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ίλλης αποστόλων,
Ακύλα και Πρισκ

Ο Σάκης Αποστολόπουλος
επικεφαλής του ψηφοδελτίου
της ΛΑ.Ε. για την Περιφέρεια
Οι ζυμώσεις συνεχίζονται και τα αυτοδιοικητικά ψηφοδέλτια
έχουν ανοίξει από όλα τα κόμματα.
Στα πρώτα ονόματα για την Περιφέρεια στο ψηφοδέλτιο της
«Λαϊκής Ενότητας» στην Ημαθία που έγιναν γνωστά, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, είναι ο δικηγόρος και δημοτικός
σύμβουλος Σάκης Αποστολόπουλος (επικεφαλής), ο Δημήτρης
Δέλλας από τα Πιέρια και η Δέσποινα Ανδρεάδου, ενώ την 1η
Μαρτίου, θα επισκεφθεί τη Βέροια ο κ. Στρατούλης, για το σκοπό αυτό και παράλληλα θα δώσει συνέντευξη Τύπου.
Ετοιμάζονται λοιπόν πυρετωδώς για τα σχήματα και το
εννοούμε… Καθ’ ότι γύρω από τα μικρά κόμματα φαίνεται να
συσπειρώνονται και διάφορες κινήσεις, ομάδες και κινήματα,
δημιουργώντας ένα ευρύτερο σχήμα με το οποίο θα κατέβουν
στις εκλογές…

Μια φοβερή ραδιοφωνική
συνάντηση
σήμερα στον ΑΚΟΥ 99.6

Τι θα γίνει με την προστασία
των δανειοληπτών;
Ξεκίνησαν χθες οι συναντήσεις κυβέρνησης και
εκπροσώπων των συστημικών τραπεζών για να καταλήξουν
σε μια φόρμουλα προστασίας των δανειοληπτών που τα
δάνειά τους έχουν κοκκινίσει. Με την 28η Φεβρουαρίου,
ημερομηνία που εκπνέει η παράταση του νόμου
Κατσέλη και τους θεσμούς να έχουν διαμηνύσει ότι δεν
δέχονται άλλη παράταση, πρέπει μέσα στην ερχόμενη
εβδομάδα να καταλήξει η κυβέρνηση στο νέο νόμο που
θα προστατεύει τους δανειολήπτες. Αυτό που ακούγεται
ειναι ότι οι τράπεζες πιέζουν να πέσει σημαντικά το
όριο προστασίας της α’ κατοικίας, γεγονός όμως που θα
αφήσει ακάλυπτους πολλούς δανειολήπτες αν ισχύσει.
Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ενώ μέχρι σήμερα
την λύση στην μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών
διαφορά την έλυνε η ελληνική δικαιοσύνη, έστω με τα
προβλήματα και τις καθυστερήσεις της, τώρα πλέον
πρωταρχικό και ηγεμονικό ρόλο αναλαμβάνουν οι
τράπεζες. Το «κούρεμα», η επιμήκυνση και η ρύθμιση
(μείωση επιτοκίου) του δανείου θα αποφασίζονται από
την τράπεζα και τον δανειολήπτη, με βάση τον Κώδικα
Δεοντολογίας που είναι σε ισχύ. Κοντολογίς Γιάννης
κερνάει Γιάννης πίνει, αφού θα είναι το παιχνίδι στο
χέρι των τραπεζών. Ας αναλογιστεί η κυβέρνηση ότι σε
μια ισορροπημένη δημοκρατία πρέπει να λειτουργήσει η
ασφαλιστική δικλείδα των ελληνικών δικαστηρίων, γιατί
αλλιώς θα μας πάρουν σβάρνα τα funds και αλίμονο στα
σπίτια του κοσμάκη…

Επικυρώθηκε
και η πρόταση
για Νόμπελ
Ειρήνης
σε Τσίπρα-Ζάεφ.
Για να ξαναρίξω
μια ματιά στο
θεσμό...

Δύο Βεροιώτες που έχτισαν καριέρα στην Αθήνα σε
διαφορετικά μετερίζια θα συναντηθούν στην ραδιοφωνική
εκπομπή «ΑΚΟΥ ΝΑ ΔΕΙΣ» στις 2 το μεσημέρι στην συχνότητα του ΑΚΟΥ 99,6.  Ο λόγος για τον Δημήτρη Χριστοφορίδη, έναν από τους κορυφαίους stand up comedians της
χώρας, που θα είναι φιλοξενούμενος του Αντώνη Μπιδέρη.
Αφορμή της ραδιοφωνικής συνεύρεσης, η παράσταση
Stand Up Comedy Night που θα παρουσιάσει ο Δ. Χριστοφορίδης την Παρασκευή το βράδυ στις 9 στην Δημόσια
Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας. Συντονιστείτε μέσω ερτζιανών
στην συχνότητα 99.6 ή στο www.akou996.gr, γιατί το μόνο
σίγουρο είναι ότι θα δώσουν παράσταση!

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
στο δρόμο Βέροιας - Κυδωνοχωρίου

Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της
οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια αποκατάστασης φθορών επί της δημοτικής - αγροτικής
οδού Βέροιας-Κυδωνοχωρίου, αποφασίστηκε
από την Διεύθυνση Αστυνομίας, για σήμερα
Τετάρτη, από τις 08:00΄π.μ. έως και τις 5.00
μ.μ. η απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης
και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στο τμήμα της Δημοτικής - Αγροτικής Οδού Βέροιας
- Κυδωνοχωρίου, από τη συμβολή της με την
Περιφερειακή Οδό Βέροιας-Νάουσας και για
μήκος εκατό (100) μέτρων.
Ως εκ τούτου, η κυκλοφορία των οχημάτων
θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς.

Αγρότες:
Ποιο ακατάσχετο;

Προσοχή, πού τοποθετείτε
τις αφίσες

Πιστώθηκαν τα χρήματα των αποζημιώσεων σε λογαριασμούς αγροτών από το deminimis, όμως, όπως
μας ανέφεραν κάποιοι αγρότες, η Τράπεζα κράτησε σε
πολλές περιπτώσεις, σχεδόν τα μισά χρήματα, έναντι
χρεών των δικαιούχων προς την Τράπεζα.
Ποιο ακατάσχετο; ρωτάνε οι αγρότες, και περιμένουν απαντήσεις…

Τη φωτογραφία, μας έστειλε φίλος αναγνώστης, με
μία σωστή επισήμανση: Θα πρέπει, όσοι βάζουν αφίσες να προσέχουν πού τις τοποθετούν. Στην προκειμένη περίπτωση, το μπάνερ (αφίσα), κρύβει το σήμα
της Τροχαίας, το οποίο βρίσκεται στο σημείο αυτό γιατί
κάτι θέλει να δείξει στους οδηγούς. Εάν δεν είναι ορατό
πιθανόν να βάλει σε κίνδυνο κάποιο Ι.Χ.
Όλα θέλουν τον τρόπο τους!
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Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Επισημοποίησαν την ανεξαρτητοποίηση τους,
οι Κιρκλιανίδης και Κυτούδης
-Αρνητικός ο Δήμος στη μεταφορά των αποθεματικών στην Τράπεζα της Ελλάδος

Την επίσημη αποχώρηση τους από τη διοίκηση, γνωστοποίησαν με
επιστολές που κατέθεσαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Κιρκιλιανίδης και Μ. Κυτούδης, οι οποίοι με ξεχωριστές επιστολές, κατέστησαν γνωστό στο Σώμα ότι αποχωρούν από
τη Διοίκηση, αλλά παραμένουν Δημοτικοί Σύμβουλοι, χωρίς ωστόσο να
αναφέρουν τους λόγους που τους οδήγησαν στην απόφαση τους αυτή.
Μάλιστα άλλαξαν και θέσεις και πέρασαν πλέον στα έδρανα της
αντιπολίτευσης. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί πως μετά την αναγνώστη των επιστολών τους από τον Πρόεδρο της Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ράπτη, δεν υπήρξε η παραμικρή αντίδραση ή τοποθέτηση, από
κανέναν.
Τοποθετήσεις και ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων
Στην προ ημερησίας διάταξη διαδικασία, το λόγο πήρε αρχικά ο κ.
Βενιόπουλος (απουσίαζε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης κ. Δημητριάδης) και ζήτησε να ενημερωθεί για την κατάσταση των απορριμματοφόρων που απέκτησε πρόσφατα ο Δήμος.
Στον κ. Βενιόπουλο απάντησε ο Δήμαρχος κ. Γκυρίνης, ο οποίος και
τον ενημέρωσε ότι ο Δήμος προχώρησε στην απόκτηση δύο μεγάλων
οχημάτων και ενός μικρότερου, των οποίων το αμάξωμα είναι μεταχειρισμένο αλλά η υπερκατασκευή που έχει τοποθετηθεί σ’ αυτά, είναι
εντελώς καινούργια, ενώ πρόσθεσε ότι το επόμενο διάστημα, μετά τις
14 Φεβρουαρίου, θα προχωρήσει η διαδικασία για την απόκτηση ενός
ακόμη εντελώς καινούργιου απορριμματοφόρου.
Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μίχος ο οποίος ορμώμενος από τον επιτυχία της αθλήτριας του Ημαθίωνα, Γκαγκούδη, ζήτησε από το Δήμαρχο το σχηματισμό επιτροπής ώστε να γίνει
έρευνα για εξεύρεση χώρων στέγασης, τόσο για τον Ημαθίωνα όσο και
για άλλους συλλόγους που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.
Στη συνέχεια ο κ. Μίχος ζήτησε να ενημερωθεί για το εάν υπάρχει
στατική μελέτη για τα σχολικά κτήρια, εξηγώντας ότι μετά και τον πρό-

σφατο σεισμό θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένο. Τέλος ο κ. Μίχος
ζήτησε να μάθει για το εάν θα γίνουν παρεμβάσεις πέριξ του Πνευματικού Κέντρου, δεδομένου του ότι υπάρχουν πάρα πολλές καταστροφές.
Στις στατικές μελέτες των σχολικών κτηρίων στάθηκε και ο κ. Αλευράς, ο οποίος επίσης ζήτησε ενημέρωση, ενώ αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας από τα κουνούπια, ζητώντας από το Δήμο να κάνει έγκυρα ενέργειες ώστε να μετριαστεί το πρόβλημα.
Τέλος ο κ. Αλευράς ζήτησε να κατατεθεί ψήφισμα υπέρ του αγώνα των
αγροτών, που το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις.
Παρέμβαση στη συνεδρίαση έκανε και ο ανεξάρτητος πλέον Δημοτικός Σύμβουλος κ. Συρόπουλος, ο οποίος κα ζήτησε ενημέρωση για το τι
συμβαίνει με την προμήθεια γάλατος πρέπει να γίνεται στις σχολικές καθαρίστριες, λόγο του ανθυγιεινού του επαγγέλματος του, η οποία δεν γίνεται από το 2017, παρά το γεγονός του ότι τα κονδύλια ήδη υπάρχουν.
Την αγωνία του για τις ζημίες που έχει υποστεί το αρδευτικό δίκτυο
στην περιοχή της Μελίκης ο κ. Κουτσιαμπασόπουλος, ο οποίος και
ζήτησε την άμεση παρέμβαση της Διοίκησης, πριν γίνεται αισθητό το
πρόβλημα.
Απαντήσεις του Δημάρχου
Παίρνοντας το λόγο ο Δήμαρχος κ. Γκυρίνης, αρχικά απάντησε στον
κ. Μίχο, στον οποίο και ανέφερε ότι όντως υπάρχει σοβαρό θέμα με τη
στέγαση των συλλόγων και αυτό διότι οι σύλλογοι είναι πολλοί, αλλά
λίγοι οι διαθέσιμοι χώροι. Ωστόσο πρόσθεσε ότι η διοίκηση ήδη προσπαθεί να βρει λύσεις και πως οι σύλλογοι που ήδη έχουν καταθέσει
σχετικό αίτημα, θα καταφέρουν κάπως να βολευτούνε. Για τις μελέτες
στατικότητας των σχολικών κτηρίων ο κ. Γκυρίνης αφού αρχικά ανέφερε
ότι η διοίκηση προχώρησε σε έκδοση άδειας σε σχολικά κτήρια που δεν
είχαν, στη συνέχεια παρέπεμψε το θέμα στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία, από την οποία και είπε ότι θα ζητήσει τα παραπάνω στοιχεία.
Για τον αύλειο χώρο του Πνευματικού Κέντρου ο Δήμαρχος είπε ότι
είναι στις βλέψεις της διοίκησης να προχωρήσει σε παρεμβάσεις, ω-

στόσο πρωταρχικός της στόχος ήταν να ολοκληρωθεί και να δοθεί προς
χρήση, ο εσωτερικός χώρος, διότι όπως είπε, πέρα του ότι θα έπρεπε
κάποια στιγμή να δοθεί στους πολίτες αυτό το έργο, υπήρξε και σοβαρότατος κίνδυνος να ζητήσει η ευρωπαϊκή ένωση πίσω το κατασκευαστικό κόστος που ή ίδια χρηματοδότησε, εάν δεν έμπαινε σε λειτουργία.
Για τα κουνούπια ο κ. Γκυρίνης τόνισε οτι παρά το γεγονός του ότι το
συγκεκριμένο ζήτημα είναι στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας, ο Δήμος
Αλεξάνδρειας, είναι από τους λίγους Δήμους που συνδράμει στην αντιμετώπιση και πρόσθεσε ότι και φέτος είναι προετοιμασμένος να προβεί
σ’ όλες τις κινήσεις που του επιτρέπονται για να αντιμετωπιστεί ακόμη
πιο αποτελεσματικά το πρόβλημα. Τέλος αναφερόμενος στο ψήφισμα
υπέρ των αγροτών ο κ. Γκυρίνης είπε ότι οι αγρότες έχουν ανάγκη από
ουσιαστική στήριξη και όχι από τυπικές διαδικασίες, ωστόσο τάχθηκε
και αυτός υπέρ αυτής της προτάσεως. Σ’ αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι το εν λόγω ψήφισμα θα εκδοθεί σε επόμενη συνεδρίαση, δεδομένου του ότι δεν είχε ακόμη συνταχθεί, ώστε να γνωρίζουν άπαντες το
περιεχόμενο του.
Ημερήσια διάταξη
Την απόφαση του να μην μεταφέρει τα αποθεματικά του Δήμου σε
λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, ωστόσο μετά από αίτημα του Δήμαρχου το θέμα αποσύρθηκε
από το συνεδρίαση, διότι όπως είπε αναμένονται εξελίξεις επί του θέματος και καλό θα είναι να δούνε πρώτα το ποιες θα είναι αυτές. Με την άποψη του Δημάρχου τάχθηκε και η αντιπολίτευση. Τα υπόλοιπα θέματα
ήταν κυρίως διαδικαστικού χαρακτήρα, πλην ίσως της χρηματοδότησης
για την ανακατασκευή του ελαστικού τάπητα σ’ όλο το Δημοτικό Στάδιο
Αλεξάνδρειας, δεδομένου του ότι ήταν ένα αίτημα χρόνων, το οποίο και
πλέον γίνεται πραγματικότητα.
Γεώργιος Κίτσιος

