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Συνδρομές

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

Στενός δρόμος…

ΕΤΟΣ:
2019

Μήνας: 2
Εβδομάδα: 6

07.23
Ανατολή Ήλιου:
.56
Δύση  Ήλιου: 17
39-326
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τηλάτ.
εοδήρου του Στρα
Ζαχαρίου Προφ.,Θ

Σημαντικό διεθνές
εμπορικό άνοιγμα
της Ημαθίας
στο Βερολίνο

H δυναμική συμμετοχή επιχειρήσεων της Ημαθίας στην
διεθνή κλαδική έκθεση Fruit Logistica 2019, με την
στήριξη της Π.Ε. Ημαθίας, του Επιμελητηρίου και της
Κοινοπραξίας Παραγωγών δείχνει την προσπάθεια να
καθιερωθεί στις διεθνείς αγορές το ημαθιώτικο brand
name. Είναι πολύ σημαντικό τα αγροτικά προιόντα που
είναι το βασικό εξαγωγικό όπλο της περιοχής μας να
γίνονται γνωστά στις διεθνείς αγορές μέσα από μια τέτοια
κορυφαία διεθνή έκθεση. Η ένθερμη και ουσιαστική
στήριξη όλων των φορέων είναι επιβεβλημένη, αφού μια
τέτοια προσπάθεια στοχεύει στην αύξηση των εξαγωγών
που θα δημιουργήσουν περαιτέρω ανάπτυξη στην
ευρύτερη περιοχή. Πέρα από πολιτικές σκοπιμότητες
και κομματικά συμφέροντα, είναι μια εθνική υπόθεση,
αφού θα φέρει ζεστό συνάλλαγμα και θα ξεκολλήσει την
εθνική οικονομία από την στασιμότητα και την κρίση.
Επομένως με σωστή οργάνωση από τις επιχειρήσεις
και σημαντική βοήθεια από τους φορείς πρέπει να
αξιοποιήσουν ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα της
περιοχής μας, τα αγροτικά προιόντα του ημαθιώτικου
κάμπου.

Ραντεβού την Τρίτη
στην Αθήνα
για τον ΕΦΚΑ Νάουσας
Κλείστηκε τελικά  το ραντεβού του Δημάρχου Νάουσας
και των φορέων με τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Πετρόπουλο  για το θέμα των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ Νάουσας. Η συνάντηση καθορίστηκε για την ερχόμενη Τρίτη
στις 12 το μεσημέρι.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
σήμερα στο δρόμο
Βέροιας – Κυδωνοχωρίου

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

Εργασίες για την αποκατάσταση φθορών στον αγροτικό
δρόμο Βέροιας – Κυδωνοχωρίου, θα γίνουν σήμερα Παρασκευή και για την ομαλή και ασφαλή  διεξαγωγή της κυκλοφορίας, από τις 8.00 π.μ. μέχρι και τις 5.00 μ.μ. απαγορεύεται η
κυκλοφορία, στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων στο
τμήμα της οδού Βέροιας – Κυδωνοχωρίου, από τη συμβολή
της με την περιφερειακή οδό Βέροιας – Νάουσας και για μήκος 100 μέτρων.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών και των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων, τα οχήματα θα κινούνται από παρακείμενες οδούς.

Στο φράχτη του πάρκου Καρατάσου, απέναντι από τους Αγίους Αναργύρους Βέροιας, έπεσε ένα αγροτικό αυτοκίνητο χθες το πρωί, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Το τμήμα του δρόμου, μετά την ανάπλαση έχει στενέψει αρκετά και τα αυτοκίνητα κινούνται οριακά στο πλάτος του.
Έτσι ένα ακόμα περιστατικό σημειώθηκε στο συγκεκριμένο σημείο με όχημα που βρέθηκε στο... αυλάκι.
Γι αυτό και οι οδηγοί με τη σειρά τους, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν περνούν απο το συγκεκριμένο
δρόμο.

Λίθοι μνήμης για τους εβραίους της Βέροιας
Το αίτημα για την τοποθέτηση λίθων μνήμης σε διάφορα σημεία της Βέροιας, απ’ όπου ξεκίνησαν το αμετάκλητο
ταξίδι τους οι Εβραίοι που ζούσαν στην πόλη μας, έθεσε
η Ομάδα Πρωτοβουλίας για την τοποθέτηση των Λίθων
Μνήμης, στην εκδήλωση της Τετάρτης, στο Φουαγιέ της
Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών της Βέροιας διεκδικώντας
από κοινού, έναν κύβο μνήμης για τους ανθρώπους που
δεν είχαν ποτέ το δικαίωμα σε έναν τάφο. Στο χρονολόγιό
του στο facebook, ο συγγραφές και δικηγόρος Γιώργος
Λιόλιος, γράφει:
«Είναι οι πρώτες "ταφές" που διεκδικούμε στην Βέροια.
Ας δωρίσουμε κάτι από την ψυχή μας σε αυτά τα παιδιά
που δεν έτυχαν ποτέ κανενός τάφου...
Ας δωρίσουμε από την ψυχή μας έναν λίθινο κύβο μνήμης σ' αυτά τα παιδιά. Να είναι οι λίθοι τους μία πρόκα στο
μάτι του φασισμού.
• Πίντο Ισαάκ του Μπαρούχ και της Μπέλλας, ο οποίος
το 1943 ήταν 15 χρόνων. Φοιτούσε στην 5η τάξη του Γυμνασίου της Βέροιας. Εκτοπίστηκε το Μάιο του 1943 στο
Άουσβιτς όπου εξοντώθηκε.
• Πίντο Μωϋσής του Μπαρούχ και της Μπέλλας, ο
οποίος το 1943 ήταν 14 χρόνων. Φοιτούσε στην 3η τάξη
Γυμνασίου της Βέροιας. Εκτοπίστηκε το Μάιο του 1943 στο
Άουσβιτς όπου εξοντώθηκε.
• Δανιέλ Ασέρ του Ιακώβ και της Φλώρας, ο οποίος
το 1943 ήταν 12 χρόνων. Φοιτούσε στην 1η τάξη του Γυμνασίου της Βέροιας. Εκτοπίστηκε το Μάιο του 1943 στο
Άουσβιτς όπου εξοντώθηκε.
• Αζαριά Μισέλ του Ασσέρ και της Ρασέλ, ο οποίος

το 1943 ήταν 14 χρόνων. Φοιτούσε στην 4η τάξη του Γυμνασίου της Βέροιας. Εκτοπίστηκε το Μάιο του 1943 στο
Άουσβιτς όπου εξοντώθηκε.
• Αζαριά Λώρα του Ασσέρ και της Ρασέλ, η οποία το
1943 ήταν 10 χρόνων. Φοιτούσε στο εβραϊκό δημοτικό
σχολείο της Βέροιας. Εκτοπίστηκε το Μάιο του 1943 στο
Άουσβιτς όπου εξοντώθηκε.
• Μπενρουμπή Ρασέλ του Ασσέρ και της Ρέινα. η οποία το 1943 ήταν 12 χρόνων. Φοιτούσε στην 1η τάξη του
Γυμνασίου της Βέροιας. Εκτελέστηκε στη Βέροια, όπου
κρυβόταν με την οικογένειά της, στις 13.01.1944.

Το κόμμα και η… τελεία(;)
των συλλαλητηρίων για τη Μακεδονία
Μέχρι και τις «πτέρυγες» του Κοινοβουλίου αλλάζει το Μακεδονικό,
φέρνοντας νέα πρόσωπα και νέα
κόμματα στο προσκήνιο.
Ο Στρατηγός Φραγκούλης Φράγκος, ενώ ακουγόταν ότι θα ηγηθεί
νέου πατριωτικού κόμματος, τα σενάρια το φέρουν να μπαίνει στο Επικρατείας της Ν.Δ, ενώ, διοργανωτές
των συλλαλητηρίων για τη Μακεδονία, όπως δήλωσε χθες ένας εξ’ αυτών, ο Μιχ. Πατσίκας, ιδρύουν κόμμα
ονόματι «Ελληνική Πολιτική Συνείδηση» (Ε.ΠΟ.Σ.) που θα κατέβει στις
προσεχείς βουλευτικές εκλογές.
Μετά από τη δήλωση αυτή, η Πα-

νελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών
Συλλόγων Μακεδόνων, που είναι
μέλος του δικτύου των Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου, με ανακοίνωσή της διαχωρίζει τη θέση της,
τονίζοντας ότι «δεν έχει ουδεμία σχέση με την ίδρυση κόμματος που διατείνεται ότι προέρχεται από το κίνημα
των συλλαλητηρίων για τη Μακεδονία». Μάλιστα αναφέρουν ότι «Είναι  
απαράδεκτο να καπηλεύεται ο αγώνας και η αγωνία αγνών πατριωτών
δίνοντας την αλγεινή εντύπωση ότι
όλα έγιναν για να δημιουργηθεί ένα
κόμμα».
Μάλιστα στη συγκέντρωση των

Ποντιακών Σωματείων που θα γίνει την Κυριακή στα γραφεία του
Συλλόγου «Ευστάθιος Χωραφάς»
στη Πατρίδα, με αφορμή τις εκδηλώσεις που θα διοργανώσουν για τα
100 χρόνια από τη γενοκτονία των
Ποντίων, ο Πρόεδρος Αντώνης Καγκελίδης, θα θέσει προς συζήτηση
το θέμα αυτό, το οποίο και οι ίδιοι
καταδικάζουν, ως κίνηση που εκμεταλλεύεται τον πατριωτικό ξεσηκωμό
του κόσμου και τη μεγάλη συμμετοχή
στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία.
Τελικά, τίποτα χωρίς κόμμα και…
τελεία;

Θα ειδοποιείται από τα ΚΤΕΟ η Τροχαία
για τα επικίνδυνα οχήματα

Αντιμέτωποι με την αστυνομία πιθανόν να βρεθούν από εδώ και
πέρα κάποιοι κάτοχοι αυτοκινήτων, που θα θελήσουν να τα περάσουν από τα ΚΤΕΟ. Σε περίπτωση διαπίστωσης επικινδύνων ελλείψεων κατά τη διενέργεια του ελέγχου, τα οχήματα θα προβλέπεται
να ακινητοποιούνται, ενώ θα αφαιρούνται οι πινακίδες κυκλοφορίας
και η άδεια. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου
ΙΚΤΕΟ, Κώστα Βήκα: «Αυτό που αλλάζει πλέον η απόφαση είναι ότι
εμπλέκεται και η Αστυνομία. Στο εξής, αν τύχει να έρθει κάποιο αυτοκίνητο επικίνδυνο, τα ΚΤΕΟ οφείλουν να ειδοποιούν την Τροχαία,
εκτός από το υπουργείο Μεταφορών και την Περιφέρεια. Ωστόσο,
εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να απαγορεύουμε σε ιδιοκτήτη οχήματος να το μετακινήσει. Αυτό είναι ζήτημα των αστυνομικών Αρχών»,
εξηγεί. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το μετακινήσει μόνο μέχρι το
συνεργείο επισκευής με μέσα ασφαλή για την οδική κυκλοφορία και
μετά την επισκευή του σε ΚΤΕΟ για να γίνει ο επανέλεγχος για τη
διαπίστωση αποκατάστασης των επικίνδυνων ελλείψεων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ2016
2019
ΠΕΜΠΤΗ 15 8ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Αμέσως μετά τις Απόκριες
ξεκινά το έργο ανάπλασης
στη Μ. Αλεξάνδρου
της Νάουσας

Αμέσως μετά την Καθαρή Δευτέρα ξεκινάνε
οι εργασίες ανάπλασης
και αναδιαμόρφωσης της
οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκε σειρά επαφών για την
ολοκλήρωση των διαδικαστικών ζητημάτων που
αφορούν τη σημαντική
παρέμβαση, δεδομένου ότι στην κατασκευή θα συμμετέχουν συνεργεία από
πολλούς φορείς (ΔΕΥΑΝ,
ΟΤΕ, ΔΕΔΔΗΕ κ.λπ.).
Υπενθυμίζεται ότι η
παρέμβαση, προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ,
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: νέα δίκτυα, διαπλάτυνση πεζοδρομίων, νέο led φωτισμό, νέα στέγαστρα, ασφαλτόστρωση κ.ά.
Με το τέλος του έργου, λίγο πριν το καλοκαίρι, η οδός αλλάζει όψη, γίνεται πιο ασφαλής και λειτουργική,
πιο όμορφη και πιο σύγχρονη, γεγονός που θα βοηθήσει στην αύξηση της επισκεψιμότητας στην πόλη, σε
συνδυασμό με άλλες δράσεις και έργα υποδομής που σχεδιάζονται (ανάπλαση δημοτικού πάρκου, πεζοδρομήσεις στο κέντρο και στην Πλατεία Καρατάσου, γέφυρα νοσοκομείου κ.ά.).

Ώρα ευθύνης
Ανακοίνωση υποψηφιότητας
Έχω την τιμή να ανακοινώσω την υποψηφιότητα μου
ως δημοτικής συμβούλου στο
πλευρό της υποψηφίας Δημάρχου Γεωργίας Μπατσαρά.
Με αίσθημα ατομικής ευθύνης, με την εμπειρία μου ως
ήδη εκλεγμένης συμβούλου,
με εκφρασμένες ευαισθησίες από μεριάς μου τόσο για
την τοπική αυτοδιοίκηση όσο
και για το πολιτικό γίγνεσθαι,
αλλά και με την αγάπη και
τη θέρμη που κουβαλά ένας
νέος άνθρωπος για τον τόπο
του, θεώρησα χρέος μου τη
συμμετοχή μου στις επερχόμενες εκλογές για το
Δήμο Βέροιας, δίπλα σε μία γυναίκα με πολιτική
εμπειρία και ιδέες, σε μια έντιμο πολιτικό, που οραματίζεται καλύτερες μέρες για την πόλη μας.
Οι δημοτικές εκλογές του 2019, θα είναι οι πιο
κρίσιμες εκλογές των τελευταίων ετών, με την χώρα μας σε μια πολύπλευρη κρίση, με τη Μακεδονία
μας να βάλλεται από παντού και με την Βέροια να
είναι αντιμέτωπη με πολλά χρονίζοντα προβλήματα. Η κρίση του κεντρικού πολιτικού μας συστήματος, η κρίση θεσμών και αξιών, δεν πρέπει να
μεταφερθεί και να σταματήσει τις προτεραιότητες
και τις αποφάσεις τις οποίες πρέπει να πάρουμε
με ευθύνη για τον τόπο μας. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να παίξει πλέον έναν νέο, διαφορετικό ρόλο στη δημόσια διοίκηση, το νέο πλαίσιο
«Κλεισθένη» καθιστά πλέον τους δημοτικούς συμ-

