έως

πωλήσεων και ευχέρεια λόγου, απαραίτη-

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

τα στοιχεία: να διαθέτει
άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
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τα έπιπλα του Κόγια πωλείται αγροτεμάχιο
7.677 τ.μ. εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου
στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 25000€ .Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 - Ξηρολίβαδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
πολύ πολύ σπάνιο οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 237 τ.μ. και σε μοναδικό σημείο του
χωριού . Τιμή μόνο 18.000 €.
Κωδ.12951 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, με ανατολικό
προσανατολισμό οικόπεδο και με θέα τον
κάμπο της Βέροιας , εντός σχεδίου πόλεως
με Σ.Δ. 0,8 μεγέθους 400 τ.μ., πωλείται στην
τιμή των 38.000€.
Κωδ. 13056 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , ευκαιρία πωλείται οικόπεδο 400 τ.μ., με σ/δ 0,8 εντός
σχεδίου πόλεως , άρτιο οικοδομήσιμο , με
γύρω -γύρω οικοδομές , η αντικειμενική του
τιμή είναι 83.000€ αποδεδειγμένα η δε τιμή
πώλησης του από 80.000€ τώρα προσφέρεται στα 32.000€ , ευκαιρία άριστη. Διαθέτουμε
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ. 13007 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται ένα
εξαιρετικό οικόπεδο μεγάλο 1.010 τ.μ. γωνιακό ανατολικό , κατάλληλο και για οικοδομή με
σ/δ 0,8 , τιμή μόνο 130.000€.
κωδ. 12952 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, σε μοναδικό
σημείο και με θέα τον κάμπο της Βέροιας πωλείται οικόπεδο 1.090 τ.μ., με Σ.Δ. 0,8 , τιμή
90.000€. Μπορεί να πουληθεί και το μισό.
Κωδ. 13010 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ πωλείται οικόπεδο στην είσοδο του χωριού από την
πλευρά της Βέροιας με 1965 τ.μ. , άρτιο και
οικοδομήσιμο , σε τιμή εξαιρετικά χαμηλή
μόνο 25.000€.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.14390 Στα ΚΑΒΑΚΙΑ Βέροιας ,
πωλείται σπάνια Βίλα 400 τ.μ., συνολικά
σε τρία επίπεδα , η θέα της μοναδική , σε
κατάσταση εξαιρετική , άνετοι χώροι, άριστη
διαρρύθμιση , πολύ αυστηρών τεχνικών
προδιαγραφών, γεωμετρικά δομημένη , για
πολύ απαιτητικούς αγοραστές , επιβλητική
στην όψη , με αρμονικές αναλογίες , διαθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα , ψησταριά ,
ενεργειακό τζάκι, μια μεγάλη αποθήκη και
ένα δεύτερο διαμέρισμα ξενώνα στο ισόγειο
, με διπλό γκαράζ κλειστό και άλλα δύο γκαράζ έξω σκεπαστά με ντουλάπες παντού,
διαθέτει δρύινα δάπεδα στα υπνοδωμάτια
και επιλεγμένο λευκό μάρμαρο Βεροίας στο
σαλόνι , αλουμινίου κουφώματα με θερμογέφυρα και με διπλά τζάμια και 3 μπάνια . Το
οικόπεδο του είναι 5680 τ.μ. περιφραγμένο ,
ζητούμενο τίμημα 380.000 €.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

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

(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα

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

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

τους νομούς Ημαθίας
και Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιογραφικών
και δικαιολογητικών για
αξιολόγηση στοιχείων
με συνέντευξη

στα

κεντρικά γραφεία της
εταιρείας οδός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για ψητοπωλείο
στη Βέροια. Πληρ.
6984 472747 & 6946
103988.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται γκαρσονιέρα στην
οδό Πολυζωΐδη, κοντά
στην Πλατεία Ωρολογίου. Τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.: 6949 981810.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ
Η εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΑΕ, η οποία εδρεύει στη Βέροια
και δραστηριοποιείται στο χώρο των κονσερβοποιημένων
φρούτων και στην χυμοποίηση, επιθυμεί να προσλάβει
ΘΕΡΜΑΣΤΗ.
Απαραίτητα προσόντα:
•Άδεια εργοδηγού μηχανικού 4ης ειδικότητας ή Άδεια Αρχιτεχνίτη μηχανικού 4ης ειδικότητας
•Προϋπηρεσία σε βιομηχανική μονάδα
Αρμοδιότητες
•Υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας
•Επιδιόρθωση βλαβών
•Προληπτική συντήρηση
•Νέα τεχνικά έργα
Η εταιρεία προσφέρει:
•Εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικά αναπτυσσόμενο
περιβάλλον
•Μόνιμη απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται είτε να προσκομίσουν
βιογραφικό σημείωμα στα γραφεία της εταιρίας (Σιδ. Σταθμός Βέροιας) είτε να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο
email: hr@aqf.gr, υπόψη Διεύθυνσης Προσωπικού.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2331023774
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ
110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο
170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ημ/ υπογειο διαμερισμα με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ, 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν. 55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ ανωγειο λουξ,24000€
ΑΣΤΙΚΑ 40 τ.μ 3ος 1ΔΣΚ Μπανιο, προσοψης 22000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος 0085
ΠΑΠΑΓΟΥ 100τ.μ 2ΔΣΚ 2WC Αν.Θερμ Κοπλαμ, 45000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 350€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ΔΣΚ ανακαιν.2ος Κ.Θ 170€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3ΔΣΚ 110 τ.μ Θερμ/τες κοπλαμ, 250€
ΩΡΟΛΟΙ επιπλωμενο με 2ΔΣΚ Ατ.Θ.Κοπλαμ,,ασφαλειας 250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση 250€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞ Κτηματα χαμηλης παραγωγικοτητας καταλληλα για
Φωτ/κά
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€

VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με
1400€ ανα στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ ομορα οικ.σ.δ 0,8 2600+2600 τ.μ επικλινη Ευκαιρια 70000€
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ 3800τ.μ οικοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρ χερσα 1300€ το σττρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβαρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγροτεμαχιο χερσο 10στρ.25000€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ
ΕΜ. ΠΑΠΠΑ καταστημα 40 τ.μ. ευκαιρια,25.000€
Π. ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ, 25 τ.μ.18000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ καταστημα μοναδικο 50+150
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά, 85 τ.μ χρηζει ανακ Ιατρειο 60000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους 75 τ.μ πλησιον
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 17τ.μ 80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα κατστημα 42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€
Σοβαρες προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΚΤΕΛ Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ +υπογειο 350€
ΠΙΕΡΙΩΝ αρχες 70 τ.μ +παταρι 300€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ με αυλη προς Πατριδα 120€

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

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

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

Η εταιρεία φυλάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3
άτομα φύλακες, με άδεια εργασίας προσω-

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

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

βιογραφικό για αξιολό-

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

ροφορίες με ραντεβού
για συνέντευξη στα
γραφεία της εταιρείας Θεσσαλονίκης 45,
τηλ. 23310 27102.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει
την περιποίηση γερόντων για όλο το 24ωρο
ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα κέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και
200 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ
και 220 ευρώ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητροπόλεως δύο διαμερίσματα 90,
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος,
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. πολύ καλό 1.100 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ 1.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές κοντά στο χωριό 30 ετών
5.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές & νερό 10.500 €
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.800 μέτρα με ελιές 9.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 5.000 μέτρα με νερό 12.500 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 29.000 €
ΚΟΥΜΑΡΙΑ 5 τμχ & 2 οικόπεδα & 3 αγροτεμάχια (16.000
μέτρα σύνολο) 25.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 17.000 μέτρα με ακτινίδια 5 ετών 67.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα ενοίκιο 450 €/έτος

πικού ασφαλείας και
γηση στοιχείων. Πλη-

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

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

ή κάποιες ώρες. Επίσης αναλαμβάνει την
καθαριότητα σπιτιών,
γραφείων, σκάλες.
Τηλ.: 6946 479828.
ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ κυρία, για καθάρισμα σπιτιών, σιδέρωμα και άλλες οικιακές δουλειές.
Τηλ. επικοινωνίας: 6985
642333.
ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά
σπίτια, υπόγεια, αποθήκες και ΑΓΟΡΑΖΩ
παλιά αντικείμενα. Αγοράζω και χαλκό και
μπρούντζο. Τηλ.: 6948
861867 κ. Στράτος.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει

ροιας. Πληρ. τηλ.: 6936 975803.

του Σαββατοκύριακου
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την περιποίηση γερόντων και παιδιών, καθαριότητα γραφείων, σπιτιών
και σκάλες. Τηλ. 6943994643.
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργασία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμένης. Τηλ.: 6934 162137.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

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

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

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

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

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα Αγγλικών για όλα τα επίπεδα. Τηλ.: 6978
287562 & 23310 25451.
ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία
και εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας αγγλικών παραδίδει μαθήματα ελληνικών και αγγλικών σε
μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Τιμές πολύ προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας:
6980 973819.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα
σε παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου με εξειδίκευση στην Έκθεση και μεταπτυχιακό
στην Ειδική Αγωγή. Αναλαμβάνει εκπ/
ση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
Τηλ.: 6978 342026 & 23310 25520.
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος με φροντιστηριακή πείρα και εξειδίκευση
στην Έκθεση παραδι’δει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου (μεμονωμένα και σε
γκρουπ). Τιμές προσιτές και συζητήσιμες. Αποτελέσματα εγγυημένα. Τηλ.:
6973 707829.
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα ελεύθερου σχεδίου για Πανελλήνιες εξετάσεις. Τηλ.: 6986 726896.