Συνεδριάζει στη Βέροια το Περιφερειακό
Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας
Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας (Μητροπόλεως 46) συνεδριάζει το Περιφερειακό
Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου στη 1.00 το μεσημέρι
με πρώτο θέμα το Τελωνείο στην Κουλούρα.
Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:
Θέμα 1ο: Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση
τμήματος των υποδομών της εταιρίας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ
Α.Ε.» στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), για τη λειτουργία του τελωνείου Ημαθίας,
από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Κωσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.
Θέμα 2ο: Έγκριση περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για το έργο «ΣΟΔ / Συντήρηση – επισκευή
φωτεινής σηματοδότησης επαρχιακού δικτύου Π.Ε.
Ημαθίας»
Εισηγητής: Κωσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.
Θέμα 3ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης
Κερκίνης και της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Σερρών για την
Πράξη «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λί-

μνης Κερκίνης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» και ειδικότερα του υποέργου «Έργα Διαχείρισης στο Εθνικό
Πάρκο Λίμνης Κερκίνης».
Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.
Θέμα 4ο: Έγκριση για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της
Π.Ε. Ημαθίας.
Εισηγητής: Κωσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.
Θέμα 5ο: Έγκριση για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της
Π.Ε. Κιλκίς.
Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.
Η παρούσα πρόσκληση ενέχει θέση εντολής μετακίνησης καθότι σύμφωνα με το άρθρο171 παρ.1
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) όπως ισχύει, «οι σύμβουλοι υποχρεούνται να μετέχουν σε
όλες τις συνεδριάσεις του συμβουλίου και όλων των
επιτροπών, στις οποίες τους έχει εκλέξει το περιφερειακό συμβούλιο».
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«Λοξές Ματιές» του Δ. Τρωαδίτη από
τη Λογοτεχνική Συντροφιά Νάουσας

Tο πρωί της περασμένης Κυριακής, η Λογοτεχνική Συντροφιά Νάουσας πραγματοποίησε την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Λοξές Ματιές» του Δημήτρη
Τρωαδίτη, στον κατάμεστο όροφο του καφέ ΝΕΟΝ. Ο ποιητής εντυπωσιάστηκε από την προσέλευση του κόσμου,
που όπως ομολόγησε
ήταν περισσότερος από τις παρουσιάσεις του βιβλίου στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ο Δημήτρης Τρωαδίτης, απόδημος Έλληνας της Αυστραλίας, μίλησε για την ποίησή του και τις πηγές της έμπνευσής του και αναφέρθηκε σε αγαπημένους του ποιητές. Επίσης, μίλησε για τους Έλληνες
ποιητές της Αυστραλίας. Για την ποιητική συλλογή μίλησε η εκπαιδευτικός κα Λίνα Βαταντζή που τόνισε
ότι η υπαρξιακή ποίηση του Δημήτρη Τρωαδίτη είναι ευρυφασματική περιγραφή της πραγματικότητας
και στοχεύει στην αφύπνιση και βελτίωση της ζωής του αναγνώστη. Η κα Πόπη Γιόκαλα αναφέρθηκε
στο βιογραφικό του ποιητή που ζει και εργάζεται στην Μελβούρνη σαν διορθωτής εφημερίδας, οργαΕβδομάδα δωρεάν μαθημάτων στο τμήμα μπανώνει ποιητικές εκδηλώσεις και αχολείται με την ποιητική
λέτου, θα πραγματοποιήσει η Εύξεινος Λέσχη Ποντίμετάφραση.
ων Νάουσας, με σκοπό την γνωριμία με το μάθημα.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ποιήματα από τη νέα του
Το πρόγραμμα αναφέρεται σε παιδιά από 4 έως 7
συλλογή διάβασαν οι Μερκούριος Γιάντσης, Γιώργος Αγγελιετών και έχει ως εξής:
δάκης, Πόπη Γιόκαλα, Μαρία Ρέντη – Κολτσάκη, Δημήτρης
•
Για παιδιά 4-5 ετών:
Ντίκας, Ντίνα Παλιομπέη και Γρηγόρης Σακαλής, ενώ ο ίδιος
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, 17:00-17:45
ο ποιητής διάβασε ποιήματα από παλαιότερες συλλογές του.
Σάββατο 23 Φεβρουαρίου, 10:00-10:45
Την εκδήλωση επένδυσαν μουσικά, με επιλογές από με•
Για παιδιά 6-7 ετών:
γάλους Έλληνες συνθέτες οι Μαριάμ Σεπιτάνου (τραγούδι)
Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου, 17:45-18:30
και Δέσποινα Μιχαηλίδου (κιθάρα).
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, 17:45-18:30

Δωρεάν μαθήματα
μπαλέτου
στην Εύξεινο Λέσχη
Νάουσας

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

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

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΞΕΙΝΟ
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Έρχονται απόκριες και θέλεις να ζήσεις στιγμές
διασκέδασης και γέλιου;
Τότε δεν έχεις να κάνεις κάτι άλλο, παρά να έρθεις
στον αποκριάτικο χορό που διοργανώνει το Τμήμα
Νεολαίας της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας το Σάββατο
23 Φεβρουαρίου, στο Πνευματικό και Πολιτιστικό
Κέντρο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας στο Πανόραμα.
Για τους μικρούς μας φίλους: Ώρα έναρξης: 17:00
μ.μ. Κέφι, ξεφάντωμα, παιχνίδια και χορός με ειδική
ψυχαγωγό.
Για τα πιο μεγάλα παιδιά: Ώρα έναρξης 21:00 μ.μ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΡΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την είσοδο σας
είναι η μεταμφίεση σας.
Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε κοντά μας!
Με τιμή Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Τουμπουλίδης Νικόλαος Τογκουσίδου Ευαγγελία

Το Σάββατο 11 Μαΐου
23η Ετήσια
Συνάντηση
Χορωδιών στο
Δήμο Αλεξάνδρειας
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας θα διοργανώσει και φέτος την καθιερωμένη ετήσια
Συνάντηση Χορωδιών στην Αλεξάνδρεια, το Σάββατο
11 Μαϊου 2019.
Μπορούν να συμμετάσχουν κάθε είδους χορωδίες
(παιδικές, νεανικές, μικτές κλπ), με ελεύθερο πρόγραμμα διάρκειας 20΄.
Στην αίτηση συμμετοχής χρειάζονται:
-Ονομασία και είδος της χορωδίας
-Σύντομο βιογραφικό της χορωδίας και του Μαέστρου (8-10 σειρές)
- Το μουσικό πρόγραμμα 20΄.
- Ο αριθμός των χορωδών και συνοδών.
-Αναφορά για μουσικά όργανα συνοδείας και πιάνο.
-Ονόματα: Μαέστρου, πιανίστα, σολίστ
Δηλώσεις συμμετοχής ως 30 Μαρτίου 2019.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις δηλώσεις
των χορωδιών!
Διεύθυνση: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Οδός Βεροίας-Δημοτικό Κολυμβητήριο, Τ.Κ.
59300-Αλεξάνδρεια
E-MAIL: keda@alexandria.gr
E-MAILμαέστρου: theodeleni@gmail.com
e-mailυπεύθυνου: kirelgrego@yahoo.gr.
Τηλ. 2333053450 και 53442.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ

«Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ
ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ»

Σκηνοθεσία ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ
*ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ*
Η Παιδική Παράσταση Του Φετινού Χειμώνα
Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ
ΚΙΝ/ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑΡ – ΒΕΡΟΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
- ώρες 16.30 & 18.30
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ : ΤΑΜΕΙΟ ΚΙΝ/ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΑΡ –
τηλ 23310 22373
Προπώληση 8€ - Ταμείο 10€ INFO - 6974797109
VIVA.GR

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»
ΨΥΧΡΗ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ - COLD PURSUIT
Προβολές: Πέμπτη 7/2 – Δευτέρα 11/2–
Τρίτη 12/2 – Τετάρτη 13/2 στις 21.00
Παρασκευή 8/2– Σάββατο 9/2 – Κυριακή
10/2 στις 19.30 και 21.45
Σενάριο : ΦΡΑΝΚ ΜΠΑΛΝΤΓΟΥΙΝ
Σκηνοθεσία: ΧΑΝΣ ΠΕΤΕΡ ΜΟΛΑΝΤ
Ηθοποιοί: ΛΙΑΜ ΝΙΣΟΝ, ΕΜΙ ΡΟΣΑΜ, ΛΟΡΑ ΝΤΕΡΝ, ΤΟΜ ΜΠΕΪΤΜΑΝ, ΤΖΟΝ ΝΤΟΜΑΝ
«Πολιορκία» του Βασίλη Τσικάρα
Δευτέρα 11/2– Τρίτη 12/2 – Τετάρτη 13/2
στις 20.30 Σενάριο / Σκηνοθεσία: Βασίλης
Τσικάρας Ηθοποιοί: Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νταίζη Σεμπεκοπούλου, Γιώργος Ζώης,
Λευτέρης Δημηρόπουλος, Τατιάνα Μελίδου,
Σοφία Μανωλάκου, Βασίλης Κανελλόπουλος, Αντώνης Σιώπκας, Μανώλης Σαββίδης,
Γιώργος Χατζηθεοδώρου, Θανάσης Μπριάνας, Χριστίνα Λιόλιου, Γιάννης Περδίκης,
Δημήτρης Δήμου, Δημήτρης Κατσιδονιώτης,
Κώστας Λιόλιος, Αριστείδης Σιναπίδης, Δημήτρης Κύρτσος, Σταύρος Καραγεωργιάδης, Στέργιος Κωνσταντζίκης, Βαγγέλης Μάγειρος, Γιώργος Τούλης, Σάκης Κολότσιος,
Σταύρος Δουκουζγιάννης, Γιάννης Λαζαρίδης, Γιώργος Βαβούρας, Βασίλης Βεργινάδης, Γιώργος Κολοζάκης, Ζωή Γιαννέτα,
Βασίλης Τελίδης, Φώτης Λουριδάς, Γιάννης
Μπάρλος, Δημήτρης Ανδρόνογλου, Φώτης

7/2/19 - 13/2/19

Βερβίτας,
Μ ά κ η ς
Τά ν τ σ η ς ,
Σταύρος
Βαφειάδης, Παν α γ ι ώτ η ς
Σαββίδης,
Γιώργος
Σουμελίδης, Χριστίνα Καραγρηγορίου, Δανάη Πολυκάρπου,
Βάσω Βλασσίου, Γιάννης Νικήτας, Βασίλης
Κόκκαλης, Κώστας Ράλλης, Παυσανίας Θεοδωρακόπουλος, Σπύρος Κατσίρας, Σοφία
Δούση, Βασίλης Κουκούτσης, Βασιλική Δαφνά, Μιχάλης Αναγνώστου.
Η «Πολιορκία», βασίζεται σε αληθινά γεγονότα και δη στη μάχη της Μονής Δοβρά
στη Βέροια, το Μάρτιο του 1822. Η ιστορία
όμως επαναλαμβάνεται. Δύο αξιωματικοί του
Ελληνικού στρατού στο οχυρό Ρούπελ, το
Μάρτιο του 1941, έχουν να αντιμετωπίσουν
τις ίδιες προκλήσεις λίγες μέρες πριν την
επίθεση των Γερμανών.
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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Ομιλία του Μιχάλη
Χαραλαμπίδη
για το Μακεδονικό
σήμερα στη Στέγη
Ομιλία του Μιχάλη Χαραλαμπίδη με θέμα: μακεδονικός
λόγος, μακεδονικότητα- ελληνικότητα - οικουμενικότητα,
κεντρική βαλκανική δημοκρατία,οργανώνει η Επιτροπή Πολιτιστικών Συλλόγων - Σωματείων και Κοινωνικών Φορέων Ν.
Ημαθίας, στη Βέροια.
Η εκδήλωση θα γίνει σήμερα, Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου
στις 7.00 μμ στην Αντωνιάδειο
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.