βούλους βασικούς παράγοντές στη λήψη αποφάσεων
και στην σύνθεση όλων των
δημιουργικών δυνάμεων για
το καλό του Δήμου. Είναι γεγονός ότι παρά την κρίση του
πολιτικού μας συστήματος,
η Αυτοδιοίκηση ως θεσμός
εξακολουθεί να έχει την εμπιστοσύνη των πολιτών, επειδή
ακριβώς ακόμα κρίνεται και
λογοδοτεί για τα πεπραγμένα
της, έρχεται σε άμεση επαφή
με την κοινωνία αλλά και με
τα προβλήματά της.
Καλώ λοιπόν όλους τους
συμπολίτες μας που ενδιαφέρονται για τα κοινά και
έχουν άποψη για τα τοπικά θέματα, να επιλέξουν
πρόσωπα που τους εκφράζουν και να ασχοληθούν
ενεργά. Το μεγάλο στοίχημα είναι ο νέος Δήμος
που θα προκύψει να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες σε όλους τους δημότες του, να αξιοποιήσει τις
ομορφιές και τα πλεονεκτήματα της περιοχής μας,
να λύσει προβλήματα και να δώσει προοπτικές ανάπτυξης σε όλα τα τοπικές κοινότητες, με γνώμονα πάντοτε την ανιδιοτελή προσφορά, τον διάλογο
και τον αλληλοσεβασμό.
Πάμε όλοι μαζί να κάνουμε τη Βέροια Πρωτεύουσα Πόλη.
Συρμούλα Τζήμα-Τόπη
Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας
Πρόεδρος ΔΗΜ.ΤΟ. Ν.Δ. Βέροιας
Δικηγόρος-Εκπαιδευτικός
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Εντυπωσιακές οι συμμετοχές
της Ημαθίας και στη φετινή
Fruit Logistica 2019
Η παραγωγική Ημαθία
κερδίζει τις εντυπώσεις στην
διεθνή έκθεση φρούτων και
λαχανικών Fruit Logistica
2019 που άνοιξε και φέτος τις
πύλες της, στο Βερολίνο, αποτελώντας για μια ακόμη φορά ένα κορυφαίο παγκόσμιο
εμπορικό γεγονός.
Κάτι που έχει μεγάλη σημασία για την προώθηση των
προϊόντων της περιοχής μας,
στις διεθνείς αγορές, που για
μια ακόμη φορά επιχειρείται
μέσω της συμμετοχής της
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας στο μεγάλο εκθεσιακό
χώρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναπτύσσεται και στη φετινή Fruit
Logistica και των κινήτρων
που δόθηκαν στις τοπικές επιχειρήσεις για να συμμετέχουν
εκεί.
Με το άνοιγμα της έκθεσης, ο αντιπεριφερειάρχης
Κώστας Καλαϊτζίδης, που
δίνει κι φέτος το παρόν στην
Fruit Logistica, βρέθηκε στο
πλευρό των Ημαθιώτικων
συμμετοχών και συναντήθηκε
μαζί με τους εκθέτες στα περίπτερα των αγροτικών συνεταιρισμών, των ομάδων παραγωγών και των εξαγωγικών επιχειρήσεων, όπως και στους
χώρους του Επιμελητηρίου
Ημαθίας και της Κοινοπραξίας
Συνεταιρισμών Οργανώσεων
Παραγωγών του Νομού Ημαθίας που επίσης συμμετέχουν
στην έκθεση.
Με αφορμή την έναρξη της
έκθεσης, ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης δήλωσε τα εξής:
“Οι συμμετοχές της Ημαθίας και στη φετινή Fruit
Logistica τιμούν τον τόπο και προβάλλουν επάξια
την ποιοτική παραγωγή του. Τους συγχαίρω θερμά
και τους ευχαριστώ για την ειλικρινή συνεργασία μας.
Το έχω ξαναπεί και το επαναλαμβάνω.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και μέσω
αυτής, η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, στηρίζουμε
ενεργά την προβολή των μοναδικής αξίας τοπικών
αγροδιατροφικών προϊόντων, φροντίζοντας για την
ενίσχυση της εξωστρέφειας των συνεταιριστικών και

ιδιωτικών επιχειρήσεων της περιοχής.
Με τέτοιες πρωτοβουλίες δημιουργούμε το brand
name της Ημαθίας.
Μαζί μας, στη φετινή προσπάθεια, είναι και το Επιμελητήριο Ημαθίας, η Κοινοπραξία Συνεταιρισμών
Οργανώσεων Παραγωγών του Νομού Ημαθίας και
άλλοι φορείς που στηρίζουν την Ημαθία και θεωρώ
ότι η συλλογική προσπάθεια που κάνουμε όλοι εμείς,
θα φέρει σύντομα θετικά αποτελέσματα. Το αξίζουμε και το δικαιουμαστε. Και πάλι συγχαρητήρια σε
όλους”.

Υποψήφιος με τον συνδυασμό
του Κώστα Βοργιαζίδη
ο Μιχάλης Τζαφερόπουλος
Αποφάσισα να αποδεχτώ
την τιμητική πρόταση του Δημάρχου Βέροιας Κώστα Βοργιαζίδη και να μετέχω στο ψηφοδέλτιο της δημοτικής παράταξης «Δράση με γνώση»
στις επικείμενες δημοτικές
εκλογές διεκδικώντας το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου
Βέροιας. Η επαγγελματική,
κοινωνική και συνδικαλιστική
διαδρομή μου, με έχει εφοδιάσει με προσλαμβάνουσες
τις οποίες θέλω και μπορώ να
χρησιμοποιήσω για το καλό
του τόπου μας. Η πολυετής
παρουσία μου στη παγκόσμια
χειροσφαίριση, μου έδωσε
πολύτιμες εικόνες και εμπειρίες που θα μπορούσα να της μεταφέρω για την
ανάπτυξη του δήμου μας. Γνώμονας η δυναμική

της σκληρής δουλειάς και η
αξία της γνώσης, όταν αυτή
χρησιμοποιείται σωστά. Έτσι
λοιπόν, ελπίζω με την στήριξη
σας, να μου δοθεί η ευκαιρία
να κάνω το καλύτερο για τον
Δήμο μας.
			
*Ο Μιχάλης Τζαφερόπουλος είναι πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Συνοριακής Φύλαξης Ν. Ημαθίας. Είναι εν ενεργεία διεθνής
διαιτητής χειροσφαίρισης από
το 2009 με παρουσία σε κορυφαίες παγκόσμιες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις και
διακρίσεις του με συμμετοχή
σε τελικούς σε όλο τον κόσμο.
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Αυξάνονται συνεχώς οι μαθητευόμενοι
και διευρύνονται οι ειδικότητες στα ΕΠΑΛ

Ενίσχυση του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας και εξετάσεις πιστοποίησης

Ιδιαίτερα θετικά αποτιμάται
η ανάπτυξη του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος
«Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη
Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων, το οποίο ξεκίνησε το σχολικό έτος 2016-2017, δίνοντας μεγάλη
βαρύτητα στην αναβάθμιση της εργασιακής προοπτικής των αποφοίτων των ΕΠΑΛ.
Πιο συγκεκριμένα, καταγράφεται συνεχής αύξηση
του αριθμού μαθητευόμενων (+231% σε σχέση με το
σχολικό έτος 2016-17), διεύρυνση των διαθέσιμων
ειδικοτήτων (από 6 το σχ. έτος 2016-2017, σε 21 την
τρέχουσα χρονιά), αύξηση του αριθμού των σχολικών μονάδων που έχουν εντάξει τη μαθητεία στην
εκπαιδευτική τους διαδικασία (+ 49% σε σχέση με το
σχ. έτος 2016-2017), καθώς και αύξηση του αριθμού
των τμημάτων μαθητείας που λειτουργούν σε αυτά
(+128% σε σχέση με το σχ. έτος 2016-2017).
Κρίσιμη παράμετρος για την επιτυχή συνέχιση
του θεσμού αποτελεί η ενεργός συμμετοχή των εκ-

παιδευτικών, καθώς και η εμπλοκή δημόσιων και
δημοτικών οργανισμών, ιδιωτών και κοινωνικών
φορέων. Για το τρέχον σχολικό έτος, η κατανομή των
θέσεων μαθητείας καταγράφεται στο 52% (1.944 θέσεις) για τον δημόσιο τομέα και 48% (1.762 θέσεις)
για τον ιδιωτικό.
Η κατανομή των μαθητευομένων στις ειδικότητες
που λειτουργούν στα ΕΠΑΛ τη σχολική χρονιά 20182019:
Υπενθυμίζεται πως το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη
Μαθητείας» αποτελεί μια προαιρετική εναλλακτική
εκπαιδευτική διαδρομή μετά την αποφοίτηση από
το ΕΠΑΛ, παρέχοντας τη δυνατότητα στους ενήλικες
αποφοίτους να εκπαιδευτούν σε χώρο εργασίας με
αμοιβή ίση με το 75% του κατώτατου ημερομισθίου
και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι αποκτούν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, έπειτα από εξετάσεις
πιστοποίησης που διενεργούνται από τον ΕΟΠΠΕΠ. Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων-αποφοίτων προσφέρεται το Προπαρασκευαστικό
Πρόγραμμα Πιστοποίησης, διάρκειας 35 ωρών, το
οποίοι υλοποιείται με ευθύνη των Περιφερειακών
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τα Επαγγελματικά
Λύκεια ή τα Εργαστηριακά Κέντρα από τη Δευτέρα 4
Φεβρουαρίου 2019 έως την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου
2019.
Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργηθούν στις
17 Φεβρουαρίου 2019 από τον ΕΟΠΠΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό έχουν συγκροτηθεί 336 προπαρασκευαστικά τμήματα, στα οποία συμμετέχουν 1.624 απόφοιτοι
του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας των
Επαγγελματικών Λυκείων.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι «Δάφνες και Πικροδάφνες» του Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης
Χαβιαρά σε Νάουσα και Βέροια 15 και 16 Φεβρουαρίου
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στηρίζοντας
σταθερά τη σύγχρονη νεοελληνική δραματουργία, παρουσιάζει τη νέα παραγωγή «Δάφνες και Πικροδάφνες»
των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά, σε σκηνοθεσία Αντρέα Κουτσουρέλη, που θα παρουσιαστεί σε
μεγάλη περιοδεία σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, με την στήριξη του Υπουργείου Μακεδονίας -Θράκης.
Στη Νάουσα η παράσταση έρχεται την Παρασκευή
15 Φεβρουαρίου 2019 στο Δημοτικό Θέατρο στις 21:00
με τη συνεργασία του Δήμου Η.Π. Νάουσας. Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ
Φοιτητικό/Ανέργων/άνω των 65: 8 ευρώ
Προπώληση: Viva.gr, CITY ESPRESSO BAR (Ζαφειράκη 11, Νάουσα, τηλ.:23320 21999)
Στη Βέροια η παράσταση θα παρουσιαστεί το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019, στις 20.30, στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, με την υποστήριξη:
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας & Κ.Ε.Π.Α Δ. Βέροιας. Εισιτήρια:
10€., φοιτητικό, μαθητικό και ανέργων, άνω των 65 ε-

τών 8€. Ισχύον εισιτήρια ΟΓΑ.
Ο Αντρέας Κουτσουρέλης, μετά την εξαιρετική επιτυχία που σημείωσε πέρυσι με την «Ασκητική» του Νίκου
Καζαντζάκη, αναλαμβάνει να ανεβάσει ένα έργο σταθμό
της νεοελληνικής δραματουργίας. Πρόκειται για μια
οξυδερκή κριτική της σύγχρονης πολιτικής σκηνής, δοσμένης με κωμικό τρόπο, που προβάλλει το σκοτεινότερο κομμάτι του πολιτικού συστήματος, την αλυσιδωτή
διαπλοκή που επιβιώνει μέσω των πιο ευτελών τρόπων
άσκησης εξουσίας: του εκβιασμού και του ρουσφετιού.
Πρόσωπα έρμαια των παθών τους, φιλόδοξα, ημιμαθή,
συνένοχα, που εκβιάζουν, απειλούν και προδίδουν με
μεγάλη ευκολία σχέσεις και αξίες, αποτελούν ένα σημαντικό γρανάζι του τοπικού πολιτικού συστήματος.
Το έργο
Κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής περιόδου,
τέσσερις άντρες που έχουν άμεση εμπλοκή με συγκεκριμένους υποψηφίους της ίδιας κομματικής παράταξης στην Τρίπολη, συζητάνε για τις επερχόμενες
εκλογές. Η κουβέντα παρεκτρέπεται, όταν τα
προσωπικά συμφέροντα τους διασταυρώνονται
και ο καθένας προσπαθεί με την παράθεση
πληροφοριών, στοιχείων ή ενόχων μυστικών
του παρελθόντος να «βγάλει από τη μέση» τον
άλλον υποψήφιο του ίδιου συνδυασμού. Όλοι
νομίζουν ότι κινούν ή μπορούν να κινήσουν τα
νήματα της εξουσίας προς όφελός τους αλλά,
ταυτόχρονα, διαπιστώνουν πως είναι δεμένοι
και οι ίδιοι στο πλέγμα των νημάτων αυτών. Μια
γυναικεία μορφή, που δεν εμφανίζεται στη σκηνή, μοιάζει να κατευθύνει πρόσωπα και πράγματα (ή μήπως αποτελεί και αυτή ένα ακόμα
ασταθές θεμέλιο του ίδιου πολιτικού οικοδομήματος).
Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο ωστόσο αυτού
του έργου, δεν είναι η απολύτως ρεαλιστική
αποτύπωση της πολιτικής πραγματικότητας και
το διεφθαρμένο πολιτικό παρελθόν της χώρας,
αλλά το σημείο της προβολής της αστάθειας αυτού του φαύλου συστήματος, το οποίο εμφανίζεται στη δυνατότητα ανατροπής και αλλαγής του.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Σκηνοθεσία- Μουσική Επιμέλεια: Αντρέας
Κουτσουρέλης,
Σκηνικά – Κοστούμια: Χρήστος Μπρούφας,
Φωτισμοί: Τάσος Δαηλίδης,

Βοηθός σκηνοθέτη: Στάθης Βούτος,
Φωτογράφιση παραγωγής: Τάσος Θώμογλου,
Οργάνωση παραγωγής: Ηλίας Κοτόπουλος
Βοηθοί σκηνοθέτη (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης): Λουκία Κοίλια, Γιώργος Σαμαρινίδης
Παίζουν οι ηθοποιοί: Στάθης Βούτος (Αλέκος), Κώστας Ίτσιος (Τάσος), Νίκος Νικολάου (Βασίλης), Δημήτρης Παλαιοχωρίτης/ Βασίλης Σεϊμένης (Κώστας)
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:
Γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, Χώρος Τεχνών, 3ος
όροφος, τηλ: 2331078140, 142

Βιβλιοπωλείο «ΕΠΙΚΑΙΡΟ», Βενιζέλου 36, τηλ.
2331024612
Πληροφορίες: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, 2331078142,
140

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»
ΑΣΤΕΡΙΞ: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ ΖΩΜΟΥ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές: Πέμπτη 31/1 – Παρασκευή 1/2 - Σάββατο 2/2 – Κυριακή
3/2 στις 17.30 μεταγλωττισμένη στα
Ελληνικά
Σενάριο/Σκηνοθεσία:
ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΑΣΤΙΕ
ΤΙΣ
Ηθοποιοί:
ΦΩΝΕΣ
ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡΛΑΣΗΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, ΤΑΣΟΣ
ΚΩΣΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ,
ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ,
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΚΟΥΦΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ , ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΚΡΕΒΑΪΚΑΣ, ΑΝΤΡΙΑ ΡΑΠΤΗ, ΤΟΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Κλέφτες Καταστημάτων – Shoplifters
Προβολές: Πέμπτη 31/1 – Δευτέρα 4/2– Τρίτη
5/2 – Τετάρτη 6/2 στις 20.30
Παρασκευή 1/2– Σάββατο 2/2 – Κυριακή 3/2 στις
19.30 και 21.45
Σενάριο / Σκηνοθεσία: Χιροκάζου Κόρε-‘Εντα
Ηθοποιοί: Lily Franky, Sakura Andô, Mayu
Matsuoka