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

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

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
(πτυχιούχος κλασσικής φιλολογίας) με πολυετή φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.
Θερινά μαθήματα προετοιμασίας
για το γυμνάσιο και τις πανελλήνιες εξετάσεις. Τιμές προσιτές. Τηλ.:

χνίδια παιδικά δεκαετιων70-80 τηλ:6944816921 κ.
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμανι-

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά

κής κατασκευής με φοριαμό και τρεις πολυθρό-

Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.:

νες σε άριστη κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας:

6984 040769.

6973 827192.

6973 387996 & 2331304510.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός φαρμακείου
και καταστήματος, σε άριστη κατάσταση.

www.mesitikoveria.gr

Τηλ.: 23310 60279, ώρες καταστήματος.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ προς αγορά δίσκοι
ROCK-HEAVY-METAL -περιοδικα παλιά
αθλητικά -ποδοσφαίρου -panini άλμπουμ
-φανέλες ποδοσφαιρικών ομάδων -παι-

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

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

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

ΚΕΝΤΡΟ.
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΔΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1ΔΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.
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ΔΕΘ: Αυτοί είναι οι άξονες
που θα παρουσιάσει
ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Έμφαση στην
ελάφρυνση της
φορολογίας θα
δώσει ο κ. Μητσοτάκης. Τι θα
πει για επενδύσεις και εργασιακές σχέσεις. Τα
βήματα που θα
παρουσιάσει ο
πρωθυπουργός
ώστε «το κράτος
να μην ταλαιπωρεί τον πολίτη».
Θα ζητήσει να
αξιολογηθούν
ακριβώς σε ένα
χρόνο όσο θα πει
φέτος στη ΔΕΘ.
Τι ς δ ε σ μ ε ύ σεις του για τους
επόμενους 12 μήνες, αντί για αόριστες υποσχέσεις
σε βάθος τετραετίας, θα αναπτύξει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ με στόχο,
όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, να αλλάξει
το αφήγημα της ΔΕΘ και να την μετατρέψει από φόρουμ παροχολογίας σε φόρουμ λογοδοσίας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Μητσοτάκης θα
ζητήσει από τους πολίτες να αξιολογήσουν οι ίδιοι
αν εφαρμόστηκαν στην επόμενη ΔΕΘ σε ένα χρόνο
από σήμερα όσα θα ανακοινώσει.
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά
την ομιλία του στα εγκαίνια της διεθνούς έκθεσης
Θεσσαλονίκης θα αναφερθεί σε τέσσερα πεδία που
υπηρετούν την ανάπτυξη:
1. Φορολογία και φορολογική πολιτική. Ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει για τις μειώσεις φόρων – ήδη

έγιναν νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα (ΕΝΦΙΑ)και θα αναφερθεί στην ελάφρυνση των βαρών για
τις επιχειρήσεις αλλά και τα φυσικά πρόσωπα που
σκοπεύει να υλοποιήσει η κυβέρνηση με στόχο
«την ανόρθωση της μεσαίας τάξης και τη στήριξη
των πλέον αδύναμων στρωμάτων».
2. Επενδύσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο κ.
Μητσοτάκης θα μιλήσει για το ξεμπλοκάρισμα των
επενδύσεων που έχει ήδη επιτευχθεί (Ελληνικό,
Λιμάνι του Πειραιά – Cosco, Ελληνικός Χρυσός)
και «θα αναπτύξει το συγκεκριμένο σχέδιο προσέλκυσης επενδύσεων από το εξωτερικό και τόνωσης
των επενδύσεων στο εσωτερικό«.
3. Εργασιακές σχέσεις. Στόχος μας, αναμένεται
να τονίσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η προστασία των εργαζομένων, η στήριξη
της πλήρους απασχόλησης
και βέβαια η δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας.
4. Ψηφιακό κράτος. Όπως
αναφέρουν κυβερνητικές πηγές θα τονίσει ότι «το κράτος
παύει να ταλαιπωρεί τους πολίτες και γίνεται σύμμαχος της
ανάπτυξης αντί να την εμποδίζει μέσω της γραφειοκρατίας«. Ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί αναλυτικά στις αλλαγές
που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών.
Επίσης, ξεχωριστό κεφάλαιο της ομιλίας του πρωθυπουργού θα αποτελέσει τέλος
η παρουσίαση των έργων που
σκοπεύει να υλοποιήσει κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη
και στην ευρύτερη περιοχή
της Μακεδονίας.