Νέο Δ.Σ. στον
Όμιλο Inner
Wheel Βέροιας
Στον Όμιλο Inner Wheel Βέροιας πραγματοποιήθηκαν εκλογές στις 30 Ιανουαρίου 2019 για το Νέο Διοικητικό
Συμβούλιο της χρονιάς 2019 – 2020.
Εκλέχθησαν:
ΒΙΒΗ ΓΚΟΥΝΤΗ
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ
Γραμματέας:
ΑΔΕΛΛΑ ΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΒΗ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ταμίας:
Κοσμήτορας:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΒΟΡΑ
Εκδότρια:
ΒΑΣΙΑ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Υπεύθ. Internet: ΟΛΥ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Εκπρόσωποι: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΑΒΟΡΑ
ΤΟΥΛΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ
Σύμβουλοι:
ΓΙΟ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΤΣΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
Όλα τα μέλη του Ομίλου Inner Wheel Βέροιας εύχονται στο νέο
Διοικητικό Συμβούλιο να πραγματοποιήσουν τους σκοπούς του Διεθνούς Inner Wheel «ΦΙΛΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ».
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Μήπως κάποιοι κάνουν ακόμα τον Κινέζο;
Σχετικά με την επίσκεψη Κινέζων τουριστών στη Βέροια, η
Αντιδημαρχία Τουρισμού, αναφέρει τα εξής:
Ποιος το φανταζόταν πως όταν η Αντιδημαρχία Τουρισμού
ξεκινούσε την προσπάθεια για την ανάδειξη της Βέροιας και την
ένταξή της στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, θα μιλούσαμε σήμερα για κινέζους επισκέπτες στη Βέροια.
Μια αναφορά κινέζων τουριστών έγινε την περίοδο των Χριστουγέννων, όπου κινέζοι τουρίστες επισκέφτηκαν την Συναγωγή,
το Βήμα Απόστολου Παύλου και το Καράβι των Ξωτικών. Γεγονός
που τελικά δεν αποτελούσε μεμονωμένο περιστατικό μιας και το
σαββατοκύριακο που μας πέρασε (δεύτερη φορά τον τελευταίο
μήνα) Κινέζοι τουρίστες έκαναν την εμφάνιση τους στο Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου.
Πολλοί είναι αυτοί που είτε ειρωνεύτηκαν είτε σχολίασαν αρνητικά τις πρωτοβουλίες του Αντιδημάρχου Τουρισμού κυρίου
Λυκοστράτη για το άνοιγμα προς την αγορά της Κίνας. Η πραγματικότητα όμως, όπως αποδεικνύεται, είναι διαφορετική.
Σύμφωνα με τον κύριο Λυκοστράτη, «κατά την προεκλογική
περίοδο ακούγονται πολλά για τον τουρισμό, κάνοντας όλοι οι
υποψήφιοι σχεδιασμούς και προτάσεις πώς να βγει η Βέροια από
την αφάνεια και πως να γίνει πόλος έλξης σε παγκόσμιο επίπεδο».
Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν σημαντική αύξηση των επισκέψεων και των διανυκτερεύσεων αλλά και όπως
ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί εξ ιδίας αντίληψης, βλέποντας τους

τουρίστες που επισκέπτονται
τον Δήμο μας, αυτά που προτάσσουν ως στόχους οι συνυποψήφιες
παρατάξεις εμείς τα έχουμε σχεδιάσει, τα υλοποιούμε με τεχνοκρατική
αντίληψη και στρατηγικό σχεδιασμό και τα αποτελέσματα έχουν αρχίσει
να γίνονται ορατά». Τελικά κάποιοι όντως κάνουν ακόμα τον Κινέζο.

Απάντηση στον Γ.Φουντούλη για την ένδειξη «Μακεδονία» σε ετικέτες κρασιών

Πρώτα απ΄όλα καλό θα ήταν καλό να είναι
ξεκάθαρο σε όλους το εξής: Με βάση την συμφωνία των Πρεσπών μπορεί να αναφέρεται ως
brand name ενός προϊόντος η χώρα προέλευσης, εν προκειμένω δηλαδή η ονομασία «Βόρεια Μακεδονία» και όχι ο όρος « Μακεδονία».
Ως προς τις ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ το θεσμικό
πλαίσιο της ΕΕ, το οποίο η γειτονική χώρα δεσμεύεται να ακολουθεί καλύπτει όλα τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, τα αμπελοοινικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά
ενώ σε ότι αφορά τους οίνους
υπάρχει και το Πρωτόκολλο 3
της Συμφωνίας Σύνδεσης με
το οποίο η γείτονα δεσμεύεται
ως προς το κοινοτικό κεκτημένο.
Η χώρα μας έχει προστατεύσει μέσω του ενωσιακού δικαίου (Καν. 110/2008
για τα αλκοολούχα ποτά και
1308/2013 για την Κοινή
Οργάνωση των Γεωργικών
Αγορών) τρείς γεωγραφικές
ενδείξεις. Το «Τσίπουρο Μα-

κεδονίας», το «Ούζο Μακεδονίας» και την Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη «Μακεδονία»
για τους οίνους ή αλλιώς τον «Μακεδονικό Τοπικό Οίνο».
Σε ότι αφορά στα δύο πρώτα προϊόντα και
με δεδομένο ότι προστατεύονται και οι ενδείξεις «Τσίπουρο» και «Ούζο» χωριστά (δηλαδή
ως αυτόνομες Γεωγραφικές Ενδείξεις) για το
σύνολο της χώρας, είναι εύκολα αντιληπτό ότι
δεν μπορεί να υπάρξει καμία δυνατότητα αντιγραφής και αιτήματος προστασίας τέτοιων ΓΕ
(Γεωγραφικών Ενδείξεων) από πλευράς της
Γείτονος χώρας.
Σε ότι αφορά στον Μακεδονικό Τοπικό οίνο
(ΠΓΕ Μακεδονία) το ζήτημα έχει δύο πτυχές.
1.Η πρώτη αφορά στο πως η γείτονα χώρα
θα αναγράφει στις ετικέτες της, την χώρα προέλευσης του προϊόντος. Είναι αλήθεια ότι στο
παρελθόν είχε επιχειρηθεί η εξαγωγή οίνων
από την πΓΔΜ ως «Μακεδονικός» στην αγορά
χώρας μας και η ενδιάμεση συμφωνία μας έδωσαν τα νομικά εργαλεία να απαντήσουμε και να
διεκδικήσουμε την απόσυρση αυτών των οίνων.
2.Η Συμφωνία μας παρέχει ισχυρότερα νομικά επιχειρήματα για να αντιμετωπίσουμε παρόμοια φαινόμενα που θα εμφανιστούν στο μέλλον
δεδομένου ότι η ονομασία της χώρας για όλους
θα είναι «Βόρεια Μακεδονία» και έτσι ακριβώς
θα πρέπει να αναφέρεται στην ετικέτα όλων των
προϊόντων της, ως χώρα προέλευσης.
Επομένως καμία επιχείρηση δεν μπορεί να πάρει την ίδια πιστοποίηση όχι μόνο σε
άλλη χώρα αλλά ούτε στην ίδια
χώρα.

Πράγματι στο Αλικάντε της Ισπανίας είναι
η έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την
κατοχύρωση ΕΜΠΟΡΙΚΟΎ ΣΗΜΑΤΟΣ, και
στη Γενεύη είναι η έδρα του Παγκόσμιου Οργανισμού προστασίας πνευματικής ιδιοκτησία όπου γίνεται η κατοχύρωση εμπορικών σημάτων
,γεωγραφικής ένδειξης ( π.χ. μπορεί κάποιος
παραγωγός να αναγνωρίσει τα ακτινίδια του ως
πατέντα) και δεσμεύονται μόνο οι χώρες οι οποίες είναι μέλη του συγκεκριμένου οργανισμού.
Αυτό ουδεμία σχέση έχει με την συμφωνία των
Πρεσπών και την ονομασία « Μακεδονία».
Ακόμη ο φόρος που επιβλήθηκε στο κρασί,
ο οποίος ήταν μια μνημονιακή δέσμευση, ήταν
άδικος. Η κυβέρνηση μας αποκατέστησε πάραυτα αυτήν την αδικία και με την έξοδο από
τα μνημόνια τον κατάργησε. Μπορεί κάποιος
αν θέλει να ασκήσει « μικροπολιτική» και να το
αναφέρει ΟΜΩΣ αδιαμφισβήτητα αυτό θα το
κάνει διότι έχει ένδεια επιχειρημάτων έναντι
αυτής της κυβέρνησης, η οποία ενσκήπτει στα
προβλήματα και τελικά δίνει λύσεις. Και βέβαια
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κάποιος να
αναφέρει ως επιχείρημα την διαφορά στην τιμή,
διότι πολύ καλά γνωρίζει ο κ. Φουντούλης πως
αυτό οφείλεται στους κανόνες της ελεύθερης
αγοράς και μόνο.
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
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40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17
Φεβρουαρίου 2019 στον Ιερό
Ναό Υπαπαντής του Χριστού
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση
της ψυχής του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και
παππού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ.
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να
προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους
προς το Θεό.
Η σύζυγος,
Τα τέκνα,
τα εγγόνια
οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
ΑΔΕΛΦΑΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Γενική
Συνέλευση Μελών
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ , σας καλεί στη Γενική Συνέλευση των
μελών του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ, την Κυριακή 17 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..
Επειδή δεν υπήρχε απαρτία στην 1η Γενική Συνέλευση,
θα επαναληφθεί την επομένη Κυριακή 17 Φεβρουαρίου
2019, στον ίδιο τόπο , την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα.
Για το Δ.Σ. του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Η Πρόεδρος
ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ-Χ``ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
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.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ
1954-2019
Αιφνίδια έφυγε αυτές τις ημέρες από
την ζωή σε ηλικία 65 ετών ο Ιατρός Στράτος Καλαϊτζίδης που διέμενε στον Κοπανό
Νάουσας.
Ο αλησμόνητος Στράτος είχε γεννηθεί
στο χωριό Αγία Μαρίνα Βέροιας όπου και
έζησε τα παιδικά του χρόνια.
Ως Ιατρός υπηρέτησε επί χρόνια στο
Αγροτικό Ιατρείο Βρυσακίου Αλεξάνδρειας
και συμμετείχε στις δραστηριότητες του
νεοσύστατου Συλλόγου Αγροτικών Ιατρών
Ημαθίας.
Μετά την λήψη της ειδικότητας του Παθολόγου ιδιώτευσε για ένα διάστημα στη
Βέροια υπηρετώντας ταυτόχρονα στην Μονάδα Υγείας του ΙΚΑ.
Αργότερα κατέλαβε θέση ΕΣΥ στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου
Νάουσας όπου και σταδιοδρόμησε.
Ο Στράτος Καλαϊτζίδης υπήρξε άνθρωπος μειλίχιος, συγκαταβατικός και
εξαιρετικός γνώστης της Ιατρικής.
Σε όλη την διάρκεια της διαδρομής του προσέφερε τις υπηρεσίες του
στους ασθενείς που με εμπιστοσύνη προσέφευγαν σε εκείνον για τα προβλήματα υγείας που τους απασχολούσαν.
Η είδηση της απώλειας του προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους φίλους
και συναδέλφους του, με τους οποίους διατηρούσε διαχρονικές σχέσεις συνεργασίας και αμοιβαίας εκτίμησης.
Προς την οικογένειά του εκφράζονται τα θερμότερα συλλυπητήρια.

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ενημέρωση
για Διεκδίκηση
Χρεωστουμένων – 2
Ανακοινώνεται ότι το Παράρτημά μας έχει συγκεντρώσει προτάσεις
αριθμού δικηγόρων που θα ασχοληθούν με τη δικαστική διεκδίκηση
επιστροφής μειώσεων που μας έχουν παράνομα και αντισυνταγματικά επιβληθεί, με κύριο αντικείμενο τη διεκδίκηση των Δώρων
(αναδρομικά-επαναχορήγηση) που είχαν μειωθεί και στη συνέχεια καταργηθεί, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ, όπως της Εισφοράς
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.
Οι αναλυτικές προσφορές των δικηγόρων βρίσκονται στη διάθεση
των μελών μας, προκειμένου, όσοι επιθυμούν, να επιλέξουν συνήγορο για τη συνέχιση των διεκδικήσεών τους.
Συνιστούμε στα Μέλη μας να επιλέξουν δικηγόρο και να κάνουν τις
απαιτούμενες ενέργειες, ΠΡΙΝ τα μέσα Μαρτίου, ώστε να προλάβουν
ακέραιες τις διεκδικήσεις.
Το Δ.Σ.

Ανακοίνωση

Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς Συγγενείς και Φίλους
του Γηροκομείου Βέροιας,
ότι οι ώρες επισκεπτηρίου για τους Τροφίμους του
Ιδρύματος, είναι από τις
10.00-12.00 και 16.00-18.00.
τηλ.επικοιν. 6979221680.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ανακοινώνεται, ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο στο Γηροκομείο
Βέροιας τηλ. 23310 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

Η κίνηση
του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης
και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:
•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 Νεο μ α ρτ ύ ρ ω ν Χ α λά στρας, επί τη εορτή
του Αγίου Ιωάννου
του Κουλακιώτου.
•Το Σάββατο 16
Φεβρουαρίου το πρωί
στον Ιερό Ναό Αγίου
Δημητρίου Σιατίστης θα λάβει μέρος στο Πολυαρχιερατικό
Συλλείτουργο και στο τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο του
μακαριστού Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κυρού
Παύλου.
•Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει
στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Στενημάχου.
•Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στις 11:30 π.μ. στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας (πλησίον του Βήματος του
Αποστόλου Παύλου) θα παραστεί και θα χαιρετίσει την εκδήλωση για την οικογένεια που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πολυτέκνων Νομού Ημαθίας.
•Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα ευλογήσει
την Βασιλόπιτα και θα ομιλήσει στην σύναξη νέων ζευγαριών
στο Αρχονταρίκι του Ιερού Ναού των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Κυμίνων.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

Συλλυπητήρια
Το Δ.Σ του Συλλόγου Μικρασιατών Ημαθίας, σε έκτακτη
συνεδρίαση,για την απώλεια του επιτίμου προέδρου του συλλόγου κ.Πρόδρομου Τσαμπουλατίδη, αποφάσισε:
1. Να εκφράσει τη θλίψη και τα θερμά συλλυπητήρια, του
συλλόγου και των μελών του, προς τη σύζυγο και τους οικείους
του εκλιπόντος
2. Να παραστεί σύσσωμο το ΔΣ στην εξόδιο τελετή.
3. Να καταθέσει στεφάνι
4. Να εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο το μέλος του συλλόγου
κος Πανανόπουλος Φώτης
5. Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί στα ΜΜΕ
Το ΔΣ
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Πρώτη προτεραιότητα
η στήριξη της οικογένειας
Του Τάσου
Μπαρτζώκα*
Ως νέος άνθρωπος,
αλλά και ως πατέρας
ενός μικρού παιδιού,
βιώνω καθημερινά τη
δυσκολία των νέων να
κάνουν οικογένεια, όπως και τη δυσκολία
τους να προχωρήσουν
στην απόφαση απόκτησης παιδιών, λόγω της
ανεργίας, της ανέχειας
και των δυσχερών εργασιακών συνθηκών. Αφουγκράζομαι την αγωνία τους και την αδυναμία τους να εκπληρώσουν τα όνειρα
τους, που κάποτε φάνταζαν αυτονόητα.
Τα αποτελέσματα γνωστά και τραγικά. Η
ελληνική οικογένεια αποτελεί αναμφίβολα το μεγαλύτερο θύμα της οικονομικής
κρίσης των τελευταίων ετών. Το δημογραφικό έχει γίνει από τα μεγαλύτερα
προβλήματα της χώρας. Η χώρα γερνάει,
μαραζώνει, στερείται όλο και περισσότερο οξυγόνο.
Αλλά και όσοι από τους νέους έχουν
καταφέρει να δημιουργήσουν οικογένεια,
αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα, καθώς πολλές φορές δεν είναι εφικτή η
ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογενειακής ζωής. Το μεγαλύτερο τίμημα το
πληρώνουν δυστυχώς οι εργαζόμενες
μητέρες. Οι άδειες εγκυμοσύνης και λοχείας κυρίως στον ιδιωτικό τομέα δεν
είναι πάντα επαρκείς, με συνέπεια να υπάρχει δυσκολία συνδυασμού του ρόλου
της μητέρας και της εργαζομένης. Τα στατιστικά στοιχεία είναι αμείλικτα. Μόλις το
46% των Ελληνίδων γυναικών εργάζεται,
το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, περίπου 35.000 παιδιά μένουν εκτός παιδικών σταθμών. Το πρόβλημα