31/1/19 - 6/2/19

ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗΣ - SERENITY
Προβολές: Πέμπτη 31/1 – Δευτέρα 4/2– Τρίτη
5/2 – Τετάρτη 6/2 στις 20.30
Παρασκευή 1/2– Σάββατο 2/2 – Κυριακή 3/2 στις
19.30 και 21.45
Σενάριο / Σκηνοθεσία:
ΣΤΙΒΕΝ ΝΑΪΤ
Ηθοποιοί:
ΤΖΙΜΟΝ ΧΟΥΝΣΟΥ, ΑΝ ΧΑΘΑΓΟΥΕΪ, ΤΖΕΪΣΟΝ ΚΛΑΡΚ , ΝΤΑΪΑΝ ΛΕΪΝ, ΜΑΘΙΟΥ
ΜακΚΟΝΑΧΙ
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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Μια απάντηση
στον ‘’φέρελπι’’ υποψήφιο
Δήμαρχο Μ. Χαλκίδη
Η ομιλία του ‘’φέρελπι’’ υπ.
δημάρχου, προφανώς προοριζόταν για «εσωτερική κατανάλωση» αφού απευθύνονταν σε
συγκεκριμένη μερίδα δημοτών
του πρώην δήμου Μελίκης, και
αφορούσε στα ‘’έργα και τις
ημέρες’’ του.
Ανάμεσα σε πολλά ανεδαφικά που
είπε, όμως, ξεχώρισα την αναφορά που
έκανε στο ‘’έργο’’ του προς τους αγρότες
της περιοχής: Ούτε λίγο ούτε πολύ, προσπάθησε εκβιαστικά να τους θυμίσει πόσα του χρωστάνε και παράλληλα να μας
δείξει και τον τρόπο που προσδοκά να
πολιτευτεί: «Μήπως ξεχάσατε οι αγρότες
ότι παίρναμε λεφτά από το κλαδοσπόρι;
τους είπε. Μήπως ξεχάσανε οι αγρότες
του Νεοκάστρου ότι παίρνανε αποζημιώσεις από τα καπνά από την ‘’αρρώστια’’
κηλιδοτός υιός; Έτσι τον χαρακτηρίζαμε
για να μπορούμε να δώσουμε αποζημίωση»…
Θα ήταν για γέλια αν δεν ήταν τόσο
σοβαρά και επιλήψιμα τα όσα με θράσος ξεστόμιζε. Έγινε σαφές όμως, ειδικά
στους νέους αγρότες, μετά την επική ομιλία που άκουσαν για το μέλλον του τόπου τους, ότι δεν πρέπει να έχουν καμιά
αμφιβολία πλέον, όσον αφορά το τι πήγε
λάθος και έφτασε ο αγροτικός τομέας σ
αυτό το σημείο. Δυστυχώς, αυτές ήταν
οι τακτικές που διάβρωσαν την εμπιστοσύνη μεταξύ αγροτών και οργανισμών.
Αυτές ήταν οι ‘’συνταγές’’ που άδειαζαν
τα ταμεία του ΕΛΓΑ, με αποτέλεσμα οι
σημερινοί νέοι αγρότες να μην μπορούν
να αποζημιωθούν όπως τους αξίζει και
να αντιμετωπίζονται με καχυποψία ή ακόμα και ως κοινοί απατεώνες.
Ο ‘’φέρελπις’’ δήμαρχος λοιπόν, προσπάθησε να περάσει μια πρόταση τάχα
καινούργια, που δεν είναι άλλη από αυτή που μας έφερε στην σημερινή κατάσταση. Κανένας φυσικά δεν έπεσε από
τα σύννεφα και κανένας δεν πείστηκε
για τις αγνές του προθέσεις. Αν δει κανείς τα βίντεο της ομιλίας του, μπορεί
να διαπιστώσει στα πρόσωπα των παρευρισκομένων την απογοήτευση από
τα όσα άκουγαν από τον κομιστή του
‘’καινούργιου’’. Θα μπορούσε μάλιστα
κάποιος να συνοψίσει την ομιλία του σε
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Επέκταση του προγράμματος
“Σχολικά Γεύματα” σε 104
σχολικές μονάδες όλης της χώρας
Μεταξύ αυτών και του Δήμου Βέροιας

έναν τίτλο: «Εμπρός… πίσω!», μιας και
η πρότασή του, μόνο πίσω μπορεί να
πάει τον τόπο και μάλιστα με σίγουρα
αποτελέσματα. Άλλωστε, το ‘’πίσω’’ είναι
μια κατεύθυνση που την γνωρίζει καλά
ο συγκεκριμένος. Την έχει διανύσει ξανά
και στο παρελθόν.
Όσον αφορά τώρα τις συνεχείς αναφορές του στην Νέα Δημοκρατία και
στις «άκρες» με μελλοντικούς υπουργούς που δήθεν θα έχει στην επόμενη κυβέρνηση, θυμίζω ότι αυτή του την
‘’δυνατότητα’’ την έχασε από την στιγμή
που παραιτήθηκε και άρχισε να χτυπάει πόρτες συμπολιτών μας, υπέρ των
Ανεξάρτητων Ελλήνων. Αυτός άλλωστε
ήταν και ένας από τους λόγους –ίσως ο
κύριος- που δεν επιλέχτηκε για τον δήμο
Βέροιας και όχι για την αγάπη του προς
τον δήμο Αλεξάνδρειας.
Η σημερινή διοίκηση, όσο και αν δεν
θέλουν να το δεχτούν κάποιοι, έκανε
έργο, νοικοκύρεψε τα οικονομικά του
δήμου, δημιουργώντας πλεόνασμα ενός
εκατομμυρίου ευρώ. Και αυτό ήταν το
αποτέλεσμα της χρηστής διαχείρισης,
που ήταν πρωταρχικός αλλά και απαραίτητος στόχος για να προχωρήσουμε παραπέρα. Και το κάναμε όχι «χτυπώντας
πόρτες» υπουργών ή χρησιμοποιώντας
«άκρες», αλλά με δουλειά και προσήλωση στον στόχο μας. Το ότι δεν άρεσε σε
κάποιους αυτό το καταλαβαίνω απόλυτα.
Όταν, σε παλαιότερη δήλωσή μου,
έλεγα ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε ο
δήμος Αλεξάνδρειας να ξανακυλήσει σε
συνταγές που τον κατέστρεψαν, αυτό
ακριβώς εννοούσα. Οφείλουμε όλοι μαζί να αντισταθούμε στο παλιό μοντέλο
διοίκησης που μας έφερε ως εδώ.
Η ώρα ευθύνης
για όλους μας, είναι
τώρα.
Έχουμε υποχρέωση να αποτρέψουμε κάθε μεθοδευμένη προσπάθεια που
σκοπό έχει το πισωγύρισμα στους ‘’χαμένους παραδείσους’’
του κυρίου Χαλκίδη
και των συν αυτώ, και
να κοιτάξουμε μπροστά. Να σταθούμε με
αίσθημα ευθύνης απέναντι σε ό,τι θέλει
να μας γυρίσει πίσω
στην αναξιοκρατία και
την κακοδιαχείριση,
που τόσο πολύ μας
κόστισαν.
Παναγιώτης
Γκυρίνης
Δήμαρχος
Αλεξάνδρειας

Την επέκταση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” σε επιπλέον 104 σχολικές
μονάδες όλης της χώρας ανακοινώνει με
εγκύκλιο του προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Πρόκειται για Δημοτικά Σχολεία των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης,
Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων,
Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Πελοποννήσου.
Στο δήμο Βέροιας προστίθενται τα Δημοτικά Σχολεία Αγ. Γεωργίου, Μαρίνας – Τριλόφου, Ν. Νικομήδειας, Ν. και Π. Λυκογιάννη,
Λαζοχωρίου και Ταγαροχωρίου
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

DJ Disco πάρτυ διοργανώνουν
φαρμακοποιοί και γιατροί
στη Βέροια

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας συνδιοργανώνει μαζί με τον Ιατρικό και Οδοντιατρικό Σύλλογο DJ Disco πάρτυ για τους υγειονομικούς και
τους φίλους τους, το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου και ώρα 9 μ.μ. στο ξενοδοχείο “ Αιγές Μέλαθρον” στη Βέροια.
Τιμή πρόσκλησης 15 ευρώ – (πλήρες μένου, 1 φιάλη κρασί στα 2 άτομα). Η πρόσκληση συμμετέχει σε κλήρωση με ΔΩΡΟ ένα ταξίδι
Παρακαλείστε να προμηθευτείτε έγκαιρα τις προσκλήσεις σας από
τα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας. (Πλ. Ρακτιβάν 1, τηλ.
2331121183)

Επικουρικός
Γυναικολόγος
στο Νοσοκομείο
Νάουσας

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας
καλωσορίζει τον επικουρικό ιατρό Μαιευτικής-Γυναικολογίας κ. Χορόζογλου Γεώργιο, ο
οποίος εντάχθηκε στη δύναμη του προσωπικού του νοσοκομείου την 1-2-2019.
Επιπλέον, ενημερώνει τους πολίτες του
Δήμου Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής
του Νομού Ημαθίας ότι εφεξής θα πραγματοποιείται Τακτικό Εξωτερικό Μαιευτικό-Γυναικολογικό Ιατρείο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και
Παρασκευή και ότι θα είναι δυνατή η διενέργεια μικροεπεμβάσεων κατόπιν συνεννόησης
με τους ιατρούς του ανωτέρω Ιατρείου.
Η διαδικασία για το κλείσιμο των ραντεβού γίνεται από την Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων της Μονάδας Νάουσας στα
τηλέφωνα 2332350247 και 2332350248, τις
ώρες 07:00 έως 15:00.
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ΠΕΜΠΤΗ
15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2016
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2019
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10
Φεβρουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για
την ανάπαυση της ψυχής της
πολυαγαπημένης μας μητέρας,
γιαγιάς, προγιαγιάς και θείας

ΚΑΛΛΙΓΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑΣ
και καλούμε όλους όσους
τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας
τις δεήσεις τους προς το Θεό.
Τα τέκνα, τα εγγόνια
τα δισέγγονα, τα ανίψια
οι λοιποί συγγενείς
Θα ακολουθήσει δεξίωση στο ΑΙΓΕΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύετε σήμερα Παρασκευή 8
Φεβρουαρίου 2019 στις 10.00 π.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
(Κοιμητήρια) Βέροιας η
Στυλιανή Παν. Μπιλαδέρη.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ
*Ο Λαός εκφράζει ειλικρινή
συλλυπητήρια στους οικείους της

Ο «Προμηθέας κόβει πίτα

Ετήσιος χορός και κοπή
βασιλόπιτας του ΚΑΠΗ Βέροιας
ΤΟ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ Ν.Π. Κ.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΧΟΡΟ–
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ Πέμπτη
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ : 8:00 μμ Στην ΕΛΙΑ
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 13 Ευρώ το άτομο
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:
Φαγητό – άφθονο ποτό – καλή μουσική
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΠΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση

Ο Όμιλος Προστασίας Απόρου Παιδιού Βέροιας σας προσκαλεί στην αποκριάτικη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 7.00 μ.μ. στο κέντρο
«Ελιά» στη Βέροια. Την εκδήλωση θα πλαισιώνει ζωντανή
μουσική. Τιμή πρόσκλησης 15 ευρώ.
Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο
ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζονται, μπορούν να τα
προσφέρουν για το Γηροκομείο Βέροιας στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς
καθημερινά από 11.00 έως 13.00. Το
Δ.Σ. Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας
Tηλ.επικ. 6979 221680.

Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του κόβει ο πολιτιστικός σύλλογος «Προμηθέας.
Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019
στις 11.00πμ στο χώρο του συλλόγου.

Αποκριάτικος
χορός του Ομίλου
Προστασίας Παιδιού
Βέροιας

Η κίνηση
του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:
•Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου στις 9:00
π.μ. στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας
θα τελέσει Αγιασμό, θα χαιρετίσει και θα κάνει
την πρώτη εισήγηση στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο των Κληρικών που διοργανώνεται από
το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε συνεργασία
με την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας.
•Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου στις 9:00
μ.μ. θα ιερουργήσει στην Ιερά Αγρυπνία στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος Ναούσης, επί τη εορτή της αποδόσεως της Υπαπαντής του Κυρίου.
•Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου στις 7:00 μ.μ.
θα ομιλήσει στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού
Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης με
θέμα: «Πως θα γνωρίσουμε τον εαυτό μας» στο πλαίσιο των συνάξεων με τίτλο «Επισκοπικός Λόγος».
•Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό
Ναό Αγίας Παρασκευής και Αγίου Χαραλάμπους Κυδωνιάς.
•Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στις 11:30 π.μ. στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας (πλησίον του Βήματος του Αποστόλου Παύλου) θα ευλογήσει την βασιλόπιτα του
Συλλόγου Ιεροψαλτών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
•Την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας, επί τη εορτή του Αγίου Βλασίου.
•Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό και στην
παράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον υπό κατασκευή ναό του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στη Βέροια.
•Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου στις 9:00 μ.μ. θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό
του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, επί τη εορτή των συνεργατών του Αποστόλου Παύλου Αγίων Ακύλα και
Πρισκίλλης. Θα συμμετάσχουν οι συνεργάτες του ποιμαντικού και πνευματικού έργου
της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
•Την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίουστις 10:30 π.μ. θα ομιλήσει στη Σύναξη Ιερέων στο
Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας.
•Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό
Ναό Αγίων Νεομαρτύρων Χαλάστρας, επί τη εορτή του Αγίου Ιωάννου του Κουλακιώτου.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας σας προσκαλεί
στην αποκριάτικη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 7.00 μ.μ. στο κέντρο
«Εληά» στη Βέροια.Την εκδήλωση θα πλαισιώσει ζωντανή
μουσική. Τιμή πρόσκλησης 15 €

Ημερήσια εκδρομή Ιερά Μονή Αγίου
Αθανασίου Σφηνίτσης
και Αρχαιολογικοί Τάφοι Βεργίνας

Ώρα αναχώρησης 8 το πρωί της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου 2019 από την πλατεία
Εληάς και λίγο αργότερα από την Πλατεία Ωρολογίου. Επίσκεψη στην Ιερά Μονή, εκκλησιασμός, κατόπιν επίσκεψη στους τάφους της Βεργίνας, γεύμα σε ταβέρνα της Βεργίνας.
Επιστροφή στη Βέροια 3.30 περίπου το απόγευμα.
Πληροφορίες στα γραφεία της λέσχης μας Ανοίξεως 90,
τηλ.: 2331- 25654. Τα γραφεία μας είναι ανοικτά καθημερινά
Ανακοινώνεται, ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο στο Γηροκομείο Βέροιας τηλ. 23310
Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή 10.30-12.30.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

24891 και συχνά το Γραφείο του Αδελφάτου στο Υπόγειο Δημοτικής Αγοράς. Για πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο τηλ. 6979 221678, 23310 72525.Για οικονομική ενίσχυση
επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην ALPHA BANK. 1. Αδελφάτο Γηροκομείο Βέροιας
Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 01 00 00 70 , ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 83 00 02 00 10 00 0 70 2.
Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας Αρ. Λογ.:8 2 9 00 20 01 00 00 24 , IBAN: GR 78 0140 82
90 82 90 02 00 10 00 024

ΑΔΕΛΦΑΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
των μελών
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, σας καλεί
στη Γενική Συνέλευση των μελών του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ , την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου
2019 , ώρα 10.00 π.μ. έως 3.00 μ.μ., στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Μητροπόλεως, Βενιζέλου 29, με τα παρακάτω θέματα:
1.Απολογισμός-Λογοδοσία απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ..
Εάν δεν γίνει απαρτία, η Γενική Συνέλευση, θα επαναληφθεί την επομένη
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 , στον ίδιο τόπο , την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα.
Όσα τακτοποιημένα οικονομικά μέλη θέλουν να βάλουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή , πρέπει να υποβάλουν δήλωση στην
Γραμματεία του Γηροκομείου Βέροιας , από 4 έως 8 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 08.00
π.μ. έως 2.00 μ.μ.
Για το Δ.Σ. του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Η Πρόεδρος - ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ-Χ``ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

Το Δ.Σ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Γενική συνέλευση μελών καλεί
ο Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας

Ο Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας καλεί τα μέλη του σε γενική συνέλευση στην αίθουσα του πρώην Δημαρχείου στο Μακροχώρι την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019
και ώρα 11 π.μ. έως και 2 μ.μ. με θέμα «εκλογές αγροτικού συλλόγου για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων.
Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το σύλλογο
μέχρι και την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019.
Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο

Βασιλόπιτα κόβει
την Κυριακή
η Ε.Μ.Ι.Π.Η
Το Δ.Σ. της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) κόβει την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019, στις 18:00 στην έδρα της Εταιρείας στο Αρχοντικό Μπέκα, Όλγάνου 22 (περιοχή Μπαρμπούτα).
Θα ακολουθήσει για τα μέλη η ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει ο απολογισμός του προηγούμενου έτους (2018).