του Σαββατοκύριακου

«Masterplan» για το μεταναστευτικό
αποφάσισε η κυβέρνηση
Αύξηση 114% στις
μεταναστευτικές ροές
από την Τουρκία στα
ελληνικά νησιά παρατήρησαν οι ελληνικές
Αρχές από τον Ιούνιο
έως τον Αύγουστο του
2019 σε σχέση με το
αντίστοιχο περσινό
διάστημα.
Μέσα σε αυτό το
κλίμα και αυτή την
πραγματικότητα, ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
έδωσε εντολή, όχι μόνο να συνεδριάσει η διυπουργική επιτροπή για το θέμα, αλλά στην ουσία να είναι
σε διαρκή συνεδρίαση, να χαρτογραφεί καθημερινά
την εικόνα των ροών στα νησιά και να λαμβάνονται
άμεσες και γρήγορες αποφάσεις.
Στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εκτός από
τον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Γιώργο Κουμουτσάκο, πήρε μέρος και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό και συντονιστής του
κυβερνητικού έργου Άκης Σκέρτσος.
Γενικοί γραμματείς κρίσιμων υπουργείων, όχι
μόνο ανέλυσαν την κατάσταση, αλλά ελήφθησαν
και αποφάσεις, όπως για παράδειγμα η λειτουργία
της προστασίας συνόρων, αλλά και η γενικότερη
λειτουργία των κέντρων φιλοξενίας σε σχέση με τις
τοπικές κοινωνίες.
Λίγο αργότερα σε δηλώσεις του ο κ. Κουμουτσάκος εξαπέλυσε επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση παρέλαβε μία
χαοτική κατάσταση στο θέμα του μεταναστευτικού.
Πάντως η διυπουργική θα σχεδιάσει και ένα
συνολικό σχέδιο συγκεκριμένων δράσεων που θα
ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα.
Μετά το τέλος της σύσκεψης, ο κ. Κουμουτσάκος
έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Κατόπιν οδηγιών του κ. πρωθυπουργού, στο

ΚΥΣΕΑ της περασμένης
εβδομάδας, πραγματοποιήθηκε σήμερα, εδώ
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, συντονιστική διυπουργική συνεδρίαση για την αντιμετώπιση της πρόκλησης
του μεταναστευτικού
ζητήματος, που αντιμετωπίζει η χώρα.
Δεν είναι συνάντηση
μίας φοράς. Εγκαινιάστηκε μια συνεχής διαδικασία διαρκούς συντονισμού. Γι’ αυτό κι αποφασίστηκε να οριστούν
πρόσωπα-σύνδεσμοι, που θα είναι σε καθημερινή
επαφή, προκειμένου να διαχειρίζονται όλες τις περιπτώσεις που θα απαιτείται κυβερνητική παρέμβαση.
Επιβεβαιώθηκε ο πολυδιάστατος χαρακτήρας
του θέματος και προχωράμε στη διαμόρφωση ενός
κεντρικού σχεδίου “ masterplan”, που θα καλύπτει
όλα τα ζητήματα, με συγκεκριμένες πολιτικές και
συγκεκριμένα μέτρα.
Τέλος, διαπιστώθηκε από όλα τα συναρμόδια υπουργεία η χαοτική κατάσταση που παρέλαβαν στο
θέμα αυτό. Αυτήν τη χαοτική κατάσταση, την οποία
διαμόρφωσε και μας κληροδότησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η σημερινή κυβέρνηση θα την αλλάξει.
Το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί. Και στην εξωτερική του διάσταση και στην εσωτερική του, με πολλή
δουλειά και με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων των τοπικών κοινωνιών, την ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βεβαίως
την προάσπιση του πολύτιμου αγαθού της ασφάλειας, του αισθήματος ασφάλειας των Ελλήνων και της
ασφάλειας της χώρας.
Ο συνδυασμός όλων αυτών είναι η πυξίδα της
πολιτικής μας, με συγκεκριμένα μέτρα, με συγκεκριμένες αποφάσεις».

Νησέλι Ημαθίας: Θάνατος
46χρονου από ηλεκτροπληξία
«Παγωμένη» είναι η κοινωνία του δήμου Αλεξάνδρειας από
την είδηση του θανάτου ενός άντρα στο Νησέλι, την Πέμπτη 5
Σεπτεμβρίου 2019.
Ο άτυχος άντρας δούλευε
στο σπίτι του και βγήκε τραγικό θάνατο από ηλεκτροπληξία
όπως δείχνουν οι πρώτες ενδείξεις. Τα ακριβή αίτια ερευνά η
αστυνομία της Αλεξάνδρειας.
Ο 46χρονος αφήνει πίσω του
δύο παιδιά.
Πηγή: alexandria-gidas.gr