είναι έντονο στον Νομό
μας και συνιστά καίριο
πλήγμα τόσο στην καθημερινότητα πολλών
ζευγαριών, όσο και στην
παραγωγικότητα του τόπου μας.
Η επόμενη κυβέρνηση της ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν
θέσει την αντιμετώπιση
της συγκεκριμένης απειλής για την Πατρίδα μας
σε πρώτη προτεραιότητα. Το επίδομα 2.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο
παιδί θα αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για
την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας,
σε συνδυασμό βέβαια με τις φορολογικές
ελαφρύνσεις σε κάθε ελληνική οικογένεια,
όπως είναι η αύξηση του αφορολόγητου
ορίου κατά 1.000 Ευρώ για κάθε παιδί. Η θεσμοθέτηση της δυνατότητας των
εργαζόμενων μητέρων να επιλέγουν τον
χρόνο, κατά τον οποίο θα κάνουν χρήση
της άδειας εγκυμοσύνης και λοχείας, αλλά και η δέσμευση ότι κανένα παιδί δε θα
μένει εκτός παιδικών σταθμών, θα αποτελέσουν μεγάλη ανάσα για πολλούς νέους
ανθρώπους. Επιπρόσθετα, η απαρέγκλιτη εφαρμογή της εργασιακής νομοθεσίας,
η επέκταση του ωραρίου των παιδικών
σταθμών και η βελτίωση των υποδομών
τους, η ενίσχυση των ολοήμερων σχολείων, είναι τομές που ανταποκρίνονται
στην προσδοκία μιας καλύτερης ζωής και
ενός ελπιδοφόρου μέλλοντος για όλους
μας.
Αποτελεί χρέος όλων μας να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις την ελληνική οικογένεια, που διαχρονικά αποτελεί
πυλώνα του Ελληνισμού και να κληροδοτήσουμε ένα καλύτερο αύριο στα παιδιά
μας.
*Δικηγόρος - Πολιτευτής ΝΔ

Δυο γυναίκες κι ένας ανήλικος
συνελήφθησαν για κλοπές
χρημάτων και κινητών από οχήματα
Συνελήφθησαν στις 11 Φεβρουαρίου 2019, το πρωί στη
Βέροια από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας,
δύο ημεδαπές γυναίκες ηλικίας 41 και 21 ετών και 16χρονος
ημεδαπός, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα, ενεργώντας
από κοινού νωρίτερα την ίδια ημέρα σε περιοχή της Ημαθίας,
αφαίρεσαν από όχημα το χρηματικό ποσό των 195 ευρώ, είδη
ένδυσης και προσωπικά έγγραφα. Επίσης διαπιστώθηκε ότι
την προηγούμενη ημέρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, παραβίασαν όχημα και
αφαίρεσαν ένα κινητό
τηλέφωνο. Κατασχέθηκε ένα όχημα που
χρησιμοποιούσαν ως
μέσο τέλεσης των
κλοπών, μέσα στο οποίο εντοπίσθηκαν τα
κλεμμένα αντικείμενα.

Εξιχνίαση
κλοπής
Από αστυνομικούς
του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, σχηματίσθηκε δικογραφία
σε βάρος 27χρονου
ημεδαπού, διότι όπως προέκυψε από
την έρευνα, τις βραδινές ώρες της 7ης
Φεβρουαρίου 2019
σε περιοχή της Ημαθίας, αφαίρεσε ένα
κινητό τηλέφωνο από
20χρονο αλλοδαπό.
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To Λαϊκό Λαχείο
μοίρασε
περισσότερα
από 6.500.000 ευρώ τον Ιανουάριο
Μεγάλα κέρδη μοίρασε και τον Ιανουάριο το Λαϊκό Λαχείο. Σε πέντε κληρώσεις, διένειμε συνολικά
6.546.070 ευρώ. Το μεγάλο λαχνό κέρδισε ένας τυχερός παίκτης από τη Θεσσαλονίκη με συνολικά κέρδη
1.467.300 ευρώ, ενώ δύο ακόμα τυχεροί από την ίδια πόλη κέρδισαν από 183.000 ευρώ ο καθένας. Επίσης, πέντε παίκτες από Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Μεσολόγγι κέρδισαν από 100.000 ευρώ, καθώς
ήταν οι νικητές του εγγυημένου επάθλου που κληρώνεται σίγουρα σε έναν παίκτη του Λαϊκού Λαχείου κάθε
εβδομάδα.
Στις μικρότερες κατηγορίες κερδών:
• 7 τυχεροί παίκτες κέρδισαν από 25.000 ευρώ
• 15 τυχεροί παίκτες κέρδισαν από 5.000 ευρώ
• 401 παίκτες κέρδισαν από 1.000 ευρώ
• 1090 παίκτες κέρδισαν από 200 ευρώ ο καθένας
• 108.479 παίκτες κέρδισαν από 20 ευρώ
• 117.419 παίκτες κέρδισαν από 10 ευρώ ο καθένας
Το Λαϊκό Λαχείο διατίθεται από τους λαχειοπώλες και τα πρακτορεία ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα. Η κλήρωση πραγματοποιείται κάθε Τρίτη, στις 20:40, και μεταδίδεται απευθείας από τον ANT1.
Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.
H Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. μία εταιρεία του Ομίλου ΟΠΑΠ, διαθέτει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής
και διαχείρισης όλων των Κρατικών Λαχείων όπως το Λαϊκό, το Εθνικό, το Πρωτοχρονιάτικο αλλά και το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο-ΣΚΡΑΤΣ, με
σύμβαση παραχώρησης για 12 έτη. H Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ τριών κορυφαίων εταιρειών στον κλάδο των τυχερών
παιχνιδιών και λοταρίας: ΟΠΑΠ Α.Ε., Scientific Games Int’l και Intralot Α.Ε.
ΟΜΙΛΟΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.
Ο Όμιλος ΟΠΑΠ έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη λειτουργία και τη διαχείριση αριθμολαχείων, παιχνιδιών αθλητικού στοιχήματος, αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, λαχείων, στιγμιαίων τυχερών παιχνιδιών και παιγνιομηχανημάτων στην Ελλάδα και κατέχει ηγετική θέση στον
κλάδο για την ενσωμάτωση των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στη δραστηριότητα του.
Ο ΟΠΑΠ ΑΕ ιδρύθηκε το 1958, διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής και η απόκτησή της το 2013 από τον Όμιλο Emma Delta Hellenic
Holdings έδωσε την απαραίτητη ώθηση για τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο.
Το χαρτοφυλάκιο του ΟΠΑΠ με τα επιτυχημένα και δημοφιλή εμπορικά παιχνίδια: ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ,
ΣΚΡΑΤΣ, ΠΡΟΠΟ, EXTRA 5, SUPER 3 συμβάλλει στην ανάπτυξη της εταιρείας και αποτελεί πηγή μιας συνεχώς διευρυνόμενης κοινωνικής συνεισφοράς. Αυτή μεταφράζεται ετησίως σε ουσιαστικά έργα παρέμβασης με απτά αποτελέσματα για την κοινωνία, εξασφαλίζοντας στον ΟΠΑΠ
μια ηγετική θέση μεταξύ των πρωταθλητών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.opap.gr
INTRALOT
Η INTRALOT, εισηγμένη εταιρεία που ιδρύθηκε το 1992, έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, τόσο ως
προμηθευτής λύσεων, όσο και ως διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών σε 57 κράτη και πολιτείες του κόσμου με ρυθμισμένη αγορά. Με έσοδα
€1,91 δισ. και 5.100 εργαζομένους το 2015, η INTRALOT αποτελεί μία ισχυρή εταιρεία, η οποία αναπτύσσει τα προϊόντα της εστιάζοντας στην
εμπειρία του παίκτη. Η INTRALOT είναι τοποθετημένη στρατηγικά, ώστε να προσφέρει στις λοταρίες και στους οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών
σε όλον τον κόσμο καινοτόμες λύσεις και λειτουργική τεχνογνωσία. Μέσω μιας δυναμικής και ενιαίας προσέγγισης ανάπτυξης προϊόντων (omnichannel), η INTRALOT προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο πρωτοποριακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών για όλους τους
τομείς τυχερών παιχνιδιών (Λοταρία, Στοίχημα, Interactive, VLT). Οι παίκτες μπορούν να απολαμβάνουν ενιαία και εξατομικευμένη εμπειρία μέσω
συναρπαστικών τυχερών παιχνιδιών και ελκυστικού περιεχομένου σε όλα τα κανάλια διανομής, επίγεια και online. Η INTRALOT έχει λάβει τη
σημαντική πιστοποίηση υπεύθυνου παιχνιδιού “WLA Responsible Gaming Framework” για τις διεθνείς δραστηριότητές της από την Παγκόσμια
Ένωση Λοταριών (WLA).
Scientific Games Int’l
Η Scientific Games είναι ένας εταίρος με μοναδική δυνατότητα στη μεγιστοποίηση των προοπτικών για την αγορά στιγμιαίων λαχείων στην
Ελλάδα. Διαθέτοντας μια ιστορία 40 χρόνων σε μια κατηγορία που δημιουργήθηκε από την Scientific Games, η εταιρεία έχει οδηγήσει με συνέπεια, στην ανάπτυξη και τη δημιουργία κέρδους για 300 πελάτες και συνεργάτες λαχείων σε παραπάνω από 50 χώρες. Έχοντας ως βάση τις
βέλτιστες πρακτικές στο μάρκετινγκ, την τεχνολογία, την εκτύπωση, την ασφάλεια και το ηλεκτρονικό εμπόριο, η Scientific Games συνδυάζει μια
κουλτούρα καινοτομίας με μια μοναδική εμπειρία διαχείρισης σε διάφορους κλάδους.
Η εταιρεία αναπτύσσει, ειδικά για τις ανάγκες του κάθε πελάτη, προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις μάρκετινγκ οι οποίες υποστηρίζονται από τεχνολογία και εξυπηρέτηση πελατών που αποτελούν πρότυπα στην αγορά.

CMYK

8

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

www.laosnews.gr

Σταύρος Κωστογλίδης:
«Πήραμε μια μεγάλη νίκη»

Μετά τη σπουδαία νίκη της ομάδας του
στη Νέα Ευκαρπία επί του Μακεδονικού
με 3-2, ο τεχνικός της ΑΓΚΑΘΙΑΣ Σταύρος
Κωστογλίδης έκανε τις παρακάτω δηλώσεις: «Γνωρίζαμε ότι το ματς θα ήταν πολύ
δύσκολο. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε
στο ματς, όμως γρήγορα δεχτήκαμε ένα
γκολ από αδράνεια. Είδα ότι κάποια στιγμή
δεν πατούσαμε καλά στο γήπεδο και άλλαξα το σύστημα, καθώς μπήκαμε λίγο πιο
επιθετικά στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα να
ισορροπήσουμε το ματς.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Μακεδονικός
μπήκε καλύτερα, φάνηκε ότι ζητούσε κάτι
παραπάνω, ωστόσο καταφέραμε και πήραμε μια πολύ μεγάλη νίκη. Είμαστε αρκετά
ψηλά στην βαθμολογία και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι.
Ακολουθεί ένα πολύ δύσκολο ματς με
την Τρίγλια εντός έδρας που θα καθορίσει
και την συνέχειά μας».

Μετάλλια στο Βαλκανικό
για Νιμπίτη και Γιαννακοβίτη
Στη Σιένιτσα της Σερβίας πραγματοποιήθηκε το
Βαλκανικό Κύπελλο από
τις 9 έως 11 Φεβρουαρίου.
Οι αθλήτριες Γωγώ Νιμπίτη και Στελλίνα Γιαννακοβίτη αγωνίστηκαν στα 5 km
τρείς συνεχόμενες μέρες.
Το αποτέλεσμα εξαιρετικό αφού απέσπασαν 2
Χάλκινα μετάλλια η Γωγώ
και 1 η Στελλίνα κάνοντας
παράλληλα ρεκόρ συγκομιδής βαθμών fis 130 και
132 αντίστοιχα.
Μετάλλια και επιδόσεις των μικρών
Στο χιονοδρομικό κέντρο του Ανήλιου πραγματοποιήθηκε το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Βόρειας
Περιφέρειας Αλπικού Σκι
στην κατηγορία Παμπαίδων ,Παγκορασίδων από τις 9 εώς τις 10 Φεβρουαρίου. Οι
μικροί αθλητές του ΕΟΣ Νάουσας έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό αποδεικνύοντας
ότι το μέλλον τους ανήκει.
Στην κατηγορία των αγοριών μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Απόστολος Τάνης
κερδίζοντας 2 χρυσά μετάλλια τις δύο μέρες των αγώνων .
Στα ίδια αγωνίσματα ο Κων/νος Τζέπος τερμάτισε στην τέταρτη θέση την πρώτη
μέρα ενώ κέρδισε το αργυρό μετάλλιο τη δεύτερη αντίστοιχα, ενώ ο Κων/νος Τάνης
τερμάτισε στην έκτη και πέμπτη θέση.
Στην κατηγορία των κοριτσιών η Ζωή Ζιαμπάκα κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση την πρώτη μέρα και την τέταρτη θέση την επόμενη, ενώ
και η Αμαλία Μπιλιούρη τερμάτισε στην έκτη θέση.