Ευχαριστίες προς τον Πατριάρχη
κ.κ.Βαρθολομαίο και τον Μητροπολίτη
Παντελεήμονα για το οφφίκιο του Άρχοντα
Νοταρίου του Οικουμενικού Θρόνου
Αισθάνομαι την υποχρέωση ως
Έλληνας (ποντιακής καταγωγής) Ορθόδοξος Χριστιανός να ευχαριστήσω
τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ.Βαρθολομαίο και τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη Βέροιας Ναούσης και Καμπάνιας κ.κ. Παντελεήμονα για την τιμητική διάκριση που μου απένειμε, με το
οφφίκιο* του Άρχοντα Νοταρίου του
Οικουμενικού Θρόνου. Η τιμή ανήκει
σε όλους που συλλογικά εργαζόμαστε
για το κοινό καλό, τα ήθη, τα έθιμα, τις
παραδόσεις και την Ελληνικότητα της
Μακεδονίας. Σε εποχές τέτοιες η ενότητα είναι αναγκαία.
(*) Τα οφφίκια είναι εκκλησιαστικοί
τιμητικοί τίτλοι, που απονέμονται σε
λαϊκούς και στον ανώτερο ή τον κατώτερο κλήρο, από Πατριάρχη. Σε αυτό
το λήμμα, αναπτύσσονται τα οφίκια
της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας,
που απονέμει το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.Ο θεσμός των Αρχόντων ανάγει την ιστορία του στους
πρώτους Βυζαντινούς χρόνους. Οι οφικιάλιοι βοηθούσαν τον Πατριάρχη και συντελούσαν στην εύρυθμη λειτουργία του Πατριαρχείου και των διαφόρων διακονημάτων
και υπηρεσιών, μ’ άλλα λόγια ήταν οι λαϊκοί συνεργάτες του Πατριάρχη, και πρόκειται
για τον ανώτερο τίτλο ή οφίκιο που δίνεται από τον Πατριάρχη σ’ ένα λαϊκό μέλος της
Εκκλησίας.
Ευχαριστώ
Καγκελίδης Ι.Αντώνης
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«Ο πρωτογενής τομέας
για τη Νέα Δημοκρατία»

Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στην Ελληνική περιφέρεια
και στις σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητές της.
Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους αγρότες μας
να κάνουν το μεγάλο ποιοτικό
άλμα και να αφήσουν πίσω
ξεπερασμένες πρακτικές του
παρελθόντος, περνώντας σε
μια νέα εποχή.
Στο πλαίσιο αυτό, το πλάνο που επεξεργαζόμαστε στη
ΝΔ στηρίζεται σε υπεύθυνες
και ειλικρινείς προτάσεις.
Το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για τον αγροτικό τομέα έχει ως άξονες:
•την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και
•τη μετάβαση σε ένα νέο
πρότυπο αγροτικής επιχειρηματικότητας
Κύριες Δράσεις για την
Υλοποίηση της Αγροτικής
μας Πολιτικής
•Φορολόγηση των αγροτικών συλλογικών σχημάτων
με συντελεστή 10%.
•Νέο θεσμικό πλαίσιο για
τους συνεταιρισμούς.
•Για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες ο εισαγωγικός συντελεστής του φόρου εισοδήματος
θα μειωθεί από το 22% στο
9%, με τη διατήρηση του αφορολογήτου και με επιπλέον
αφορολόγητο 1.000 ευρώ για
κάθε παιδί.
•Μειώνουμε το φόρο των
επιχειρήσεων, από το 29%
στο 20%, σε δύο χρόνια.
•Μειώνουμε τη φορολογία
στα μερίσματα από το 15%
στο 5%.
•Μειώνουμε τον ΕΝΦΙΑ
κατά 30% σε δυο χρόνια.
•Μείωση του ΦΠΑ με καθιέρωση δύο συντελεστών 11%
και 22%, από 13% και 24%
σήμερα.
•Κατάργηση του Ειδικού

Φόρου Κατανάλωσης στο
κρασί.
•Μείωση των κύριων ασφαλιστικών εισφορών, από το 20% στο 15%, εντός
μίας τετραετίας.
•Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών
αδειοδότησης των σταυλικών εκμεταλλεύσεων.
•Καθιερώνουμε τακτικό
διάλογο με τις διεπαγγελματικές οργανώσεις των
παραγωγών.
•Ίδρυση ενιαίας αδειοδοτικής αρχής σε επίπεδο
υφυπουργού, ώστε, όταν
υπάρχουν καθυστερήσεις,
να έχει τη δυνατότητα αυτή
η αρχή να αδειοδοτεί τις επενδύσεις.
•Επικαιροποίηση του
κανονισμού του ΕΛΓΑ και υιοθέτηση αποτελεσματικών διοικητικών διαδικασιών.
•Για την εξισωτική αποζημίωση επαναφορά των ουσιαστικών κριτηρίων επιλογής
των πραγματικών δικαιούχων
κτηνοτρόφων.
•Για τις παράνομες ελληνοποιήσεις δεσμευόμαστε για
καθεστώς πλήρων και αποτελεσματικών ελέγχων.
•Αξιοποίηση όλων των
διαθέσιμων εργαλείων για
επαρκή χρηματοδότηση του
αγροτικού τομέα (ΠΑΑ, αναπτυξιακός νόμος).
•Ενεργοποίηση της συμφωνίας μεταξύ της DG AGRI
και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη δημιουργία εγγυητικών κεφαλαίων
για την αγροτική παραγωγή
•Προωθούμε την παρουσία του ιδιωτικού ασφαλιστικού τομέα στην υπηρεσία του
αγρότη για την κάλυψη των
ζημιών στους παραγωγούς
•Προωθούμε ένα νέο σήμα ιδιαίτερων προϊόντων,
που παράγονται σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές της

χώρας μας
•Για τους νέους αγρότες
η πολιτική μας είναι η ουσιαστική ενίσχυση των νέων
αγροτών, στη βάση μακροπρόθεσμων πολιτικών αναζωογόνησης του αγροτικού
μας πληθυσμού.

•Δημιουργούμε Εθνικό
Αγροτικό Επιμελητήριο κατά
τα πρότυπα της Γαλλίας.
•Προωθούμε τη στοχευμένη χρήση των κονδυλίων
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
•Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην Ελληνική ορεινή
κτηνοτροφία αιγοπροβάτων.
•Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
αποκτά νέα δομή ώστε να
έχει επιτελικό ρόλο.
•Ολοκληρώνουμε τον
χωροταξικό σχεδιασμό και
τη διαδικασία καθορισμού
χρήσεων γης ανά περιοχή.
Αυτές είναι οι κύριες
δράσεις μας για την υλοποίηση της αγροτικής μας
πολιτικής τις οποίες επιμελείται με κάθε λεπτομέρεια η
Γραμματεία Αγροτικών Φορέων της ΝΔ.
ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΛΠΑΝΑΣ

Μέλλων Γάμος

Γνωσ τοποιε ίται σύμφ ων α
με το άρθρο 1369 του Αστικού
Κώδικα ότι:
Ο ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
του Γεωργίου και της Μαρίας,
το γένος Αραφαηλίδου, που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί
στην Κουλούρα Ημαθίας και η
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
του Μερκουρίου και της Φρειδερίκης, το γένος Ραμπέλη, που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στη Βεργίνα Ημαθίας, πρόκειται
να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο
Δημαρχείο Βέροιας.
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Στις 21 Φεβρουαρίου ημέρα
Πέμπτη το παιχνίδι της ΒΕΡΟΙΑΣ
στα Γιαννιτσά

«ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ» για τους αθλητές
του ΕΟΣ Νάουσας στο Βαλκανικό
που έγινε στα 3-5 Πηγάδια

Ορίστηκε επιτέλους το "πολύπαθο" ματς της ΒΕΡΟΙΑΣ στα Γιαννιτσά κόντρα στην τοπική ομάδα, το οποίο αναβλήθηκε τρεις φορές λόγω της κακοκαιρίας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση  το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου στις 3μμ στο γήπεδο
των Γιαννιτσών.
Έτσι η Βέροια θα παίξει την Κυριακή εντός έδρας με τον ΠΑΟ Κουφαλίων , την επόμενη αγωνιστική θα
πάει στην Μελίτη , παίζει στα Γιαννιτσά και υποδέχεται τον Εδεσσαικό πριν πάει στην Αγκαθιά.
Να σημειωθεί ότι ο επαναληπτικός αγώνας κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας, που ήταν να δώσει η
"Βασίλισσα" στις 20/2, θα οριστεί πλέον σε νέα ημερομηνία.

Κύπελλο ΕΠΣ Ημαθίας

Το Μακροχώρι κέρδισε 1-0
την Αγκάθια "σπάζοντας το αήττητο της
Με ένα γκολ του
Χολέβα στο 80' το
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πήρε
τη νίκη με 1-0 στην
έδρα του από την ΑΓΚΑΘΙΑ, την οποία
υ ποχ ρ έ ω σ ε σ τ η ν
πρώτη της ήττα σε
επίσημο παιχνίδι την
φετινή περίοδο. Φυσικά το 1-0 μπορεί
στον επαναληπτικό
αγώνα  να ανατραπεί
από τους παίκτες της Αγκαθιάς αφού ο Σταύρος Κωστογλίδης θέλησε να ξεκουράσει αρκετούς βασικούς
. όμως ή ήττα αυτή της στέρησε το αήττητο που είχε φέτος σε επίσημους αγώνες Ο αγώνας που έγινε σε
ένα βαρύ τερέν, ήταν μοιρασμένος, με τους φιλοξενούμενους να αγωνίζονται με κάποιες εφεδρείες, ενώ ο
Σταύρος Κωστογλίδης στην επανάληψη, πήγε να διορθώσει την εικόνα του πρώτου μέρους της ομάδας του,
ρίχνοντας στο παιχνίδι τρεις βασικούς, όμως τελικά δεν απέφυγε την ήττα.
Το Μακροχώρι παρά την πίεση και την ανωτερότητα των φιλοξενουμένων κράτησε στην άμυνα και πήρε
στο τέλος την νίκη με 1-0 Είνια μία φτωχή αλλά ιστορική νίκη που αφήνει έστω και κάποιες ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ: Θεοδοσιάδης, Δημητριάδης, Ηλιάδης, Τσολακίδης, Δαλιγκάρος, Τσακαλίδης, Τσιάμπας,
Πίκος (90' Δημούλας), Λιλιόπουλος (88' Βύζας), Γκιλιόπουλος (75' Ψάλτης Ν.), Βοργιαζίδης (65' Χολέβας).
ΑΓΚΑΘΙΑ: Διακόπουλος, Ρογγότης, Γιανόπουλος, Κασαπίδης (46' Προβατίδης). Σακαλής, Σιούκας, Πέτκος (46' Ζαρογιάννης), Μούδιος, Κίτσας Ευγ., Πατσιαβούρας, Ηλιάδης (46' Χατζόπουλος).

Εξαιρετική εμφάνιση και επιδόσεις έκαναν οι αθλητές δρόμων αντοχής του ΕΟΣ Νάουσας στο βαλκανικό κύπελλο και κύπελλο Ελλάδας, ΑΓΕΝ και Π-Κ στα 3-5 Πηγάδια, 2-3/2/19.
Σε μία άριστη  διοργάνωση, χάρις στα στελέχη του συλλόγου, και με σύμμαχο τον καιρό, έδωσαν τον
καλύτερό τους εαυτό, ώστε να πραγματοποιηθούν οι καλύτεροι αγώνες μέχρι τώρα, καθ’ ομολογία της
Κροάτισας τεχνικού εκπροσώπου της FIS.
Οι αθλητές του ΕΟΣ Νάουσας   πρωταγωνίστησαν
στις 3 από τις 4 κατηγορίες(
πλην των αντρών), κερδίζοντας συνολικά 10 χρυσά
μετάλλια , 4 αργυρά και 1
χάλκινο.
Η κορυφαία αθλήτρια  
Μαρία Ντάνου, κατετάγη 2η
και τις δύο μέρες στο βαλκανικό, πίσω από την ασυναγώνιστη Κροάτισα αθλήτρια
Vedrana Malec, κατακτώντας
2 χρυσά μετάλλια αντίστοιχα
στο κύπελλο Ελλάδας.
Η Στελλίνα Γιαννακοβίτη
πήρε την 4η θέση και τις δύο μέρες στο βαλκανικό, χάνοντας το χάλκινο για λίγα δευτερόλεπτα στα 5 χλμ,
πραγματοποιώντας αλματώδη βελτίωση στις επιδόσεις της, και κέρδισε 2 αργυρά στο κύπελλο Ελλάδας,
ενώ η Γωγώ Νιμπίτη κατετάγη 6η στο βαλκανικό και 3η στο κύπελλο την δεύτερη μέρα.
Στη μικρή κατηγορία child του βαλκανικού κυπέλλου, οι αθλητές  Γιώργος Αναστασιάδης στα αγόρια,
και Μαρία-Δήμητρα Τσιάρκα στα κορίτσια, δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους υπόλοιπους να αμφισβητήσουν την κυριαρχία τους, και κέρδισαν από 2 χρυσά στο βαλκανικό και από 2 χρυσά στο κύπελλο
Ελλάδας σε ισάριθμους αγώνες, επιβεβαιώνοντας το υψηλό αγωνιστικό και τεχνικό τους επίπεδο.
Στο κύπελλο Ελλάδας, η Όλγα Μπιτέρνα βγήκε δύο φορές 4η στις κορασίδες και η Εύα Μπράβου 5η
και 6η αντίστοιχα.
Ο πρόεδρος και το ΔΣ του ΕΟΣ Νάουσας ευχαριστούν όλα τα μέλη του συλλόγου που βοήθησαν, καθώς επίσης και την διοίκηση του χιονοδρομικού κέντρου για την αμέριστη και απρόσκοπτη βοήθειά τους
στην υψηλού επιπέδου τέλεση των αγώνων.