Ένα χρυσό κι ένα χάλκινο
η ΓΕ Νάουσας στο Πανελλήνιο
πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Τ

έλεια η εμφάνιση των αθλητών της Γυμναστικής Ένωσης Νάουσας στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου Α-Γ που έγινε στο Σ.Ε.Φ. στην Αθήνα το
Σαββατοκύριακο 9,10/2 . Οι 6 αθλητές-τριες της Γ.Ε.Ν. κατέκτησαν 2 μετάλλια
( 1 χρυσό,1 χάλκινο ) με τον Κώστα Λογδανίδη 1ο στο Έπταθλο και την αδελφή του Ίλζε
Λογδανίδου 3η στο 5θλο αναλυτικά οι επιδόσεις και οι θέσεις που κατέλαβαν ήταν:
ΕΠΤΑΘΛΟ:
1ος Λογδανίδης Κωνσταντίνος 5.206 β.: (60μ.7΄΄33/μήκος 6.91/σφαίρα 12.09/ύψος
1.92/60εμπ.8’’45 / επι κοντώ 4.50μ./ 1000μ. 2’59’’42)
ΎΨΟΣ: 9ος Στέφανής Γιώργος 1.85
60ΕΜΠ.: 11ος Σαραντινός Σαράντης 9’’05
ΠΕΝΤΑΘΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
3η Λογδανίδου Ίλζε 3.470β. (60εμπ. 9’’02/ ύψος 1.61/σφαίρα 8.45/ μήκος 5.48 /800μ.
2΄29’’45)
7η Στέφανή Ιωάννα 3.032β. (60εμπ. 9’’75/ ύψος 1.52/σφαίρα 11.78/μήκος 4.66 /800μ. 2΄45’’)
ΜΗΚΟΣ
6η Ιωάννου Ιωάννα 5.72

Χάντμπολ

Πρόγραμμα και Ορισμοί (16-19/2/2019)
Μπέτμαν - Τζαφερόπουλός
στον τελικό του κυπέλλου γυναικών

Η ΚΕΔ/ΟΧΕ πραγματοποίησε κλήρωση για τον τελικό του
κυπέλλου Γυναικών ΠΑΟΚ- Αναγέννηση Άρτας από την οποία
προέκυψε ότι τον αγώνα θα διευθύνουν οι Μιχάλης Τζαφερόπουλος και Ανδρέας Μπέτμαν.
Στην κλήρωση είχαν προσκληθεί τα σωματεία και παρέστη
εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ.
Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019
Handball Premier (17η αγωνιστική)
ΔΑΚ Έδεσσας 18:00, Αερωπός Έδεσσας- ΠΑΟΚ Βεργίνα TV
(Λινάρδος- Νικολαϊδης, Σίσκου)
Συκεών 18:00, Φοίβος Συκεών- ΧΑΝΘ
(Πατιός- Τσιάνας, Θεοδοσάκης)
Α1 Γυναικών (11η αγωνιστική)
Πανοράματος 16:30, HONDA Πανόραμα- Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης
(Βαγγελτζίκης- Τορνικίδης, Σαμαράς)
Τελικός Κυπέλλου Γυναικών
Κωστακιών Άρτας 17:00, ΠΑΟΚ Mateco- Φέτα Ήπειρος
Αναγέννηση Άρτας (ΕΡΤ3)
(Μπέτμαν- Τζαφερόπουλος, Αγγελίδης- Παρτεμιάν)
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019
Handball Premier (17η αγωνιστική)
ΟΑΚΑ 14:00, ΑΣΕ Δούκα- Φίλιππος Βέροιας

(Τσάκωνας- Φωκίτης, Μίγκας)
Σπίτι του Χάντμπολ 16:00, ΑΕΣΧ Πυλαίας- Άρης Νίκαιας
(Τζαφερόπουλος- Καζαντζίδης, Παρτεμιάν)
Ρέντη 17:00, Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή- Διομήδης
Άργους (ΕΡΤ3)
(Συρεπίσιος- Μερτινιάν, Κυριακούλιας)
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019
Handball Premier (17η αγωνιστική)
Κραχτίδης 16:00, Bianco Μonte Δράμα- ΑΕΚ
(Ουζούνης- Παρασκευούδης, Αγγελίδης)

Παρελθόν από τον πάγκο του Α.Ο.Κ.
Βέροιας ο Κώστας Ηλιάδης

Ο

Α.Ο.Κ. Βέροιας ανακοίνωσε την διακοπή της συνεργασίας του με τον
προπονητή του ανδρικού τμήματος
Κωνσταντίνο Ηλιάδη.

Αναλυτικά:
H ΔIOIKHΣH TOY ΣYΛΛOΓOY A.O.K. BEPOIAΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΗΣ ΚΩΣΤΑ ΗΛΙΑΔΗ.
ΤΟΝ EYXAPIΣTEI ΘEPMA ΓIA TIΣ YΠHPEΣIEΣ TOY KAI
THN ΠPOΣΦOPA TOY ΓIA ΔYO ΣXEΔON XPONIA KAI TOY
EYXETAI KAΛH ΣYNEXEIA ΣTH ΣTAΔIOΔPOMIA TOY AΛΛA KAI ΣTH ZΩH TOY ΓENIKOTEPA.
O KΩΣTAΣ HΛIAΔHΣ EINAI ENAΣ EΞAIPETOΣ ΠPOΠONHTHΣ, ENAΣ ΣΩΣTOΣ ΠAIΔAΓΩΓOΣ KAI ENAΣ
ΘAYMAΣIOΣ ANΘPΩΠOΣ.
«EIΣ TO EΠANIΔEIN».

Συλλυπητήρια
των Παλαιμάχων
Βέροιας
για τον Πρόδρομο
Τσαμπουλατίδη
Ο Σύλλογος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών του ΓΑΣ-ΠΑΕ Βέροια εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια
στην οικογένεια του Πρόδρομου Τσαμπουλατίδη για τον
αδόκητο θάνατό του.
Ο Πρόδρομος Τσαμπουλατίδης για πολλά χρόνια
υπηρέτησε με πίστη και αυταπάρνηση τη «βασίλισσα»
του βορρά καθώς διετέλεσε μέλος των διοικήσεών της,
είτε ως Γενικός Αρχηγός, είτε ως Γενικός Γραμματέας.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.
Η διοίκηση του Συλλόγου
Παλαιμάχων ΓΑΣ-ΠΑΕ Βέροια

CMYK
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη λαϊκού αγώνα δρόμου με την ονομασία

4ος Δρόμος 21 Μαθητών

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μακροχωρίου Ημαθίας «ΨΗΦΙΔΩΤΟ» σε συνεργασία με το Αθλητικό Tμήμα του Κ.Α.Π.Α. Δήμου Βέροιας, τον Ιδρυτή του
Αγώνα 21 Μαθητών «Λαογραφικό Σύλλογο Ντοπίων Μακροχωρίου & Περιχώρων», την Τεχνική Υποστήριξη του Τμήματος Στίβου του Φίλιππου Βεροίας  
και του Συλλόγου Δρομέων Βεροίας, προκηρύσσει τον λαϊκό αγώνα «4ο ΔΡΟΜΟ  21 ΜΑΘΗΤΩΝ», που περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες:
1.10.000μ.  Αγώνας ηλικίας 16 ετών και άνω.
2.3.000μ. Περιπατητικός  λαϊκός αγώνας Υγείας, ηλικίας 16 ετών και άνω.
3.2.000μ.  Αγώνας Γυμνασίων.
4.1.000μ.  Αγώνας Δημοτικών.
5.250μ.  Αγώνας  ΑμΕΑ  
Αγώνας 10 χιλιομέτρων ηλικίας (άνω των 16 ετών)
   1. Περιγραφή Αγώνα: Ο Αγώνας διεξάγεται εξ ολοκλήρου σε άσφαλτο,
χωρίς μεγάλες υψομετρικές διαφορές. Ξεκινάει από την Πλατεία 21 Μαθητών
στην οδό Βασ. Γεωργίου στο Μακροχώρι , ακολουθεί την οδό Αριστοτέλους
και στο ύψος του κόμβου Ν. Νικομήδειας στρίβει δεξιά σε παράπλευρες οδούς, διασχίζοντας το χωριό Διαβατός και επιστρέφει για τον τερματισμό στην
πλατεία 21 Μαθητών.
2. Τόπος Εκκίνησης:    Πλατεία 21 Μαθητών Μακροχώρι.
3. Τόπος τερματισμού: Πλατεία 21 Μαθητών Μακροχώρι.
4.  Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 07 Απριλίου 2019                                        
5.  Ώρα Εκκίνησης: 10:00 π.μ.
6. Διαδρομή - Χρονομέτρηση: 10.000μ. (ασφάλτινη διαδρομή). Η χρονομέτρηση θα γίνει ηλεκτρονικά.  
7. Τροφοδοσία: Στη διαδρομή θα υπάρχουν σταθμοί τροφοδοσίας στο 5ο
χλμ. (νερό) και στον τερματισμό (νερό + ισοτονικά)
8. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές και
αθλήτριες, άνω των 16 ετών, οι οποίοι θα τρέξουν με δική τους ευθύνη και θα
πρέπει να έχουν εξεταστεί πρόσφατα από ιατρό.
9. Δηλώσεις συμμετοχής:   Η συμμέτοχη στον αγώνα είναι δωρεάν. Οι
δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να γίνουν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα
01 – 04 – 2019, ώστε η διοργάνωση να μπορέσει να κάνει τις κατάλληλες
προετοιμασίες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται υποχρεωτικά μέσω της ιστοσελίδας
του συλλόγου στη διεύθυνση psifidoto.org/register/dromos
10. Ηλικιακές κατηγορίες & Έπαθλα: Θα βραβευθούν οι τρεις (3) πρώτοι
άνδρες και οι τρεις (3) πρώτες γυναίκες της γενικής κατάταξης, καθώς και οι
αντίστοιχοι νικητές της κατηγορίας Σωμάτων Ασφαλείας. Επίσης   και οι αντίστοιχοι νικητές των ηλικιακών κατηγοριών οι οποίες είναι οι ακόλουθες:
-Για τους άνδρες: 18 έως 34,  35 - 44,  45 - 54, 55 - 64  & 65 και άνω
-Για τις γυναίκες: 18 έως 34, 35 - 44, 45 - 54, & 55 και άνω
Σε όλους τους δρομείς που θα τερματίσουν θα δοθεί μετάλλιο.
11. Αναμνηστικά δώρα: Στους τερματίσαντες θα δοθεί σακούλα που θα περιλαμβάνει μετάλλιο,  νερό, φρούτα και άλλα διατροφικά προϊόντα.
12. Παραλαβή αριθμών: Η παραλαβή των αριθμών των αθλητών θα γίνει
την Κυριακή 07/04/19 στην αφετηρία, στον προαύλιο χώρο του  Σουπερμάρκετ Smart, και ώρα 08:00 π.μ. έως 09:30 π.μ., αλλά και το Σάββατο 06/04/19
και ώρα 18:00 έως 21:00, από την έδρα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μακροχωρίου Ημαθίας «ΨΗΦΙΔΩΤΟ» που βρίσκεται στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 21. Για
την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγωνιζομένων, παρακαλούνται οι κάτοικοι του
Μακροχωρίου που θα συμμετάσχουν στον αγώνα να παραλάβουν τους αριθμούς τους το Σάββατο 06/04/19.
3.000μ. Περιπατητικός Δρόμος Υγείας ηλικίας 16 ετών και άνω.
Ο περιπατητικός δρόμος 3 χιλιόμετρων δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα και
σκοπός του είναι να προσελκύσει τους ανθρώπους που αγαπούν τον αθλητισμό
και το περπάτημα, να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους διοργανώσεις.
1. Τόπος Εκκίνησης: Πλατεία 21 Μαθητών Μακροχώρι.
2. Τόπος τερματισμού: Πλατεία 21 Μαθητών Μακροχώρι.
3. Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 07 Απριλίου 2019
4. Ώρα Εκκίνησης: 10:05 π.μ.
5. Διαδρομή - Χρονομέτρηση: 3.000μ. (ασφάλτινη διαδρομή).
6. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές

και αθλήτριες, άνω των 16 ετών, οι οποίοι θα
τρέξουν με δική τους ευθύνη και θα πρέπει να
έχουν εξεταστεί πρόσφατα από ιατρό.
7. Δηλώσεις συμμετοχής:   Η συμμέτοχη
στον αγώνα είναι δωρεάν. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να γίνουν το αργότερο μέχρι
την Δευτέρα 01 – 04 – 2019,   ώστε η διοργάνωση να μπορέσει να κάνει τις κατάλληλες
προετοιμασίες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται υποχρεωτικά μέσω της ιστοσελίδας του συλλόγου
στη διεύθυνση psifidoto.org/register/dromos3km
8. Αναμνηστικά δώρα: Στους τερματίσαντες
θα δοθεί σακούλα που θα περιλαμβάνει μετάλλιο,   νερό, φρούτα, και άλλα διατροφικά προϊόντα.
9. Παραλαβή αριθμών: Η παραλαβή των
αριθμών των αθλητών θα γίνει την Κυριακή
07/04/19 στην αφετηρία, στον προαύλιο χώρο
του Σουπερμάρκετ Smart και ώρα 08:00 π.μ.
έως 09:30 π.μ., αλλά και το Σάββατο 06/04/19
και ώρα 18:00 έως 21:00 από την έδρα του
Πολιτιστικού Συλλόγου Μακροχωρίου Ημαθίας
«ΨΗΦΙΔΩΤΟ» που βρίσκεται στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 21. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των αγωνιζομένων παρακαλούνται οι κάτοικοι
του Μακροχωρίου που θα συμμετάσχουν στον
αγώνα να παραλάβουν τους αριθμούς τους, το
Σάββατο 06/04/19.
Αγώνας 1.000μ. - παιδιών Δημοτικού
1.   Τόπος Εκκίνησης: Πλατεία 21 Μαθητών
Μακροχώρι.
2.  Τόπος τερματισμού: Πλατεία 21 Μαθητών Μακροχώρι.
3.  Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 07 Απριλίου 2019
4.  Ώρα Εκκίνησης: 11:20 π.μ.
5. Διαδρομή:   Η διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι μαθητές θα είναι η
οδός Βασ. Γεωργίου , δεξιά στην οδό Κοζάνης, αριστερά στην  οδό  Καβάλας  
και τερματισμό στην πλατεία 21 Μαθητών .
6.  Δικαίωμα συμμετοχής:  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές Δημοτικού.
7.  Δηλώσεις συμμετοχής:  Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν:     	
-Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται υποχρεωτικά μέσω της ιστοσελίδας
του συλλόγου στη διεύθυνση psifidoto.org/register/dromos1km όπου εκεί θα
γίνεται αυτόματα και η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του γονέα (ότι επιτρέπει
το παιδί του να συμμετάσχει στον αγώνα 1.000μ.)
8.  Επαθλα μαθητών:
Στους τρεις πρώτους και στις τρεις πρώτες των κατηγοριών αγοριών και
κοριτσιών θα δοθούν Κύπελλο, μετάλλια, διπλώματα .
Μετάλλια θα δοθούν επίσης σε όλους τους τερματίζοντες δρομείς των μαθητών Δημοτικού.
9. Παραλαβή αριθμών: Η παραλαβή των αριθμών των αθλητών θα γίνει
την Κυριακή 07/04/19 στην αφετηρία, στον προαύλιο χώρο του Σουπερμάρκετ
Smart, και ώρα 08:00 π.μ. έως 09:30 π.μ., αλλά και το Σάββατο 06/04/19 και
ώρα 18:00 έως 21:00 από την έδρα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μακροχωρίου
Ημαθίας «ΨΗΦΙΔΩΤΟ» που βρίσκεται στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 21. Για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των αγωνιζομένων, παρακαλούνται οι κάτοικοι του Μακροχωρίου που θα συμμετάσχουν στον αγώνα να παραλάβουν τους αριθμούς
τους, το Σάββατο 06/04/19.
Αγώνας 2.000μ. - παιδιών Γυμνασίου
1. Τόπος Εκκίνησης : Πλατεία 21 Μαθητών Μακροχώρι.
2. Τόπος τερματισμού: Πλατεία 21 Μαθητών Μακροχώρι.
3. Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 07 Απριλίου 2019
4. Ώρα Εκκίνησης: 11:35 π.μ.

5. Διαδρομή:   Η διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι μαθητές θα είναι  η οδός Βασ. Γεωργίου , δεξιά στην οδό Κοζάνης , αριστερά στην  
οδό Καβάλας, και τερματισμό στην πλατεία 21
Μαθητών, διαδρομή την οποία θα διανύσουν
2 φορές .  
6. Δικαίωμα συμμετοχής:  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές Γυμνασίου.
7. Δηλώσεις συμμετοχής:  Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν:
-Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται υποχρεωτικά μέσω της ιστοσελίδας του συλλόγου στη διεύθυνση psifidoto.org/register/
dromos2km όπου εκεί θα γίνεται αυτόματα και
η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του γονέα
(ότι επιτρέπει το παιδί του να συμμετάσχει στον
αγώνα 2.000μ.)
8.  Έπαθλα μαθητών:
Στους τρεις πρώτους και στις τρεις πρώτες
των κατηγοριών αγοριών και κοριτσιών θα δοθούν μετάλλια, διπλώματα και από ένα κινητό
τηλέφωνο.
Μετάλλια θα δοθούν επίσης σε όλους τους
τερματίσαντες δρομείς των μαθητών Γυμνασίου.
9. Παραλαβή αριθμών: Η παραλαβή των
αριθμών των αθλητών θα γίνει την Κυριακή
07/04/19 στην αφετηρία, στον προαύλιο χώρο
του Σουπερμάρκετ   Smart, μεταξύ 08:00 π.μ.
και 09:30 π.μ., αλλά και το Σάββατο 06/04/19
και ώρα 18:00 έως 21:00 από την έδρα του
Πολιτιστικού Συλλόγου Μακροχωρίου Ημαθίας
«ΨΗΦΙΔΩΤΟ» που βρίσκεται στην Οδό Μ. Αλεξάνδρου 21. Για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των αγωνιζομένων παρακαλούνται οι κάτοικοι του Μακροχωρίου
που θα συμμετάσχουν στον αγώνα να παραλάβουν τους αριθμούς τους, το
Σάββατο 06/04/19.
Αγώνας 250μ. ΑμΕΑ
Η εκκίνηση θα δοθεί αμέσως μετά την εκκίνηση των 9,27 χιλιόμετρων στις
10:15 π.μ πλησίον του Ιερού Ναού Τίμιου Πρόδρομου και ο τερματισμός θα
γίνει στην πλατεία των 21 Μαθητών.
-Έγγραφες: Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται μέσω της ιστοσελίδας
του συλλόγου στη διεύθυνση psifidoto.org/register/dromos-amea και την Κυριακή 07/04/19 και ώρα 08:30 έως 09:30, στην Γραμματεία του Αγώνα  (στον
προαύλιο χώρο του Σουπερμάρκετ Smart).
-Μετάλλια θα δοθούν σε όλα τα παιδιά που θα συμμετάσχουν
-Αποδυτήρια και Ιατρείο θα υπάρχουν δίπλα στον τερματισμό, στον προαύλιο χώρο του Σουπερμάρκετ Smart.
-Οι απονομές των επάθλων θα γίνουν στις 12:00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες & τυχόν απορίες, επικοινωνήστε :
1.στο mail του Πολιτιστικού Συλλόγου  Μακροχωρίου Ημαθίας  «ΨΗΦΙΔΩΤΟ»  : psifidotomakrochoriou@gmail.com
2. Με τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής στα τηλέφωνα:
-Πρόεδρος Οργανωτικής   Επιτροπής: Αραμπατζής Αντώνιος,   6936 679
481, 6971 617 577
-Υπεύθυνος  Εγγραφών:  Ιωαννίδης  Στάθης,  6973 550 790
-Υπεύθυνος  Εθελοντών : Αφένδρας Δημήτριος,  6945 373 660
-Υπεύθυνος  Χορηγιών: Ελευθεριάδης Βασίλειος :  6974 474 691   
Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου
Μακροχωρίου Ημαθίας «ΨΗΦΙΔΩΤΟ»
Ελευθεριάδης Βασίλειος
Ο Πρόεδρος της ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας
Διαμάντης Στέργιος
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Το ΚΗΦΗ Δήμου Βέροιας έκοψε πίτα

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019 η ετήσια κοπή της βασιλόπιτας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του
Κ.Α.Π.Α Δήμου Βέροιας.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του προγράμματος όπου οι 20 ωφελούμενοι γεύτηκαν εκλεκτούς μεζέδες και διασκέδασαν τραγουδώντας και χορεύοντας παραδοσιακούς χορούς.
Στην τυχερή της βασιλόπιτας κα ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΖΛΗ προσφέρθηκε ένα συμβολικό δώρο με πολύ αγάπη από το προσωπικό του προγράμματος.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Βέροιας κ.Βοργιαζίδης Κωνσταντίνος ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου κ.Διαμάντης Στέργιος, η Διευθύντρια κ.Γιαμουστάρη Αθανασία και η Προϊσταμένη Κοινωνικής Προστασίας κ. Άρτεμις Λευκοπούλου.
Τέλος, ο πρόεδρος του Ν.Π τόνισε τη σπουδαιότητα της λειτουργίας του Κέντρου για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας στα άτομα της
Τρίτης Ηλικίας ενώ παράλληλα ευχήθηκε καλή χρονιά γεμάτη υγεία σε όλους.
Το προσωπικό του Κ.Η.Φ.Η και το Κ.Α.Π.Α του Δήμου Βέροιας ευχαριστούν όλους τους επαγγελματίες της πόλης μας για την προσφορά δώρων
που μοιράστηκαν με αγάπη στους ηλικιωμένους του προγράμματος.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΠΕΡΙΧΡΩΝ

Κοπή πίτας και ετήσιος χορός

Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε από
το Σωματείο Συνταξιούχων ΤΕΒΕ ΟΑΕΕ Βέροιας και περιχώρων ο Άγιος Νεκτάριος ή κοπή της πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας και ο ετήσιος χορός μας, με ικανοποιητική συμμετοχή των
συναδέλφων μας.
Για άλλη μία φορά αποδείχθηκε ότι τα αγαπητά μέλη του
Σωματείου μας αλλά και συνάδελφοι των γειτονικών νομών μας
έχουν αγκαλιάσει και βρίσκονται πάντα στην ετήσια εκδήλωση
μας.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η εκπρόσωπος του Βουλευτή κ. Βεσυρόπουλου, κ. Μπαχούμη Αγγελική,
ο κ. Διαμάντης Στέργιος πρόεδρος του ΚΑΠΑ εκ μέρος του
Δημάρχου κ. Βοργιαζίδη, και ο διευθυντής του ΟΑΕΕ Βέροιας κ,
Θώμογλου Γεώργιος.
Παρευρέθηκαν τα Σωματεία συνταξιούχων ΤΕΒΕ ΟΑΕΕ των
όμορων Νομών: Θεσσαλονίκης, Κατερίνης, Έδεσσας, Γιαννιτσών, Νάουσας.
Την Βασιλόπιτα ευλόγησες, εκ μέρους του Μητροπολίτη μας κ. Παντελεήμονα ο πατέρας Καλλίνικος Λημιώτης.
Το φλουρί από την κεντρική Βασιλόπιτα βρέθηκε στο κομμάτι διευθυντή του ΟΑΕΕ Βέροιας κ. Θώμογλου Γεώργιο που αντιστοιχούσε σε μία εικόνα της Παναγίας Σουμελά. Το φλουρί από τα Βασιλοπιτάκια βρέθηκε στον κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο, που κέρδισε μία διήμερη εκδρομή για δύο
άτομα του πρακτορείου VERGINA TRAVEL.
Μετά την κοπή της Βασιλόπιτας ακολούθησε χορός για όλους μας που κράτησε μέχρι αργά το απόγευμα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλες και όλους για την συμμετοχή τους στην Βασιλόπιτα και τον ετήσιο χορό μας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΜΕΛΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΚΑΛΗΣ

Μαθήματα προσανατολισμού από την Λέσχη
Καταδρομέων Ημαθίας
Στο πλαίσιο του ανοίγματος της Λέσχης Καταδρομέων Ημαθίας στο ευρύτερο κοινό πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
το Σάββατο 9-2-2019 το πρώτο μάθημα
προσανατολισμού με τη βοήθεια χάρτη
και πυξίδας, που συνδιοργανώθηκε μαζί
με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (παρουσία του υπεύθυνου Π.Π.
της Αντιπεριφέρειας Ημαθίας κ. Γεώργιου
Μπαρμπαρούση) και τον Δήμο Ηρωικής
Πόλεως Νάουσας.
Οι εισηγητές Αναστασιος Μπαλκος,
Georg Kafetz και Mprilos Aris μύησαν
τους (μικρούς και μεγάλους) συμμετέχοντες στον κόσμο του… orienteering,
τόσο με θεωρητική προσέγγιση όσο και
πρακτικές δοκιμές με όλα τα απαραίτητα
σύνεργα.
Θα ακολουθήσει εφαρμογή στο πεδίο
σε επόμενες συναντήσεις.

Την Κυριακή 17
Φεβρουαρίου 2019
Εκλογοαπολογιστική
συνέλευση του Συλλόγου
Εθελοντών Αιμοδοτών
Νέας Νικομήδειας
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας ¨Η
ΑΓΑΠΗ¨ ενημερώνει όλα τα μέλη του ότι την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 συγκαλεί εκλογοαπολογιστική συνέλευση.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η εκλογοαπολογιστική συνέλευση θα γίνει σίγουρα την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου
2019 στις 11:00 στα γραφεία του συλλόγου. Παράλληλα την
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου από 09:00 – 13:00 θα υπάρχει
και αιμοδοσία σε συνεργασία με το νοσοκομείο Βέροιας και
κοπή της βασιλόπιτας 10:30.
Όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή για εκλογή
στα όργανα του συλλόγου (διοικητικό συμβούλιο, ελεγκτική επιτροπή) μπορούν να το κάνουν έως το Σάββατο 16
Φεβρουαρίου στα κιν. 6973518504 Ευτυχία, 6938954944
Ιορδάνης.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ ΧΑΤΖΙΚΟΥ 10, 59131,ΒΕΡΟΙΑ
HM/NIA : 11/2/2019
ΤΗΛ : 23310 74073
WWW.ERASMOSVERIAS.COM
EMAIL: erasmos.veria@gmail.com

Προκήρυξη θέσης
Διοικητικού
Υπαλλήλου από
τον «Έρασμο»
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ», στο πλαίσιο
του έργου «Υποστήριξη της λειτουργίας του χώρου προσωρινής φιλοξενίας ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο ή έχουν
άμεση ανάγκη του Κέντρου στήριξης οικογένειας του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης ΕΡΑΣΜΟΣ», με κωδικό ΟΠΣ
5032845 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία
2014-2020», προκηρύσσει μια (1) θέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου 5ωρης απασχόλησης, αορίστου χρόνου, με την ειδικότητα (υπευθύνου) Διοικητικού υπαλλήλου ηλικίας 28-50 ετών,
που θα απασχοληθεί στη δομή του Συλλόγου, που εδρεύει στη
Βέροια (Βούλας Χατζίκου 10).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής, σχετικής
με το αντικείμενο (Λογιστικής και Διοίκησης επιχειρήσεων-Management και Οικονομικών-Πολιτικών Επιστημών).
2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Αγγλικής ορολογίας στο αντικείμενο εργασίας του/της..
3. Προϋπηρεσία σε διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων .
4. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
5. Καλή σωματική και ψυχική υγεία.
6. Δίπλωμα οδήγησης.
Θα ληφθούν υπόψη επί πλέον προσόντα όπως:
Προηγούμενη σχετική εργασιακή εμπειρία σε Μ.Κ.Ο. και
ψυχοκοινωνικούς φορείς, που ασχολούνται με τις ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες, όπως ενδοοικογενειακή, εργασιακή βία, κακοποίηση κ.λπ., ευχέρεια στην μελέτη, εκπόνηση, υλοποίηση
και αξιολόγηση προγραμμάτων, που σχετίζονται με την λειτουργία της δομής και δυνατότητα διαχείρισης προγραμμάτων
χρηματοδότησης.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος.
3. Πιστοποιητικό γέννησης
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών.
6. Απολυτήριο στρατού για τους άνδρες.
7. Αποδεικτικά των επί πλέον παραπάνω προσόντων και
συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα σχετικά έγγραφα από τους ενδιαφερομένους θα γίνεται αυτοπροσώπως
στην έδρα μας, Βούλας Χατζίκου 10,
Δευτέρα – Παρασκευή από 10.00π.μ. – 13.00π.μ.,
είτε απευθείας στο e-mail του Συλλόγου: erasmos.veria@
gmail.com,
Προθεσμίες υποβολής: 9 - 15 Φεβρουαρίου 2019
ΤΗΛ : 23310 74073
Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος Φωστηροπούλου Γεωργία
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Νέα Δρομολόγια ΚΤΕΛ