Τα πρώτα καλάθια
με το ανδρικό του Ζαφειράκη
έβαλε ο “μικρός” Β. Πουρλίδας
Τους πρώτους πόντους με την ανδρική
ομάδα του Ζαφειράκη
στο τοπικό ντέρμπι με
την Αλεξάνδρεια πέτυχε ο 11χρονος Βασίλης
Πουρλίδας.
Η   συμμετοχή   του
σε αγώνα της ανδρικής
ομάδας είναι σίγουρα
ρεκόρ για την ομάδα
του Ζαφειράκη ,ίσως
και για όλη την ΕΚΑΣΚΕΜ. Η συμμετοχή
του αυτή έρχεται σε συνέχεια της  συμμετοχής και άλλων παιδιών της ομάδας μίνι ( Μώκας Ζήσης ετ. γεν. 2004 , Πουρλίδας Δημήτριος ετ. γεν.2005) .
Ο προπονητής της ομάδας του Ζαφειράκη κ. Νίκος Τούφας ήδη στις προπονήσεις της
ανδρικής ομάδας χρησιμοποιεί και άλλους παίκτες της ομάδας  μίνι, με σκοπό την  σταδιακή ανανέωσή της.
Η δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες  έχει ως αποτέλεσμα την καλή εικόνα στα ηλικιακά πρωταθλήματα που συμμετέχουν και την προώθηση των παιδιών   στην ανδρική
ομάδα.
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Μπάσκετ B' εθνικής

Σάββατο ο αγώνας του Φιλίππου
με τον Ερμή Λαγκαδά

Αλλαγή ημερομηνίας για τον αγώνα του Φιλίππου με τον Ερμή Λάγκαδά και αυτό γιατί ο αγώνας θα
διεξαχθεί το Σάββατο στις 5 μ.μ
Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές
2ος Όμιλος
Σάββατο 9 Φεβρουαρίου
Βικέλας 17.00 Φίλιππος Βέροιας-Ερμής Λαγκαδά Ντούρας-Ζαχαριάδης (Μελανίδης)
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου
Μ. Τσίκινας 19.00 ΧΑΝΘ-Ελευθερούπολη Ταρενίδης Κ.-Παπαγερίδης (Φωτιάδης)
Γέφυρας 17.00 Γέφυρα-Ανατόλια Θεοδώρου-Γαζέτας (Δέλλας Τρ.)
Αγρινίου 17.00 Αγρίνιο-Προποντίς Χαλκηδόνα Καλογερόπουλος Λ.-Τσουμαχίδης (Μπέστιας)
Φαρσάλων 17.00 Φάρσαλα-Έσπερος ΓΣ Λαμίας Σιμητόπουλος-Αγραφιώτης Ι. (Βαρνάς Γ.)
Πεύκων 17.00 Μαχητές-Στρατώνι Παπαγεωργίου-Εκίζογλου (Τζιοπάνος)
Ν. Ιωνίας Βόλου (κθ) 17.00 Νίκη Βόλου-Φαίακας Κοϊμοτζόγλου-Λουλουδιάδης (Μηναρετζόπουλος)
Μακεδονικού 17.00 Μακεδονικός-Ίκαροι Σερρών Ελευθεριάδης-Ντόγκας (Πολυχρονίδης

Την Λευκάδα υποδέχεται την Κυριακή
ο ΑΟΚ Βέροιας

Την Δόξα Λευκάδας αντιμετωπίζει η ομάδα μπάσκετ του  Α.Ο.Κ. την Κυριακή 10/2 στο Δ.Α.Κ. Βικέλας στο
πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής.
Η Διοίκηση με ανακοίνωσή της αναφέρει «Περιμένουμε τους φίλους της ομάδας και τον κόσμο της πόλης
να δώσει παρόν στο γήπεδο και να στηρίξει την προσπάθεια του νεανικού μας συνόλου.»
Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι που μοναδικός στόχος για τον ΑΟΚ είναι η νίκη αν θέλει να παραμείνει στην
κατηγορία. Δύσκολο μεν όχι
ακατάρθωτο γνωρίζοντας και
την εμπειρία των αντιπάλων
που πιρν λίγα χρόνια αγωνιζότανε στην Α2 κατηγορία.
Θα γίνει σκληρή μάχη και
αν οι παίκτες του ΑΟΚ βρεθούν σε καλή μέρα γιατί να
μην κατακτήσουν και τη νίκη.
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ : Παζώλης-Γκέκας.
B: 17:00
ΓΗΠΕΔΟ: Δ.Α.Κ. ΒΙΚΕΛΑΣ

Γηπεδούχοι ΑΟΚ Βέροιας και ΓΑΣ Μελίκης
3ος Όμιλος

Κυριακή 10 Φεβρουαρίου
Βικέλας 17.00 Βέροια-Δόξα Λευκάδας Παζώλης-Γκέκας (Καλότσης)
Βλαχάβειο 17.00 Καλαμπάκα-Νικόπολη Πρέβεζας Τσιαπλής-Λυγούρας
(Κουσαϊτης)
Μελίκης 17.00 Μελίκη-ΠΑΣ Γιάννινα Βασιλόπουλος-Κόννης (Σαμάλης)
Νέο ΚΓ Ιωαννίνων 17.00 ΑΓΣ Ιωαννίνων-Εύαθλος Κοντογιάννης-Γεωργούλης (Καραδήμας)
Παλαμά 17.00 Τιτάνες-Μαντουλίδης Κατωτικίδης-Παπανικολάου (Μανάσης)
Γρεβενών 17.00 Πρωτέας Γρεβενών-Ολυμπιακός Βόλου Κουκουλεκίδης-Τσάνταλη (Μπαταούλα)

9

Μπάσκετ Γ’ Εθνικής

Μπάσκετ Γ' Εθνικής

Κανονικά συνεχίζεται και το πρωτάθλημα μπάσκετ της Γ' εθνικής με τις
ομάδες του νομού να είνια γηπεδούχες . Ο ΑΟΚ θα υποδεχθεί την έμπειρη
ομάδα της Δόξας Λευκάδαςενώ η Μελίκη θα αντιμετωπίσει στο γήπεδο
της τον ΠΑΣ Γιάννενα
Aναλυτικά το προγραμμα και οι διαιτητές

www.laosnews.gr
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Διοικητή της Τροχαίας Βέροιας κ. Παρούτογλου, τον
Προϊστάμενο Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης κ. Διαμαντόπουλο, την κ. Έφη Αντωνιάδη & την Δημοτική Σύμβολο
Βέροιας κ. Θωμαή Στίοκα
για την παρουσία τους την
Τετάρτη 6-2-19 στην συνάντηση του Κέντρου με σκοπό την συνεννόηση για ενός
project με τίτλο «ΕΝΑΣ
ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ» που αφορά την
προσβασιμότητα στην αναπηρία. Ευχαριστούμε πολύ
για την προθυμία & την ευαίσθητη αντιμετώπιση.
Η Πρόεδρος
του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά τον

Η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής
Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ)
διαθέσιμη και για τη σύσταση ΟΕ και ΕΕ
Η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας
Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), η οποία τέθηκε σε λειτουργία στις 22 Ιουλίου 2018, είναι, πλέον, διαθέσιμη
από τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 και για τη
σύσταση προσωπικών εταιρειών, δηλαδή των Ομορρύθμων και των Ετερορρύθμων Εταιρειών (ΟΕ
και ΕΕ). Η Υπηρεσία σύντομα θα είναι διαθέσιμη
και για τις υπόλοιπες νομικές μορφές. Συγκεκριμένα, οι ΕΠΕ θα μπορούν να συστήνονται μέσω της
e-ΥΜΣ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και οι ΑΕ εντός
Μαρτίου 2019.
Τα δείγματα των πρώτων έξι μηνών λειτουργίας
της e-ΥΜΣ είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς
μέσω της πλατφόρμας έχουν συσταθεί, ήδη, 1.665
εταιρείες, εκ των οποίων οι 1.629 είναι ΙΚΕ, οι 20
είναι ΕΕ και οι 16 είναι ΟΕ.
Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης αποτελεί

μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς μειώνει σε μεγάλο βαθμό το κόστος και το χρόνο σύστασης μιας
εταιρείας. Η σύσταση ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά
και δεν απαιτείται ούτε φυσική παρουσία σε οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία, ούτε η προσκόμιση δικαιολογητικών εγγράφων, καθώς συμπληρώνονται
μόνο πεδία. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας,
η εταιρεία αποκτά Αριθμό ΓΕΜΗ και ΑΦΜ και αποστέλλονται στους ιδρυτές ψηφιακά υπογεγραμμένα
αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας.
Υπογραμμίζεται ότι ο ελάχιστος χρόνος σύστασης που έχει καταγραφεί είναι 8 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν
αναλυτικότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο
της e-ΥΜΣ (https://eyms.businessportal.gr).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Μητροπόλεως 46
Πληροφορίες: Ε. Τσίλη
Τηλέφωνο: 2331350570

Βέροια 7-2-2019
Αριθ. Πρωτ.: 3302

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
220/4-1-2019

Με την αριθ. 220/4-1-2019 απόφαση Δημάρχου Βέροιας,
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 40Β΄, καθιερώνεται για
το Α΄ εξάμηνο του έτους 2019 απογευματινή υπερωριακή
εργασία, με αμοιβή, έως εκατόν είκοσι (120) ώρες για κάθε
έναν από τους πέντε (5) μόνιμους υπαλλήλους-Ληξιάρχους
του Δήμου μας που θα εργαστούν καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας τους προκειμένου να ασκήσουν τα ληξιαρχικά τους καθήκοντα στις Δημοτικές Ενότητες
του Δήμου Βέροιας:
Η ανωτέρω απόφαση έχει αναρτηθεί κατά το πλήρες
κείμενό της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΨ04Ω9Ο-Η9Τ) και στον
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
221/4-1-2011

Ενδιαφέρουσα ημερίδα
της ΑΣΠΙΣ ΑΕ για την προστασία
της μέλισσας

Με την αριθ. 221/4-1-2019 απόφαση Δημάρχου Βέροιας,
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 40Β΄, καθιερώνεται για
το Α΄ εξάμηνο του έτους 2019 απογευματινή υπερωριακή
εργασία, με αμοιβή, έως εκατόν είκοσι (120) ώρες για τον
τακτικό υπάλληλο του Δήμου Βέροιας που θα εργαστεί καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας του για την
τήρηση και σύνταξη των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
Η ανωτέρω απόφαση έχει αναρτηθεί κατά το πλήρες
κείμενό της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 62ΔΑΩ9Ο-ΓΗΨ) και στον
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου
στη Νάουσα

Ομιλία του Θωμά
Τσουκαλά για την
«Κβαντική θεωρία:
από τη φυσική
στη μεταφυσική»
Συνεχίζεται η επιτυχημένη
σειρά των ομιλιών «Αστέρια και
Άνθρωποι στη νέα χιλιετία» που
διοργανώνουν ο Δήμος Ηρωικής
Πόλης Νάουσας και η Εταιρεία
Αστρονομίας και Διαστήματος
Βόλου - παράρτημα Νάουσας.
Η επόμενη ομιλία με τίτλο «Κβαντική θεωρία: από τη φυσική στη μεταφυσική» θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 20:00 στον Πολυχώρο
Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» (αίθουσα
«Βέτλανς»). Ομιλητής θα είναι ο κ. Θωμάς
Τσουκαλάς, Φυσικός, από το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που έχει ασχοληθεί με την Ακουστική και τη Φυσική της
Μουσικής καθώς και τη δημιουργία μοντέλων
στην Οικονομία μέσω της μεθοδολογίας της
Φυσικής και της Στατιστικής. Εργασίες του
επάνω στην ανάλυση της ανατολικής μουσικής έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια Φυσικής αλλά και μουσικολογίας. Ασχολείται για
πολλά χρόνια με τη διδασκαλία της Φυσικής
στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, πραγματοποι- Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων.
•Αποτελέσματα μελετών επί της εμφάνισης
ήθηκε με μεγάλη επιτυχία, από την Ελληνική Βιομηχανία Χυμών ΑΣΠΙΣ ΑΕ, στο «ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» σπασμένων πυρήνων στα ροδάκινα - Δρ. Γεώργιστη Βέροια, ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποί- ος Παντελίδης - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός
ησης, με θέμα: ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ «ΔΗΜΗΤΡΑ» - Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης &
Φυτογενετικών Πόρων /Τμήμα Φυλλοβόλων ΟπωροΑΝΑΠΤΥΞΗ.
Η συνεισφορά της στην αγροτική παραγωγή και φόρων Δένδρων.
το περιβάλλον- Καλλιεργητικές φροντίδες
και μέτρα προστασία της, στα πλαίσια των
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
δράσεων του προγράμματος “Beeproject
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
2018”.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνερΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
γασία με μεγάλες Ομάδες Παραγωγών και
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Περιοχή Ασωμάτων
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, με στόχο την
Τ.Κ. :591 00
περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθηΤΜΗΜΑ:Οικονομικού
τοποίηση για την προστασία της μέλισσας
ΓΡΑΦΕΙΟ :Προμηθειών
κατά την άσκηση της γεωργίας και των
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α. Πασιόπουλος
καλλιεργητικών φροντίδων των οπωροφόΤΗΛΕΦΩΝΟ:2331 3 51314/ 51157
ρων.
FAX:2331 0 59315
Την ημερίδα παρακολούθησε μεγάλος
E-mail:prom1@verhospi.gr
αριθμός δενδροκαλλιεργητών, μελισσοκόΒέροια, 06 Φεβρουαρίου 2019
μων, γεωργικών σύμβουλων, γεωπόνων,
Α.Δ.: 1/2019
στελεχών συνεταιριστικών οργανώσεων
Π
Ε
Ρ
Ι
Λ
Η
Ψ
Η
και πλήθος συνεργατών της εταιρείας από
την ευρύτερη περιοχή.
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι παραΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
κάτω εισηγήσεις από στελέχη της ΑΣΠΙΣ
ΑΕ και ειδικούς ερευνητές:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
-Χαιρετισμός - Ιωάννης Μπουλμέτης ,
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 01η/15-01Διευθύνων Σύμβουλος ΑΣΠΙΣ Α.Ε.
2019 (Θέμα 3ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας,
•Παρουσίαση Εταιρείας ΑΣΠΙΣ ΑΕ Διενεργεί
Μάριος Χρόνης, Γενικός Διευθυντής ΑΑνοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια «ΣυσκευΣΠΙΣ Α.Ε.
ών και Οργάνων Χειρουργείου» (CPV: 33162000-3) για τις
•Bee Project 2018. Παρουσίαση προανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας - Μονάδες Βέροιας και Νάουσας,
στο πλαίσιο του προγράμματος προμηθειών και υπηρεσιών
γράμματος. Αναγκαιότητα, σκοποί και στόέτους 2018, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν είκοσι πέντε
χοι - Μιχάλης Παράφορος, Γεωπόνος
χιλιάδων ευρώ (125.000,00€) με Φ.Π.Α., για ένα χρόνο και με
ΑΣΠΙΣ ΑΕ.
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
•Σημασία της μέλισσας στη ζωή και
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
στο περιβάλλον - Δρ. Παπαχριστοφόρου
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική
Αλέξανδρος -Καθηγητής Τεχνολογικού Παπλατφόρμα: 12-02-2019 και ώρα 08:00 π.μ.
νεπιστημίου Κύπρου, Αντιπρόεδρος της
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτροΕυρωπαϊκής Ομοσπονδίας Επαγγελματινική πλατφόρμα: 01-03-2019 και ώρα 15:00 μ.μ.
ών Μελισσοκόμων Ε.Ρ.Β.Α.
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 08-03-2019 και ώρα
•Κοινές μέλισσες και μοναχικές μέλισ12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας Βέσες - Η βιολογία και η συμπεριφορά τους
ροιας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
- Δρ. Λεωνίδας Χαριστός - Ελληνικός ΓεΟ διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας
ωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» - Ιντου Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
στιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
- Τμήμα Μελισσοκομίας.
gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον
•Οι επιδράσεις των φυτοπροστατευείκοσι δύο (22) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της
περίληψης της διακήρυξης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Ο συστημικός
τικών προϊόντων στις μέλισσες- Μέτρα
αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι
προστασίας - Δρ. Φανή Χατζήνα - Ελληνι69488. Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016
κός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»
(ΦΕΚ 147/Α/2016).
- Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής ΠαραγωΔικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά
γής - Τμήμα Μελισσοκομίας.
πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που
•Φυτοπροστατευτικά προϊόντα και
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήμέλισσες Πρωτοβουλίες της ΕΕ. Κοινοθειας.
τική και εθνική νομοθεσία - ΚωνσταντίΟι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να κατανος Μπονάνος – Γεωπόνος, Διεύθυνση
θέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ
ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των
Ημαθίας/ Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειοπροσφερόμενων ειδών, εκτός ΦΠΑ.
νομικού Ελέγχου.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξή•Πρωτοβουλίες Ε.ΣΥ.Φ για την ορθή
ντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της
χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Μηνάς Πελεκάνος - Γεωπόνος, Ελληνικός
Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας –
Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.).
Μονάδα Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων, Τ.Κ. 59100, αρμόδιος
υπάλληλος: Απόστολος Πασιόπουλος,, Τηλ.2331351157, FAΧ
•Αίτια μειωμένης παραγωγής πυρηνο2331059315.
κάρπων που καταγράφηκαν τα τελευταία
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική
έτη στην Ημαθία - Συστάσεις για επιτυχημορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.
μένη επικονίαση - Δρ. Παυλίνα Δρογούverhospi.gr).
δη - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
«ΔΗΜΗΤΡΑ» - Ινστιτούτο Γενετικής ΒελΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ
τίωσης & Φυτογενετικών Πόρων/ Τμήμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Νέα Δρομολόγια ΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:
Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-Βέροια από Δευτέρα
μέχρι Παρασκευή μέσω Παλιάς Εθνικής οδού (ΠΕΟ)
Αφετηρία: Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,
Λουδίας, Αλεξάνδρεια, Βρυσάκι, Καμποχώρι, Καλοχώρι, Καβάσιλα, Σταυρός, Μακροχώρι
Προορισμός: Βέροια
5:35,  6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45,
14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45,  20:15,  21:30
Ταχείες Θεσσαλονίκη – Βέροια – Νάουσα καθημερινές από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15,
14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:45
Βέροια - Θεσσαλονίκη όλα τα δρομολόγια
Αφετηρία: Βέροια
Ενδιάμεσοι σταθμοί μη ταχείας:   Μακροχώρι,
Σταυρός, Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυσάκι, Αλεξάνδρεια, Λουδίας, Χαλκηδώνα, Σίνδος
Ενδιάμεσοι Σταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέλι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων
Προορισμός: Θεσσαλονίκη
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,
7:45 ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45 ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45 ΤΑΧΕΙΑ, 10:30, 10:45 ΤΑΧΕΙΑ, 11:45 ΤΑΧΕΙΑ, 12:00,
12:45 ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45 ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45 ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45 ΤΑΧΕΙΑ, 17:00, 17:45 ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30 ΤΑΧΕΙΑ,
19:45, 20:45, 21:30
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια – Θεσσαλονίκη 6:45Δ, 7:45T, 8:00,8:45T
,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T,
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T, 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,
17:30,
17:45T,18:30,19:30T,20:00, 21:30
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00
1 5 : 1 5 T, 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T, 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0
19:00,19:15T,20:15,20:45T, 21:30
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30,   10:30,  
11:30, 12:30,   13:30, 14:30, 15:30Τ,   16:30,17:30Τ,
18:30,19:30Τ, 20:30, 21:30
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00,
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00,
19:00Τ,20:15,21:00Τ,  21:30
Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσσαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  
Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr
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Ο Χορός του Πήγασου Ημαθίας στις 17 Φεβρουαρίου 2019

Ο εκπολιτιστικός αθλητικός σύλλογος «Πήγασος Ημαθίας» σας καλεί στον ετήσιο χειμερινό
χορό του, που θα γίνει στο φιλόξενο χώρο του ξενοδοχείου Λοζίτσι (1,5 χλμ. Βέροιας - Σελίου), την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 19:00.
Κατά τη διάρκεια του χορού να γίνει η βράβευση των αθλητών που έχουν διακριθεί κατά τη
χρονιά 2018, απονομή μεταλλίων στους νεαρούς αθλητές των ακαδημιών του συλλόγου και
κλήρωση των δώρων της λαχειοφόρου.
Τιμή πρόσκλησης; 10€ ( Με πλήρες μενού και κρασί)
Τα παιδιά ως 3 ετών Δωρεάν.
Προσκλήσεις μπορείτε να προμηθευτείτε από την γραμματεία του κολυμβητηρίου Πήγασος
Aqua Center, για την έγκαιρη κράτηση θέσεων.
Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε μαζί!

Η Ακαδημία
ποδοσφαίρου
Βέροιας κόβει
την πίτα ...
και διασκεδάζει

Την κοπή της βασιλόπιτας έχει προγραμματίσει
για τις 16 Φεβρουαρίου η Διοίκηση της Ακαδημίας
Βέροιας . Η σχετική πρόσκληση αναφέρει
"Σας προσκαλούμε στην ετήσια διοργάνωση
κοπής βασιλόπιτας της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου
Βέροιας, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο
16 Φεβρουαρίου στον πολυχώρου "Μειντανι" στις
Σαραντοβρυσες.
Θα χαρούμε να σας δούμε σε μια βραδιά διασκέδασης για εμάς και τα παιδιά μας!
Πλήρες μενού - Απεριόριστο ποτό - Ζωντανή
μουσική. Τιμή Εισόδου 12€"

Φαρμακεία

Παρασκευή 8-2-2019

13:30-17:30 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ
20 - ΚΤΕΛ 23310-27355
21:00-08:00
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου)

23310-25669

Συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ

Φεβρουάριος 2019

Το συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ κα
τά το διάστημα από 4-2-2019 μέχρι 10-22019 θα είναι το εξής: Αυτόματος τηλεφωνη
τής βλαβών: τηλ. 2331021814.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο	 23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	
23313 50102
Πυροσβεστική 	 23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο 	
23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες
23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού
23313 51400
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
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
2331022.342
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53124
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΥΠΡΑΙΟΥ
2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών 	
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών: 	
2331353416, 7
Τελωνείο	 2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)	 2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894463,
	 2310894562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331024.598  
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879  
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 	
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 	
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . .  2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία:  . . . . . . . . .  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076650
Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών . . . 2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . . 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  . . . . .
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών  . . . . . . . . . . . . 2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . . 2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . .  2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . 2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων: . . . . . . . . . . . . . 2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . . 2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:  . . . . . . 2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . . 2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:  . . . . . . . . . . 2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . . 23333 50144
Γραφείο Προσωπικού . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . . 23333 50142
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 72 τ,.μ. σε οικόπεδο

800 τ.μ. στο Γιανναχώρι
Νάουσας, με κεραμοσκεπή, κουφώματα αλουμινίου, με καλοριφέρ. Τιμή
συζητήσιμη. Τηλ.: 6971
539751.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Από τον κατασκευαστή μηχανικό πωλούνται χώροι γωνιακοί κατάλληλοι για
αποθήκες αλλά και με ανάλογη (εσωτερική
διαρρύθμιση) για κατοικία πολύ καλή.
α) Σε πολυκατοικία Εμμ. Παπά 32, εμβαδό 100 τ.μ. καθαρό και
β) σε πολυκατοικία Μ. Μπότσαρη 77,
εμβαδό 115 τ.μ. καθαρά, σε προσιτή τιμή.
Πληρ. τηλ.: 23310 24939,
Κιν.: 6973 015833.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 καταστήματα από 24 τ.μ. το
καθένα, με W.C., συνεχόμενα, ανακαινισμένα,
επί της οδού Πίνδου. Τηλ.:
6948 386833.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ.
Πωλείται γκαρσονιέρα στην οδό
Π ολυ ζω ΐ δ η , κ ο ντά στην Πλατεία
Ωρολογίου. Τιμή
ευκαιρίας. Τηλ.:
6949 981810.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
310 τ.μ., εντός σχεδίου,
με συντελεστή δόμησης
0,8, χτίζει 240 τ.μ., γωνιακό κοντά στα Πολυκλαδικά, σε οικοδομμέ-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο   κεντρικότατο
20 τ.μ. (κατάλληλο
και για επέπνδυση
απόδοσης 12%
ετησίως τουλάχιστον), πλήρως εξοπλισμένο και ανακαινισμένο. Τηλ.
6977 628426.

νο σημείο. Τηλ.: 6948
386833.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροοικόπεδο 14.500 τ.μ. επί της
περιφερειακής οδού σε
εξαιρετιή τιμή. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Ώρες επικοινωνίας: 09.00-14.00.
Τηλ.: 6945 122583.

κομβικό σημείο λόγω συνταξιοδότησης. Ευκαιρία.
Τηλ.:  6942 855780.
ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόρα λόγω σύνταξης σε καλή τμή. Κάθε
έλεγχος δεκτός. Μεσιτικό
ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.: 23310
68080 & 6973 735020.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πιτσαρία
στο κέντρο της Βέροιας
με σταθερή πελατεία.
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 6932 740996.
Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι Π ε ρ ί πτερο-Παντοπωλείο σε

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Αϊβαλίου 9, ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα 30 τ.μ.,
μπαλκόνια πίσω και
μπροστά, 1ος όροφος.
Τηλ.: 6978 657013.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο με
3ΔΣΚΑΘ με γκαράζ και
αποθήκη στην περιοχή
Ωρολογίου, 350 ευρπω. Euromesitiki 6945
122583.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 60 τ.μ. στο
κέντρο της Βέροιας
(δωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, W.C.), πλήρως
ανακαινισμένο, 4ος όροφος ρετιρέ, κεντρική
θέρμανση. Πληρ. τηλ.:
6945 495566.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζονται
επαγγελματικοί χώροι,
γραφεία, με ατομική θέρμανση. Πληροφορίες στο
τηλ.: 23320 24784 & 6971
779135.
ΠΑΤΡΙΔΑ ενοικιάζεται
κατάστημα 100 τ.μ., με
μπαλκόνι 180 τ.μ. και 1ος
όροφος διαμέρισμα 90 τ.μ.
σε χωραφοοικόπεδο 2.315
τ.μ., κεντρική θέρμανση,
ηλιόθερμο. Τιμή λογική.
Τηλ.: 6971 706894.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματική στέγη,
εμβαδού 45 τ.μ., αποτελούμενη από 2 χώρους,
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23423 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρσονιέρα   Studio 18 τ.μ., κομπλέ επιπλωμένη
και με ηλεκτρικές συσκευές , κατασκευή 75,
σε ημιόροφο , ανακαινισμένη εκ βάθρων, άψογα συντηρημένη , επιμελημένης κατασκευής, ατομική θέρμανση με θερμοπομπούς και
κλιματιστικό ,  ενοίκιο μόνο 120€.
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: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη   κομπλέ , γκαρσονιέρα 35 τ.μ., κατασκευή 1982,
1 χώρος ,  2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά, ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατάσταση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ατομική θέρμανση με κλιματιστικό και με
μία ντουλάπα, ενοίκιο 140€.
κωδ. 23693 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Επιπλωμένο διαμέρισμα 70 τ.μ., κατασκευή 2001, 2
υ/δ, 1 ος όροφος, νεόδμητο και με εξωτερικά
κουφώματα καινούργια, με καινούριο κλιματιστικό inverter, διαθέτει και όλες τις ηλεκτρικές
συσκευές καθώς και μία ντουλάπα, σε πολύ καλή γειτονιά και με πολύ λίγα κοινόχρηστα, μίσθωμα 240€. Θα είναι ελεύθερο από
1/03/2019. Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 115532 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής
επιφάνειας 81 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα,
. Είναι κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει
θέρμανση Κεντρική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη
Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, Πάρκινγκ, Αποθήκη , A/C, Τέντες, Διπλά τζάμια - Τιμή: 250 €.
Χωρίς τα έπιπλα . Διαθέσιμο από 20/1/2019.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ   από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
. Κωδ.112795 Μεγάλη Γκαρσονιέρα 5ου
ορ. στην περιοχή Ρόδων , κατασκευής του
2004 ρετιρέ με 85 τ.μ. μικτά και 72 τ.μ. καθ.
με 1δσκλ κατοικήθηκε μόνο από ιδιοκτήτες ,
διαθέτει αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου με
ογκομετρητές , μεγάλη βεράντα, με θέα σε  
ενοίκιο 230€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24394 - ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 τ.μ.
Ημιώροφος. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι κουζίνα ξεχωριστή και   μπάνιο . Κατασκευή του 1978 διαθέτει δε θέρμανση με
ξυλόσομπα . Κουφώματα Αλουμινίου, Ανοιχτό
Πάρκινγκ,  Τιμή 200 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778  ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται κομπλέ επιπλωμένη γωνιακή Μονοκατοικία  με 117 τ.μ., κατασκευή 1994 , διαθέτει

3 υ/δ,   πολυτελούς κατασκευής , ατομική
θέρμανση πετρελαίου, διαθέτει τζάκι ,  ηλιακό
, BBQ δορυφορική κεραία και αποθήκη , έχει
μεγάλο κήπο με δένδρα , περιφραγμένο , σε
οικόπεδο 800 τ.μ. επιτρέπονται κατοικίδια
μόνο στην αυλή   , τιμή 350€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
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 € .
Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ.
, με ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο
40 τ.μ. ,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2
σαλόνια 5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα,
και δύο μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει
καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές αλλά
και ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται σε τιμή
πραγματικής ευκαιρίας , 350€.  
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 23128 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Αποθήκη ισόγεια συνολικής επιφάνειας 65
τ.μ. Αποτελείται από 1 Χώρο . Τιμή: 120 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. στον
2 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Ανελκυστήρα
- Τιμή: 100 €.
Κωδ: 23753 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα Γραφείο συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος όροφος Υπερυψωμένος.
Αποτελείται από 1 ενιαίο χώρο και WC και
διαθέτει θέρμανση με Κλιματιστικό, με Ανελκυστήρα Τιμή: 120 €.
Κωδ: 23819 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 75 τ.μ. 1ος ορ.
Αποτελείται από 3 Χώρους, είναι κατασκευασμένο το 1976 και διαθέτει δική του θέρμανση
με κλιματιστικά , έχει κουφώματα αλουμινίου
συρόμενα, A/C, μίσθωμα 250 €.
Κωδ: 23706 - Κέντρο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται από 3 χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το
1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά , έχει Κουφώματα Συνθετικά, Ανελκυστήρα και A/C - Μίσθωμα 300 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ 23673 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 26