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

Μέσα σε ένα πολύ γιορτινό
και οικογενειακό κλίμα πραγματοποιήθηκε και φέτος η Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Αθλητικού Σωματείου
Προσαρμοσμένου Αθλητισμού
«Εν Σώματι Υγιεί» Βέροιας. Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον ανακαινισμένο χώρο
του ισογείου της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, στο Καφέ
Foyer, που το διαχειρίζεται ο
Κοι.Σ.Π.Ε. «ΔΕΣΜΟΣ», παρουσία του Δ.Σ., μελών, αθλητών με αναπηρίες, προπονητών, εθελοντών και φίλων του
του σωματείου.  
Πριν την κοπή πίτας, παρουσιάστηκε ένα σύντομο βίντεο με φωτογραφίες από τις δράσεις, τις
επιτυχίες και τις εκδηλώσεις του «Εν Σώματι Υγιεί» το 2018. Το βίντεο παρουσίασε ο ιδρυτής του
σωματείου κ. Καραϊωσήφ Αλέξανδρος.
Στους τυχερούς της βραδιάς δόθηκαν ως δώρα βιβλία προσφορά του «Εν Σώματι Υγιεί» και

Φαρμακεία
Τετάρτη 13-2-2019
14:30-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60340
14:30-21:00 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6 23310-22017
19:00-21:00 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 23310-66649
21:00-08:00 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 23310-66649

Συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ

Φεβρουάριος 2019

Το συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ κατά
το διάστημα από 11-2-2019 μέχρι 17-22019 θα είναι το εξής: Αυτόματος τηλεφωνη
τής βλαβών: τηλ. 2331021814.

στο τυχερό παιδί, δώρο ένα μπλουζάκι.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:
- Ο Προεδρος του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας κ. Σαλιάγκας Γεώργιος
- Ο υποψ. Δήμαρχος Βέροιας με το συνδυασμό «Δικαίωμα για Νέα Βέροια» κ. Παπαγιάννης
Γιάννης, συνοδευόμενος από τους υποψ. Δημοτικούς Συμβούλους του κ.κ. Αβραμίδου Έφη, Μαρ-

τίκα Άννα και Φουκαλά Αργύριο
-Οι υποψ. Δημοτικοί Σύμβουλοι με το συνδυασμό «Δράση με Γνώση» κ.κ. Καλλίστρατος Γρηγοριάδης και Τσαχουρίδης Αλέξανδρος.
Ευχαριστούμε θερμά την κ. Παπαδοπούλου
Μαρία, υπεύθυνη του Καφέ Foyer για τη φιλοξενία
και το Αρτοζαχαροπλαστείο Τάνος για την προσφορά της βασιλόπιτας.

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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ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.: 23310
68080 & 6973 735020.

Τηλ.: 6978 657013.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 60 τ.μ. στο κέ-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ντρο της Βέροιας (δω-

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

μάτιο, σαλόνι, κουζίνα,

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

W.C.), πλήρως ανακαι-

ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ρωσ-

νισμένο, 4ος όροφος

σοπροσφύγων 38, ε-

ρετιρέ, κεντρική θέρμαν-

νοικιάζεται μεζονέτα

ση. Πληρ. τηλ.: 6945

130τ.μ., ατομική θέρ-

495566.

μανση, τζάκι, αποθήκη, γκαράζ, ψησταριά

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

στην αυλή, με θέα, χω-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ρίς κοινόχρηστα. Τηλ:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

οικόπεδο 800 τ.μ. στο

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

Γιανναχώρι Νάουσας,

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 κα-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

με κεραμοσκεπή, κου-

ταστήματα από 24 τ.μ.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

φώματα αλουμινίου, με

το καθένα, με W.C.,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι μ ο ν ο -

καλοριφέρ. Τιμή συ-

συνεχόμενα, ανακαι-

320 τ.μ. στο Εργοχώ-

κατοικία 72 τ,.μ. σε

ζητήσιμη. Τηλ.: 6971

νισμένα, επί της οδού

310 τ.μ., εντός σχεδίου,

στο κέντρο της Βέροιας

Πίνδου. Τηλ.: 6948

με συντελεστή δόμη-

με σταθερή πελατεία.

σης 0,8, χτίζει 240 τ.μ.,

Μόνο σοβαρές προτά-

γωνιακό κοντά στα Πο-

σεις. Τηλ.: 6932 740996.

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.

539751.

386833.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ρι, άρτιο και οικοδομή-

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

σιμο, περιφραγμένο.

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

Τηλ.: 6936727365 και

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο   κεντρικότατο
20 τ.μ. (κατάλληλο

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

και για επέπνδυση
απόδοσης 12%

6972021312
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο

122583.

γκαρσονιέρα 30 τ.μ.,

θέρμανση. Πληροφορίες

μπαλκόνια πίσω και

στο τηλ.: 23320 24784 &

μπροστά, 1ος όροφος.

6971 779135.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πιτσαρία

λυκλαδικά, σε οικοδομ-

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι Π ε ρ ί -

μένο σημείο. Τηλ.: 6948

πτερο-Παντοπωλείο

386833.

σε κομβικό σημείο λό-

ετησίως τουλάχι-

οικόπεδο 14.500 τ.μ.

Ευκαιρία. Τηλ.:   6942

στον), πλήρως ε-

επί της περιφερειακής

855780.

6977 628426.

νται επαγγελματικοί χώροι, γραφεία, με ατομική

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

γω συνταξιοδότησης.

νακαινισμένο. Τηλ.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Αϊβαλίου 9, ενοικιάζεται

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι α γ ρ ο -

ξοπλισμένο και α-

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοκιάζο-

6977094350

οδού σε εξαιρετιή τιμή.

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση

Μόνο σοβαρές προτά-

κερδοφόρα λόγω σύντα-

σεις. Ώρες επικοινωνίας:

ξης σε καλή τμή. Κάθε έ-

09.00-14.00. Τηλ.: 6945

λεγχος δεκτός. Μεσιτικό

Η Βιομηχανία Χυμών ΑΣΠΙΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΔΕΣ ζητά:

Ηλεκτρολόγο

Απαραίτητα προσόντα:
-Τριτοβάθμα εκπαίδευση
-Γνώση Αγγλικής γλώσσας
-Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Επιθυμητά προσόντα:
-Βιομηχανικοί αυτοματισμοί
-Προϋπηρεσία

Βιογραφικά γίνονται δεκτά
στο e-mail: a.barakou@aspis.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 2332303100
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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. 12829 Ενοικιάζεται σπάνιο διαμ/μα
κομπλέ επιπλωμένο , πολύ κοντά στην Εληά  
80 τ.μ. μικτά και 73 τ.μ. καθ. σε καλή κατάσταση , προσεγμένο με 2δσκλ με καινούργια
συνθετικά κουφώματα και διπλά τζάμια , η
θέρμανση του ατομική με θερμοσυσωρευτές
και νυχτερινό ρεύμα , και δύο κλιματιστικά
Buderus διαθέτει αποθήκη και ηλιακό θερμοσίφωνα   τιμή ευκαιρίας μόνο 280€.Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.23201 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται κομπλέ
ανακαινισμένο διαμέρισμα 82 τ.μ., με 2 υ/δ,
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 3ος όροφος, καλοδιατηρημένο πράγματι , έχει αλουμινίου κουφώματα με διπλά τζάμια, καλαίσθητο, ατομική
θέρμανση με 4 κλιματιστικά inverter, ηλιακό
θερμοσίφωνα, αποθήκη και με ηλεκτρικές
συσκευές στην κουζίνα , ενοίκιο 250€.Θα είναι
ελεύθερο από 1/03/2019. Υπόδειξη μόνο σε
σοβαρά ενδιαφερόμενο. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 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 €.
Κωδ.23784 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στην Εληά
ενοικιάζεται  διαμέρισμα 113 τ.μ., 3 υ/δ, Ημιό-
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ροφος , έχει αλουμινίου συρόμενα κουφώματα , είναι επιμελημένης κατασκευής και σε μία
όμορφη πολυκατοικία, με κουζίνα ανεξάρτητη
και με κεντρική θέρμανση πετρελαίου αλλά
και με δύο αποθήκες , σε θέση περιοπής
σίγουρα, με θωρακισμένη πόρτα , ενοίκιο
240€,. Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
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: 24292 - Κέντρο κοντά στην Εληά
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα αποθήκη συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ. ισόγεια με
εξαιρετικά καλή πρόσβαση. Αποτελείται από 1
Χώρο . Ενοίκιο 140 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23418 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο εξαιρετικής προβολής και συνολικής
επιφάνειας 42 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο
το 1991 και διαθέτει θέρμανση με Κλιματισμό
, Κουφώματα Συνθετικά, και Ανελκυστήρα Μίσθωμα 220 €.
Κωδ: 23560 - ΩΡΟΛΟΙ   ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 51 τ.μ.
1ος ορ.  Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 1979 και διαθέτει για
θέρμανση Κλιματισμό τα δε κουφώματα του

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
είναι αλουμινίου συρόμενα, με διπλά τζάμια ,
ενοίκιο 130 €.
κωδ. 23135 ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται σε εξαιρετικό σημείο γραφείο 120 τ.μ., με 5 χώρους , εξαιρετικής και σπάνιας προβολής ,
1ος   γωνιακό   , εξαιρετική ευκαιρία μηνιαίο
μίσθωμα μόνο 380€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23579 - ΩΡΟΛΟΙ  Γραφείο συνολικής επιφάνειας 250 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος.
Αποτελείται από 5 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 1969 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου και Ανελκυστήρα - Τιμή: 900 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24010 - Κέντρο σε παράλληλο της
Βενιζέλου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα ισόγειο κατάστημα συνολικής επιφάνειας
20 τ.μ. Αποτελείται από 1 Χώρο  και έχει  ωραία βιτρίνα.  Μίσθωμα  μόνο  170€.
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: 24009 - ΠΙΕΡΙΩΝ περίπου στη μέση κατά αποκλειστικότητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται
από έναν ενιαίο ισόγειο χώρο και με πατάρι
- Τιμή: 280 €.
Κωδ: 24007 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 78 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 1
Χώρο και WC. Διαθέτει πολύ μεγάλη βιτρίνα
και επιπλέον   45 τ.μ. πατάρι και 102 τ.μ. υπόγειο , μίσθωμα εξαιρετικά χαμηλό στα  310
€. Αποκλειστική διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23839 - Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ   κατά αποκλειστικότητα ανακαινισμένο Κατάστημα
συνολικής επιφάνειας 125 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και 2 WC. Είναι κατασκευασμένο το 1989 και διαθέτει θέρμανση
Αυτόνομη - Πετρελαίου, Κουφώματα Συνθετι-

κά, Διπλά τζάμια και προαύλιο - Τιμή: 300 € .
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 105078 - ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ενοικιάζεται κατά αποκλειστικότητα Πάρκινγκ συνολικής επιφάνειας 13 τ.μ. Τιμή: 50 €.
ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13574 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κομπλέ
ανακαινισμένη Γκαρσονιέρα -Studio συνολικής επιφάνειας 18 τ.μ. σε ημιώροφο υπερυψωμένο. Αποτελείται από Σαλονοκουζίνα,
και μπάνιο. Έγινε ανακαίνιση το 2006 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με  κλιματιστικό και
θερμοπομπό , Κουφώματα καινούργια , A/C,
με έπιπλα κομπλέ και   Ηλ. Συσκευές, Διπλά
τζάμια.  - Τιμή: 10.000 €.
Κωδ: 13465 - ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα ανακαινισμένο
Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 69 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1987 και διαθέτει θέρμανση
Αυτόνομη - Πετρελαίου, Απεριόριστη Θέα,
Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Πάρκινγκ,
Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια, Σκαλιά
εισόδου - Τιμή: 40.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 14137 ΣΤΟ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ πωλείται
μονοκατοικία αποτελούμενη από 3 ορόφους
η τρία οροφοδιαμερίσματα με 111 τ.μ. καθ.
το καθένα και σε οικόπεδο 560 τ.μ. με σ/δ
1,2 , κατασκευή 1985, το καθένα με 3 υ/δ και
2 μπάνια , βλέπει σε ανοιχτωσιά και προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή ,   έχει ηλιακό
θερμοσίφωνα και ντουλάπες παντού , είναι
χωρίς ανελκυστήρα και με τρία parking , ένα
κλειστό και δύο ανοιχτά   διαθέτει μία πολύ
μεγάλη κοινόχρηστη αυλή για λαχανόκηπο ,
τιμή συνολικά μόνο 320.000€. Αποκλειστική
διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ .
κωδ. 14216 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία