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.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
τ.μ., κατασκευή 1970, Ισόγειο, εκπληκτικό και
με άριστη προβολή , αυτοτελές , γωνιακό, σε
πολύ καλό σημείο και σε απίστευτα προσιτή  
τιμή, μόνο 100€ . Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23626 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο και δικό του
WC. Τιμή: 340 € . Το γραφείο μας διαθέτει την
ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου
αυτού.
Κωδ: 23750 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 31 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από
1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1974 και
διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, - Τιμή: 200€.
Κωδ: 23665 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 33 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από
1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1974 Τιμή: 180€.
Κωδ.23656 ΕΛΗΑ , ενοικιάζεται σπάνιο
ισόγειο κατάστημα 86 τ.μ., με μεγάλη βιτρίνα
και σίγουρα εξαιρετικής προβολής και μοναδικής εμπορικότητας , με 43 τ.μ. πατάρι , σε πολύ καλή τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,
μίσθωμα 1.500 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105283 ΠΙΕΡΙΩΝ, στην αρχή και
κάτω ,   ενοικιάζεται ανεξάρτητο ατομικό ισόγειο κλειστό πάρκινγκ   με γκαραζόπορτα ,
στεγανό και καθαρό ενοικιάζεται και ως αποθήκη  , μηνιαίο μίσθωμα 50€.Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14298 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ   ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο οροφοδιαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. σε
δυόροφη οικοδομή 1ος Υπερυψωμένος. Απο-

πλήρως ανακαινισμένους
(δίπλα στα Αστικά), 1ος όροφος. Τηλ.: 23310 60632 &
6946 740621.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ε-

τελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα
και δύο Μπάνια . Είναι κατασκευασμένο το
2005 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρελαίου , έχει Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα
Συνθετικά, Πάρκινγκ μεγάλο με τηλεχειριστήριο   κλειστό και μεγάλο , κήπο κοινόχρηστο
και Τζάκι.  Διαθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα, BBQ
, είναι γωνιακό  και με δύο πολύ μεγάλες βεράντες - Τιμή: πολύ προσιτή 150.000 €.
Κωδ: 14302 - ΩΡΟΛΟΙ   ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής
επιφάνειας 150 τ.μ. πολύ πολύ άνετο στον 5
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι, Κουζίνα, 2 Μπάνια και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρελαίου , διαμπερές με
απεριόριστη θέα, μία εξαιρετικά μεγάλη βεράντα και κουφώματα καινούργια συνθετικά, διαθέτει ανελκυστήρα, Αποθήκη , A/C, Έπιπλα,
Τέντες, - Τιμή ευκαιρίας μόνο 65.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 14039 - Τσερμένι  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 85 τ.μ. ισόγεια
σε σχετικά καλή κατάσταση . Αποτελείται από
2 Υπνοδωμάτια σαλονοκουζίνα και μπάνιο
Διαθέτει επίσης θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο, - Τιμή: από 55.000 € τώρα μόνο
27.000€.
Κωδ. 14052   Πωλείται Μονοκατοικία σε
εξαιρετικά καλή κατάσταση στον Σταυρό Ημαθίας μεγέθους 94 τ.μ. καθαρά με 3δσκ 2
wc με βεράντα ωραία και κήπο 1800 τ.μ. με
αποθήκη 60 τ.μ. περίπου και παραδοσιακό
φούρνο . Όλα τακτοποιημένα και νόμιμα. Τιμή
εξαιρετικά συμφέρουσα 60.000€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται υπόγεια αποθήκη 65 τ.μ., σε καινούργια οικοδομή , κατασκευή 2005. Πρόκειται για έναν ενιαίο
χώρο στο υπόγειο οικοδομής , τιμή , μοναδικά
και πολύ σπάνια τόσο χαμηλή , μόνο 7.500€.

παγγελματική στέγη στην Ανοίξεως, έναντι πάρκου Αγ.
Αναργύρων χώρος 90 τ.μ.
(ημιόροφος) κατάλληλα διαμορφωμένος, γωνία, φω-

www.laosnews.gr
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13613 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 69 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος.
Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα
Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια - Τιμή: 55.000 € .
Κωδ: 13617 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 87 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος.
Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα
Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 68.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 14158 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, πωλείται
ισόγειο κατάστημα 80 τ.μ., σε οικόπεδο
8.000 τ.μ. , κατάλληλο και για υγειονομικού
ενδιαφέροντος , τσιπουράδικο κ.τ.λ μέσα στη
φύση , ιδιαίτερο ακίνητο το οποίο ευρίσκεται
σε εξαιρετικό σημείο , είναι κατάλληλο και για
άλλες χρήσεις και προσφέρεται σε απίστευτα
χαμηλή τιμή, πολύ σπάνια ευκαιρία, μόνο
70.000€.
ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ. 12789 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, Χωραφοοικόπεδο 5.000 τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο ,
με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , αμφιθεατρικό , σε μοναδική τοποθεσία και σίγουρα
σε προνομιακή θέση, κατάλληλο για ανέγερση
Βίλλας , τιμή 130.000€.
Κωδ.12810 Πωλείται επί του δρόμου
πρώτο Πατρίδα - Νάουσα   αγροτεμάχιο 6226
τ.μ. , άρτιο και οικοδομήσιμο , ευκαιρία τιμή
μόνο 36.000€.Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 386 τ.μ. μέσα στο
χωριό, άρτιο οικοδομήσιμο, γωνιακό, σε τιμή
ευκαιρίας μόνο 15.000 €.
Κωδ 13860 ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ, Οικόπεδο
745 τ.μ., με ελιές, αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε τιμή
πράγματι χαμηλή μόνο 10.000€, Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,
Κωδ: 13859 - Στον Τρίλοφο ευκαιρία
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο σε σημείο με ανοιχτωσιά συνολικής επιφάνειας 884 τ.μ. Τιμή μόνο
20.000€.
Κωδ: 13826 - Στα Παλατίτσια ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 980 τ.μ. σε
πολύ καλό σημείο . Τιμή μόνο 15.000 €.
Κωδ. 13852 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Στην
οδό Σαλαμίνος πωλείται οικόπεδο 1.406 τ.μ.,
με συντ.   δόμησης 0,8 , άρτιο και οικοδομίσημο   , μοναδική ευκαιρία , τιμή 70.000€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

τεινός, με θέα το πάρκο,
πλήρως ανακαινισμένος,
αυτόνομη θέρμανση, a/c,
1 δωμάτιο, 1 ενιαίος πολύ μεγάλος χώρος, χωλ,
μπάνιο, κουζινα εξοπλισμένη, μπαλκόνι περιμετρικό (ελάχιστα κοιΗ γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEX COURIER  
Τηλ.: 6948
νόχρηστα).
ΒΕΡΟΙΑΣ» πωλείται λόγο υπερβολικού χρόνου και όγκου
744632,
6976
769046
εργασίας και παρακολούθησης που χρειάζεται καθημερινά.
Υπάρχει σταθερό πελατολόγιο με σταθερά ανοδική πορεία & ( α π ό γ ε υ μ α 1 8 . 0 0 ενδείκνυται για μία οικογενειακή επιχείρηση με αρκετά καλές
20.00).
μηνιαίες απολαβές
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτεργάτης για τον φούρνο «ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ» στη Βέροια.
Τηλ.: 6976 310431.
Αριστούχος πτυχιούχος του ΤμήμαΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλετροτος Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση
συγκολλητής από την
στη μονωδία, διδάσκει τραγούδι. Διδάεταιρία «Τζάκια-Φωτιάσκονται όλα τα είδη ελληνικού και ξένου
δης» στην Πατρίδα. Τηλ.:
ρεπερτορίου (έντεχνο, λαϊκό, ποπ, ροκ,
6976 791774 & 23310
μιούζικαλ, κλασσικό κ.ά.). Προαιρετικά διδάσκεται πιάνο και
72872.
κιθάρα για τη συνοδεία του τραγουδιού. Προετοιμασία για εισαΗ
Ε Τ Α Ι γωγή σε μουσικές σχολές. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6980 202881.
ΡΙΑ TSIFLI-DIS
SECURITY ζητάει
πιστοποιημένο και
αδειοδοτημένο προσ ωπ ι κ ό ς α σ φ α λ ε ί α ς
για μόνιμη εργασία
όπως επίσης και μία
κοπ έ λα γ ι α η μ ι α πα σ χόλ η σ η . Π λ η ρ ο φ ο ρίες στα γραφεια της
εταιρίας μας Θεσσαλονίκης 45 και αποστολή βιογραφικών
σ το e - m a i l : s a l e s @
securitytsiflidis.gr.

ΠΩΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
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Κωδ: 13875 - Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα οικόπεδο συνολικής
επιφάνειας 2280 τ.μ. επάνω στο δρόμο, σε
πολύ καλό σημείο,είναι άρτιο, οικοδομήσιμο,
με νερό και ρεύμα, κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις, σε τιμή προσφοράς μόνο 130.000
€. Υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ 13807 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, Οικόπεδο με
συνολικά 4.003 τ.μ., απο αυτά τα 2.902 τ.μ.
έχουν τεθεί εντός του σχεδίου πόλεως , τα
685 τ.μ. είναι ρυμοτομούμενα και τα 440 τ.μ.
εκτός σχεδίου , διαθέτει μία εκπληκτική και
ανεμπόδιστη θέα , είναι ελαφρώς επικλινές
, πολύ κοντά στην Εληά προνομιούχο οικόπεδο. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία μόνο για αποφασιστικό
αγοραστή , προσφέρεται σε τιμή ευκαιρίας
μόνο 120.000€ όλο μαζί.
Κωδ.13882   ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ στο πάνω
χωριό μεγάλο οικόπεδο 3.000 τ.μ. στο νέο
σχέδιο πόλεως δημιουργεί ένα οικοδομικό
τετράγωνο μόνο του , είναι τρίφατσο ειδικά
προνομιακό για έξυπνο επενδυτή τιμή όλο
μαζί μόνο 95.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 105141 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πάρκινγκ στο
Πασακιόσκι  συνολικής επιφάνειας 15 τ.μ. με
πολύ άνετη πρόσβαση , ισόγειο οικοδομής ,
τιμή: 7.000 €.
Κωδ. 105285 ΠΑΠΑΚΙΑ, πωλείται πάρκινγκ 144   τ.μ., 4   θέσεων αυτοκινήτων με
δική του είσοδο σε ισόγειο χώρο οικοδομής ,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αποθήκη ,
τιμή 21.000 €.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.23019 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Οροφοδιαμέρισμα 88 τ.μ., μικτά και 75 τ.μ. καθ.  κατασκευή 1980, 2 υ/δ, 2ος όροφος. Ουσιαστικά
πρόκειται για διπλοκατοικία γωνιακή με   ανοιχτωσιά. Είναι ένα διαμέρισμα αξιώσεων,
χρήζει όμως ανακαίνισης, έχει συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, υψηλών ποιοτικά
προδιαγραφών, οι χώροι του λειτουργικοί, με
κεντρική θέρμανση, με κλιματιστικά, με ντουλάπες, τιμή μόνο: 45.000€.
Κωδ: 14714 - Κέντρο στην Εληά κοντά ,
πωλείται μία πολυτελώς ανακαινισμένη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 94 τ.μ. ισόγεια.
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο και ξυλολέβητα, Ανοιχτωσιά , Κουφώματα
Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Τζάκι, A/C,
Διπλά τζάμια, Ηλιακό θερμοσίφωνα Μπαλκόνια 15 τ.μ. - Τιμή: 80.000 €.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να προσλάβει 2 άνδρες
από 25 έως 45 ετών με τα κάτωθι προσόντα:
1. Οδηγό με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
2. Αποθηκάριο με γνώσεις χειριστή κλαρκ
Τηλ.: 6947 021868
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις
σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια,
πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944
764477 κ. Δημήτρης.
ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχος Παιδαγωγικού Α.Π.Θ., κάτοχος πτυχίου Proficiency και Συστήματος Γραφής τυφλών Braille, τελειόφοιτος της Ελληνικής Νοηματικής
Γλώσσας και φοιτήτρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Ειδικής Αγωγής, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά
Δημοτικού (παιδιά με προβλήματα ακοής και μαθησιακές δυσκολίες). Τιμές προσιτές. Τηλ. Επικοινωνίας:
6943908929.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 2ΔΣ-Κ πάρκιγκ, αποθηκη καινουριο 70000€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 3ος 95 τ.μ διαμπερές 45000€
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο με 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ
120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ
85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΚΕΝΤΡΟ Μονοκατ. 90τ.μ του 2006 75000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ με 3ΔΣΚ του 75΄με ασαν. 45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα,85 τ.μ χωρις ας.με Α.Θ 35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,επαγ. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100Τ.Μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 90000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 Τ.Μ ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24800€
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ Ημιτελες διαμερισμα  68 τ.μ 17000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 1ΔΣ-Κ Ημ/πλωμενο.1ος 200€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ 4ος ρετιρε Χ.Θ με ασανς.220€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1Δ-Σ-Κ αποθ. Α.Θ ανωγειο ΛΟΥΞ 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν.Κ.Θ.270€
Π.ΜΕΛΑ 4ΔΣΚ με θερμοπομπους 300€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κατω 1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ-ΣΚ ανωγειο καλο 160€
ΠΙΕΡΙΩΝ ΛΟΥΞ προσοψης 1ΔΣΚWC,ΑΘ και Αιρ κοντ.
200€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 1ΣΔ-Σ-Κ ανακαινισμενο 200€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.
Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ 7800τ.μ σε  καλη θεση ΕΥΚΑΙΡΙΑ  49.000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 13000€
ΣΥΚΙΕΣ Αγ.Γεωργιου 35 στρ. χερσο  60000€

ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλεττο 14.400 στρ στην ασφαλτο
σοβαρες προτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 20 στρ.Ροδακ+πομονα 45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 41 στρ με ροδακινα  κ ακτινιδια . 120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.μενερο 12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 28000€
ΝΗΣΙ Ημαθιας 7350 τ.μ χερσο με βανες,2000 το στρεμμα
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ.ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,    85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο
60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 33 τ.μ για Ιατρειο  1ος με ασανσερ 22
000€                                                                                                          
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από 25ως1500
τ.μ  από 50 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ εισογεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ καταστημα εξαιρετικη θεση  60+60 υπογειο
1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 350 τμ προνομοιακη θεση Σοβαρες προτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 τ.μ 1ος καινουριο για 2 Ιατρεια
550€
ΑΣΤΙΚΑ  στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 50
τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 250€
ΚΤΕΛ   Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ 30 τ.μ. με ντουλάπα 170 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 190 €
ANOIΞΕΩΣ 38 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο λουξ
220 €
ΕΛΗΑ 40 τ.μ. 16 ετών επιπλωμένο καλό 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. με ατομικό λέβητα 170 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 80τ.μ. καλή επιπλωμένη 220 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. λουξ επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΚΤΕΛ 90 τ.μ. ανακαινισμένο με ατομικό λέβητα 240 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 90 τ.μ. καλό με θέα & ντουλάπες 300 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας επιπλωμένο καλό 340 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα,
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 350 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι θέα
300 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 250τ.μ. βίλα υπερλουξ 550 €
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. 11.500 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ.  καλό 11.000 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 43 τ.μ. καλό 23.000 €
ΡΟΛΟΪ 45τ.μ. καλό με κόπλαν 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 72 τ.μ. ρετιρέ ευκαιρία 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 42.000 €
ΡΟΛΟΪ 78 τ.μ. ευκαιρία 8.500 €

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης, νέος ψυκτικός ή μηχανολόγος
για συνεργασία σε επιχείρηση ψυκτικών και ηλεκτρομη-

ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 25 ετών πολύ καλό 75.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ.  καλό 24.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 14ετίας καλό 67.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. καλό τζάκι ανακαινισμένο 46.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. ανακαινισμένο πολύ καλό 40.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 130 τ.μ. 10ετίας lux θέα τζάκι πάρκινγκ
108.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. μονοκατοικία με 2 διαμερίσματα
62.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 25 τ.μ. καλό 400 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. καλό 1.200 €
ΔΕΗ 120 τ.μ. καλό 300 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 150 τ.μ. καλό 900 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές, ρεύμα & νερό
11.000 €
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 7.000 μέτρα + 3.000 διαθέσιμα στο δρόμο
18.000 €
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11.500 μέτρα ευκαιρία 16.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 13.000 μέτρα 40.000 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 30.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 160 μέτρα ευκαιρία 14.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 450 μέτρα με άδεια για 2 μεζονέτες 75.000 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα 25.000 €
ΠΑΤΡΙΔΑ 500 μέτρα 12.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 1.500 μέτρα ευκαιρία 32.000 €

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας
με πτυχίο και προϋπη-

χανολογικών εργασιών και πωλήσεων. Η προϋπρεσία και

ρεσία και κοπέλα για

εμπειρία μη απαραίτητη. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62225.

λάντζα. Τηλ.: 23310
70846 & ωρες 5.00 μ.μ.
- 8.00 μ.μ.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
Delivery και κοπέλα για
τύλιγμα στο ψητοπωλείο
ΓΙΑ Ν Ν Η Σ . Π λη ρο φ ορίες κ. Γιώργος - 6984
472747.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστήριο κρεάτων. Πληροφορίες κ.
Γιώργος 6984 472747.

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη
εργασία, ως εσωτερική,
για φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.: 6993 678697.
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ της Κλασικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε παιδιά Γυμνασίου και Λυκείοιυ σε Αρχαία Ελληνικά,
Έκθεση, Λατινικά και Νεοελληνική Λογοτεχνία. Πολύ
προσιτές τιμές. Τηλ. επικοινωνίας: 6974 430782.

Από την εταιρία VOULIS CHEMICALS ζητείται
νεαρός άντρας για εργασία που να γνωρίζει άπταιστα
μια ξένη γλώσσα (εκτός Αγγλικών).
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο info@voulis.com.
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ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση
γερόντων, για πρωί ή για απόγευμα,
καθαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 6946 479828 & 6940 679667.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήμα-

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

τα Αρμονίου & Ακορντεόν για αρχάριους και προχωρημένους. Τηλ.: 6946
364695 & 23310 21842.
ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και
εξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες
καθώς και κάτοχος άδειας διδασκαλίας
αγγλικών παραδίδει μαθήματα σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Τμές πολύ προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6980
973819.
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα
στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από καθηγητή πτυχιούχο Μαθηματικού ΑΠΘ σε φιλικές
τιμές. Τηλ. επικοινωνίας: 6906 471253.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ TOYOTA YARIS 1.300
κ.ε., μοντέλο 2007, αυτόματο, με ταχύητες, 30.500 χιλιόμετρα, σε καλή κατάσταση, μαύρο. Τηλ.: 2331302490.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες φοιτητικό
δωμάτιο λευκό με στρώμα, πλυντήριο

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ .Μαγαζί πολύ ιδιαίτερο, γωνιακό ,48τμ ισόγειο και 1ος όροφος με εσωτερική σκάλα, στο κέντρο της αγοράς στον πεζόδρομο. Μόνο σοβαρές  προτάσεις ( κωδ 423)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Γραφείο στο κέντρο, 1ου ορ. στον πεζόδρομο,
ανακαινισμένο πλήρως, λουξ,2 χώροι  wc.Τιμη 250€.(κωδ 127)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Γραφείο ανακαινισμένο λουξ, τρείς υπέροχοι
χώροι,κουζίνα 2 μπάνια βεράντα. Κατάλληλο για ιατρείο ,δικηγορικό ,λογιστικό η οποιοδήποτε άλλο γραφείο.Τιμή 450€
(κωδ ΕΓ138)
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 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)
Λεωφόρος Ανοίξεως. Πωλείται, δύο δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο (μπορεί να γίνει και 3ο δωμάτιο) 4ου ορόφου
διαμπερές. με μόνωση και αντλία θερμότητας, ανακαινισμένο
πλήρως με θέα. Τιμή 125000€ (κωδ Π2Δ8)
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)
Περιοχή Τσερμένι. .Οροφοδιαμέρισμα 130τ.μ, διαμπερές,
1ος όροφος, 2ΔΣΚΜπάνιο, WC. Ωρομέτρηση .Πολύ άνετοι χώροι (δυνατότητα 3ου δωματίου) Τιμή 75000€(κωδ ΠΔ35)
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 χώροι.
Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Διαμέρισμα 2ου ορ. χωρίς ασανσέρ με 2 δωμάτια σαλοκουζίνα μπάνιο ατομική θέρμανση πετρελαίου .Τιμή 220€. (κωδ 2Δ14)
Περιοχή γιοντζαλίκια. Ενοικιάζεται για μεγάλη οικογένεια. Τρια
δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο  1ου ορόφου διαμπερές. Τιμή
260€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC,
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ου ορόφου, κοντα  στην περιφερειακή , δύο δωμάτια σαλοτραπεζαρία κουζίνα μπάνιο ατομική
θέρμανση πετρελαίου ,χωρίς ασανσέρ, ελάχιστα κοινόχρηστα .Τιμή  190€!!! (Ε2Δ13)
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)
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)
Χωραφοοικόπεδο , περιοχή Λευκόπετρα, 2,5 στρεμματα,
εντός σχεδίου, με μήλα στάρκιν .Άρτιο και οικοδομήσιμο με
θέα Τιμή 16000ευρώ(κωδ ΧΠ5)
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

ρούχων 45άρι, διπλή ντουλάπα,

πτυσσόμενο συσκέψεων, ντουλάπα με κλειδαριά

καναπές που γίνεται διπλό κρε-

(κερασί), ντουλάπα-ράφια (μελί), καναπέδες, όλα

βάτι, γραφείο με λευκό τζάμι αμ-

σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 23310 21210, Κιν.:

μοβολή και συρταριέρα γραφείου.

6978 004183.

Τηλ.: 6978 335129.
Από την κατασκευαστική εταιρία ΜΑΤΣΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ζητείται ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕΙ, με γνώσεις Η/Υ,
autocad και Αγγλικά. Τηλ.: 6936805052 & 23310 93440 κ.
Ραφαηλίδου. Αποστολή βιογραφικών στο: info@matsalas.gr.

Το φαρμακείο «Ζωή Μουρατίδου», Βενιζέλου 28, Βέροια, προσφέρει εργασία σε κοπέλα στο τμήμα καλλυντικών με προϋπηρεσία στο χώρο. Αποστολή βιογραφικών στην
ηλεκτρονική δ/νση: zoi_mouratidou@yahoo.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονό με το στρώμα. Πληρ. τηλ.: 6973
777747.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα
γραφειου, σαλόνι SATO
μπλε, 4 καρέκλες, τραπέζι, τραπεζάκι, τραπέζι

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

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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-Οκτώ επικήρυξαν στην Τουρκία. Εδώ να δεις…
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-Εδώ επικηρύσσουμε κόσμο εν δήμω και εν οίκω.
Ντουμπλ φας.

-Κάποτε είχαμε γκαντέμη τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ανά περιόδους θα έχουμε και έναν εξολοθρευτή με διεθνή δράση.

-Προχθές βράδυ μαλώσαμε με την αγάπη και
βρήκα την ευκαιρία και βγήκα έξω. Είναι κι αυτό μια
λύση.

-Το βέβαιο πρέπει να είναι ότι στις… τετράποδες
ειδήσεις, μαύρη γάτα είδε έναν Αλέξη Τσίπρα στην
Αγια-Σοφιά.

-Αρκεί να μην προλάβει να βγει πρώτη.
-Κι αν κάνω άτακτη φυγή, δικός μου είναι λογαριασμός.
-Από τους ελάχιστους λογαριασμούς που δεν
έχουν μόνιμη ή τακτική χρέωση.
-Δεν ξεχνάω την άλλη φορά, που έφυγα για τσιγάρα και κατέληξα Κωνσταντινούπολη.
-Εννοούσα ναργιλέ, δικαιολογήθηκε τότε με επιτυχία.
-Τρεις μέρες είχα κάτσει στην Πόλη, δεν ακούστηκε να γκρεμίζεται ούτε φούρνος.
-Αντιθέτως, μια μέρα κάθισε ο Αλέξης στην Κωνσταντινούπολη, κι έπεσε πολυκατοικία.
-Λογικό, αν σκεφτείς ότι τέσσερα χρόνια τώρα
στην Ελλάδα δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο.

-Κατά τα λοιπά επιστημονικά. Ανακαλύφθηκε ο
πλανήτης HD 189733b, 63 έτη φωτός από τη Γη.
Ένα τσιγάρο δρόμος.
-Ενδιαφέροντα γεωπολιτικά στοιχεία του νέου
πλανήτη για τουρίστες. 1.100 βαθμοί Κελσίου και άνεμοι 7.000 χλμ. την ώρα. Με άλλα λόγια, θέρμανση
δωρεάν αν δεν σε πάρει και σε σηκώσει.
-Σημειώνουμε ότι ο μεγαλύτερος άνεμος που έχει
καταγραφή στη Γη ήταν 408 χιλιόμετρα την ώρα. Κι
έπαιρνε τα σώβρακα μέσα από το πανταλόνι.
-Λόγω του πυριτίου που υπάρχει στην ατμόσφαιρα του HD 189733b, βρέχει γυαλιά και με τον
τόσο δυνατό άνεμο διαλύει τα πάντα. Λογικά, και την
πιτυρίδα.
-Φαντάσου στον HD 189733b να απαγορεύεται
το κάπνισμα στους κλειστούς χώρους. Πώς θα ανάψεις τσιγάρο στους ανοικτούς;

-Και:
Ο Γιωρίκας μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας στη
ΝΑSA καλείται να συμμετάσχει σε μια επανδρωμένη
επικίνδυνη αποστολή στο διάστημα. Όλο χαρά για
την εκπλήρωση των ονείρων του, ακούει τις οδηγίες
από τον προϊστάμενο της αποστολής:
-Γιωρίκα, η αποστολή είναι ΑΠΟΡΡΗΤΗ και σε
αυτήν εκτός από εσένα θα συμμετέχει και μία μαϊμού. Στην κονσόλα του σκάφους υπάρχουν δύο
τηλέφωνα, ένα άσπρο και ένα κόκκινο, όταν χτυπάει
το άσπρο θα το σηκώνει η μαϊμού και όταν κτυπάει
το κόκκινο θα το σηκώνεις εσύ για να σου δίνουμε
οδηγίες για την αποστολή.
Πράγματι μισή ώρα μετά την εκτόξευση κτυπάει
το άσπρο τηλέφωνο, το σηκώνει η μαϊμού ακούει τις
οδηγίες, πατάει ένα κουμπί στρέφει ένα μοχλό και
αποσυνδέεται το πρώτο διαμέρισμα καυσίμων.
-Απλές λειτουργίες… σκέφτεται ο Γιωρίκας.
Μετά από μία ώρα κτυπάει ξανά το άσπρο τη-

λέφωνο, το σηκώνει η μαϊμού κρατάει κάποιες σημειώσεις, βάζει κάποια στοιχεία στον υπολογιστή,
κατεβάζει δύο μοχλούς δεξιά και έναν αριστερά και
το διαστημόπλοιο αφήνει ομαλά τη στρατόσφαιρα.
-Απλές διαδικασίες… σκέφτεται ξανά ο Γιωρίκας,
και περιμένει τη σειρά του για να εκπληρώσει το σημαντικό του έργο.
Το σκηνικό αυτό επαναλαμβάνεται αρκετές φορές, με τη μαϊμού να έχει τον έλεγχο του σκάφους
και τον Γιωρίκα να περιμένει τη δική του σημαντική
αποστολή. Τελικά, μετά από δέκα ώρες πτήσης
κτυπάει το κόκκινο τηλέφωνο. Περιχαρής ο Γιωρίκας
σκέφτεται ότι επιτέλους ήρθε η ώρα να αποδείξει
τις ικανότητές του, συμβάλλοντας στην επιτυχία της
αποστολής, και σηκώνει το τηλέφωνο.
-Γιωρίκα, του λέει ο προϊστάμενος της αποστολής. Στο δεξί ντουλαπάκι έχει μπανάνες. Βγάλε δύο
και τάισε την μαϊμού!

Ιστορική στιγμή για τον Δ.Σ.Β. η επίσκεψη
του Προέδρου του Αρείου Πάγου στην Βέροια

Κορυφαία στιγμή για τις δράσεις του
δικηγορικού συλλόγου Βέροιας μπορεί να
χαρακτηριστεί η προχθεσινή επίσκεψη του
προέδρου του Αρείου Πάγου Βασίλειου Πέππα, μετά από πρόσκληση του προέδρου
Φώτη Καραβασίλη. Ο ανώτατος δικαστικός της χώρας, συνοδευόταν από τον αρεοπαγίτη επιθεωρητή Γεώργιο Παπαηλιάδη
και τους υποδέχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. του
συλλόγου στο γραφείο του προέδρου Φ.
Καραβασίλη. Την ιδιαίτερη σημασία της επίσκεψης του προέδρου του Α.Π. σηματοδοτεί
η παρουσία όλων των εν ζωή διατελεσάντων
προέδρων του Δ.Σ.Β. με χρονολογική σειρά εκλογής Γιάννης Καπανίδης, Στέφανος
Κυριαζόπουλος, Αλέξανδρος Τσαχουρίδης
και Δημήτρης Ζυγουλιάνος. Στην υποδοχή
επίσης ήταν παρόντες οι δικαστές του Πρωτοδικείου, Ειρηνοδικείου και οι Εισαγγελείς
με τους οποίους αργότερα ο κ. Πέππας συ-

σκέφθηκε στην βιβλιοθήκη του Πρωτοδικείου. Παρόντες επίσης και δύο συνταξιούχοι
δικηγόροι ο Βασίλης Δέλλιος και ο Συλβέστρος Παπαδόπουλος, που δίκαζαν με τον
κ. Πέππα την περίοδο 1982-84, όταν υπηρέτησε ως πρόεδρος στο Πρωτοδικείο Βέροιας. Ιδιαίτερα προσιτός και φιλικός ο πρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας,
αντάλλαξε χαιρετισμούς, και ο πρόεδρος του
Δ.Σ.Β. του προσέφερε έναν πίνακα με θέμα
την διακαιοσύνη του σύμπαντος, του Γιάννη
Ναζλίδη. Ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους του δικαστικού μεγάρου Βέροιας, στις
αίθουσες των ακροατηρίων, όπου φάνηκε να
εντυπωσιάζεται ο κ. Πέππας από την αρτιότητα των υποδομών και τόνισε την σημασία
τους στην καλύτερη και ταχύτερη εξέλιξη της
δικαστικής διαδικασίας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την παράθεση γεύματος στις
«Φλαμουριές», σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα.