230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. με
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή, με υπόγειο 40τ.μ.
,κατασκευή 1980, 4 υ/δ, διαθέτει θέα απρόσκοπτη, με πολύ μεγάλες βεράντες, άψογα
συντηρημένο, ξύλινα κουφώματα, ανεξάρτητη
μεγάλη κουζίνα, γεωμετρικά δομημένο , ορθολογικά και λειτουργικά άριστο, χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα τοποθέτησης για τζάκι
ή σόμπα(υπάρχει καμινάδα), επιπλωμένο , με
αποθήκη , με δύο ντουλάπες , με ηλεκτρικές
συσκευές, με ηλιακό θερμοσίφωνα, εντυπωσιακοί χώροι υποδοχής, ηλιόλουστοι χώροι, με
δύο μπάνια , διαμπερές, σε τιμή πραγματικής
ευκαιρίας μόνο 150.000€, Πληροφορίες μόνο
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 12931. ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ, πωλείται Ελαιώνας συνολικά 11,5 στρ. σε πλήρη παραγωγή για οικονομικούς λόγους τιμή  τελική
26.500 €, συνολικά , εξαιρετική ευκαιρία . Μαζί
με κοινόχρηστο αλλά δικό του   είναι σήμερα
στα 20 στρ. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13484 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας
14.000 τ.μ. με 810 δέντρα 9 ετών ροδάκινα
και νεκταρίνια σε παλμέτα, με νερό και ρεύμα,
αντιχαλαζιακό σύστημα σε όλο το κτήμα, βλέπει σε 2 δρόμους σε πολύ καλή τιμή όλο μαζί
μόνο 48.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 13699 ΒΕΡΓΙΝΑ, Ακίνητο πωλείται
επί του δρόμου Βέροιας - Βεργίνας και αφορά  
έκταση αποτελούμενη από δύο αγροτεμάχιο
συνολικά 15.000 τ.μ., και με δύο κτίσματα ,
αποθήκες μεγάλες χωρίς κολώνες. Τα κτίσματα καταλαμβάνουν συνολικά 1.180 τ.μ. ,
τιμή πώλησης κατόπιν εκτιμήσεως όλα μαζί
60.000€. Πολύ αξιόλογο ακίνητο και σε τιμή
πραγματικής ευκαιρίας. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
κωδ 14217 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 218
τ.μ., σε προνομιακή τοποθεσία , ευκαιρία για
μεγάλη υπεραξία, καταπληκτικό οικόπεδο,
σχεδόν χαρίζεται, σε τιμή πράγματι χαμηλή
μόνο 10.000€.
Κωδ. 14194 Πανόραμα πωλείται οικόπεδο 320 τ.μ. , άρτιο και οικοδομήσιμο στη μέση
περίπου κατάλληλο για Βίλλα , βλέπει όλο τον
κάμπο , άκλειστο κυριολεκτικά , τιμή 55.000€.
Κωδ: 14100. ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, Οικόπεδο
576 τ.μ., πρόκειται για ένα εκπληκτικό γωνιακό οικόπεδο, ελαφρώς επικλινές και σε
εξαιρετικά  συμφέρουσα τιμή , μόνο 58.000€.
Κωδ 14156 ΑΣΩΜΑΤΑ, Οικόπεδο 780
τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα ,
βλέπει σε δύο δρόμους , χωρίζεται και σε
δύο άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα , τιμή
100.000€.
κωδ 14106 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Σπάνιο οικόπεδο 802 τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη
θέα , με σ/δ 0,8 και 70% κάλυψη , αμφιθεατρικό , με πολύ μεγάλη φάτσα πάνω σε δρόμο ,
προσφέρεται σε τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα, 150.000€.
Κωδ.13897 Οικόπεδο πωλείται στους Γεωργιανούς Βέροιας 892 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο σε μοναδική σημείο του χωριού , τιμή
28.000€. Υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
κωδ 14147 ΒΕΡΓΙΝΑ, Οικόπεδο 1.880
τ.μ., σε προνομιούχο θέση ,   πρόκειται για
ένα γωνιακό και με μεγάλη φάτσα οικόπεδο , εκπληκτικό από κάθε άποψη τιμή , όλο
120.000€, πωλείται και το μισό στις 60.000€,

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14207 - Μητροπόλεως Γραφείο συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ. στον 2 ο όροφο.
Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
- Ηλεκτρικό, Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Ανελκυστήρα, A/C - Τιμή: 22.000 €.
Κωδ: 14153 ΚΕΝΤΡΟ , Γραφείο 30 τ.μ.,
κατασκευή 1996, 2 χώροι , 2 ος όροφος, ατομική θέρμανση με θερμοπομπούς κλιματιστικά , άριστο περιβάλλον και για απαιτητικούς
αγοραστές, τιμή 22.000€.
Κωδ.13833 ΚΕΝΤΡΟ , Μητροπόλεως
πωλούνται γραφειακοί χώροι 1ου ορ. αποτελούμενοι από 3 χώρους και με δική τους
τουαλέτα. Το συνολικό τους μέγεθος  86 τ.μ.,
κατασκευή 1976, είναι ανακαινισμένοι και σε
πολύ καλή κατάσταση , τιμή εξαιρετικά χαμηλή μόνο 50.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ 14314 - Επί του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ.
ΒΕΡΟΙΑ -ΝΑΟΥΣΑ, Πωλείται Κατάστημα ισόγειο 310 τ.μ. σε οικόπεδο εξαιρετικής προβολής 9.631 τ.μ., κατασκευή 2001, με καινούργια αλουμινίου κουφώματα με διπλά τζάμια,
σε θέση περιοπής , σε προνομιακή τοποθεσία
, με ανοιχτό πάρκινγκ μεγάλο , εξαιρετικής
προβολής ακίνητο , κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις και σε κτήριο μοναδικής προβολής ,
σε εμπορικό δρόμο , μέσα σε προνομιούχο
οικόπεδο, ευκαιρία μεγάλη χωρίς αμφιβολία.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 1.100.000 €.

Π ΑΤ Ρ Ι Δ Α ε ν ο ι κ ι ά ζ ε -

σε χωραφοοικόπεδο 2.315

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγ-

ται κατάστημα 100 τ.μ., με

τ.μ., κεντρική θέρμανση, η-

γελματική στέγη, εμβαδού

μπαλκόνι 180 τ.μ. και 1ος

λιόθερμο. Τιμή λογική. Τηλ.:

45 τ.μ., αποτελούμενη από

όροφος διαμέρισμα 90 τ.μ.

6971 706894.

2 χώρους, πλήρως ανακαινισμένους (δίπλα στα Α-

ΠΩΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEX COURIER  
ΒΕΡΟΙΑΣ» πωλείται λόγο υπερβολικού χρόνου και όγκου
εργασίας και παρακολούθησης που χρειάζεται καθημερινά.
Υπάρχει σταθερό πελατολόγιο με σταθερά ανοδική πορεία &
ενδείκνυται για μία οικογενειακή επιχείρηση με αρκετά καλές
μηνιαίες απολαβές
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση
στη μονωδία, διδάσκει τραγούδι. Διδάσκονται όλα τα είδη ελληνικού και ξένου
ρεπερτορίου (έντεχνο, λαϊκό, ποπ, ροκ,
μιούζικαλ, κλασσικό κ.ά.). Προαιρετικά διδάσκεται πιάνο και
κιθάρα για τη συνοδεία του τραγουδιού. Προετοιμασία για εισαγωγή σε μουσικές σχολές. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6980 202881.
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στικά), 1ος όροφος. Τηλ.:
23310 60632 & 6946
740621.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για
επαγγελματική στέγη
στην Ανοίξεως, έναντι

ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 14238 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 Πάρκινγκ
στην οδό Ηρακλέους , σε ισόγειο αλλά και σε
ημιυπόγειο με τηλεχειριστήριο , υπάρχει άνετη
και ανεξάρτητη πρόσβαση , τιμή 18.000€.

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.

πάρκου Αγ. Αναργύρων
χώρος 90 τ.μ. (ημιόροφος) κατάλληλα διαμορφωμένος, γωνία, φωτεινός, με θέα το πάρκο,
πλήρως ανακαινισμένος, αυτόνομη θέρμανση, a/c, 1 δωμάτιο, 1
ενιαίος πολύ μεγάλος
χώρος, χωλ, μπάνιο,
κουζινα εξοπλισμένη,
μπαλκόνι περιμετρικό
(ελάχιστα κοινόχρηστα).
Τηλ.: 6948 744632,
6976 769046 (απόγευμα 18.00-20.00).
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με
γνώσεις Λογιστικής βιβλίων Γ΄ κατηγιρίας Αγγλικών για γραφείο Συν/
σμού στην περιοχή του
Διαβατού. Τηλ.: 23310
44445 & αποστολή βιογραφικών στο: asifaist@
otenet.gr.

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 ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και πωλήσεων. Η προϋπρεσία και
εμπειρία μη απαραίτητη. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62225.

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 αρτεργάτης για τον φούρνο «ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ» στη Βέροια.
Τηλ.: 6976 310431.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλετροσυγκολλητής από την εταιρία «Τζάκια-Φωτιάδης»
στην Πατρίδα. Τηλ.: 6976
791774 & 23310 72872.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ TSIFLIDIS SECURITY ζητάει
πιστοποιημένο και αδειοδοτημένο προσωπικός
ασφαλείας για μόνιμη
εργασία όπως επίσης και
μία κοπέλα για ημιαπασχόληση. Πληροφορίες
στα γραφεια της εταιρίας
μας Θεσσαλονίκης 45

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

και αποστολή βιογραφικών στο e-mail: sales@
securitytsiflidis.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας με
πτυχίο και προϋπηρεσία
και κοπέλα για λάντζα. Τηλ.:
23310 70846 & ωρες 5.00
μ.μ. - 8.00 μ.μ.
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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ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Delivery και κοπέλα για τύλιγμα στο ψητοπωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ.
Πληροφορίες κ. Γιώργος - 6984 472747.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστήριο
κρεάτων. Πληροφορίες κ. Γιώργος 6984
472747.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως εσωτερική, για φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.: 6993
678697.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση
γερόντων, για πρωί ή για απόγευμα, καθαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες.
Τηλ.: 6946 479828 & 6940 679667.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα
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 HONDA SIVIC C, μπλέ
χρώμασε καλή κατάσταση και πολύ καλή
τιμή. Τηλ: 6974544844 και 23310-25476
ΠΩΛΕΙΤΑΙ TOYOTA YARIS 1.300 κ.ε.,
μοντέλο 2007, αυτόματο, με ταχύητες,

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

30.500 χιλιόμετρα, σε καλή κατάσταση, μαύρο. Τηλ.: 2331302490.

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

γραφειου, σαλόνι SATO μπλε, 4 καρέκλες, τραπέζι,
τραπεζάκι, τραπέζι πτυσσόμενο συσκέψεων, ντου-

ΔΙΑΦΟΡΑ

λάπα με κλειδαριά (κερασί), ντουλάπα-ράφια (μελί),

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες φοιτητικό

καναπέδες, όλα σε άριστη κατάσταση. Τηλ.: 23310

δωμάτιο λευκό με στρώμα, πλυ-

21210, Κιν.: 6978 004183.

ντήριο ρούχων 45άρι, διΑπό 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.

πλή ντουλάπα, καναπές

Το φαρμακείο «Ζωή Μουρατίδου», Βενιζέλου 28, Βέροια, προσφέρει εργα-

ρα γραφείου. Τηλ.: 6978

σία σε κοπέλα στο τμήμα καλλυντικών με προϋπηρεσία στο χώρο. Αποστολή βιογραφικών στην
ηλεκτρονική δ/νση: zoi_mouratidou@yahoo.gr

που γίνεται διπλό κρεβάτι, γραφείο με λευκό τζάμι
αμμοβολή και συρταριέ335129.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονό με το στρώμα. Πληρ.
τηλ.: 6973 777747.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα

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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Αύριο το ραντεβού των αγροτών
με τέσσερις Υπουργούς, στην Αθήνα
Πληρώθηκαν χθες τα deminimis

γασία του αγροτικού κόσμου και των οργανώσεών του, προκειμένου από κοινού να δώσουμε την ώθηση στην πρωτογενή παραγωγή» συμπληρώνει και τονίζει «ο διάλογος πρέπει να γίνεται χωρίς
αποκλεισμούς και να είναι συνεχής».

Για αύριο, Πέμπτη, στις 6.30 το απόγευμα, «έκλεισε» το ραντεβού των εκπροσώπων αγροτών της Πανελλαδικής των
Μπλόκων, με τέσσερις υπουργούς, στην
Αθήνα.
Εκτός από τον καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Στ. Αραχωβίτη, θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι ο
υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσου και ο
αν. υπουργός περιβάλλοντος Σωκράτης
Φάμελλος.
Από την Ημαθία, θα παραβρεθούν στη
συνάντηση οι κ.κ. Θ. Παπακωνσταντίνου,
Τ. Χαλκίδης και Βράνας.
Αραχωβίτης: Σας καλωσορίζουμε
στο διάλογο
«Η κυβέρνηση καλωσορίζει την απόφαση των μπλόκων να προσέλθουν στο
διάλογο» υπογράμμισε σε δήλωσή του ο
κ. Αραχωβίτης και συμπλήρωσε: «Όπως
έχουμε επανειλημμένα τονίσει ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος
αντιμετώπισης των προβλημάτων που υφίσταται η πρωτογενής
παραγωγή διαχρονικά. Ήδη έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια από
πλευράς κυβέρνησης προκειμένου να επιλυθούν χρονίζοντα προ-

Πανελλαδική Μπλόκων: Θέλουμε
λύσεις στα αιτήματα επιβίωσής μας
«Κάτω από την πίεση των μπλόκων και της κλιμάκωσης των τελευταίων ημερών σε πανελλαδικό συντονισμό, η κυβέρνηση τελικά
δέχθηκε συνάντηση με την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων σε
επίπεδο κυβερνητικού κλιμακίου. Στο πλαίσιο της εξόδου από τα
μνημόνια και της ανάκαμψης της οικονομίας, όπως η κυβέρνηση
επικαλείται και ψήφισε στον πρόσφατο προϋπολογισμό κονδύλι
ύψους 1 δισ. ευρώ για αφορολόγητο πετρέλαιο ή επιστροφή φόρου
καυσίμων σε μερικές δεκάδες εφοπλιστές, βιομηχάνους, ξενοδόχους, κλινικές και αεροπορικές εταιρείες, την καλούμε να δείξει την
ίδια ευαισθησία και να δώσει λύσεις στα αιτήματα επιβίωσης εκατοντάδων χιλιάδων αγροτών και κτηνοτρόφων».

βλήματα των αγροτών, ενώ άλλα έχουν δρομολογηθεί και γίνονται
συντονισμένες ενέργειες να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους και των αντοχών της οικονομίας».
«Ευελπιστούμε και βασιζόμαστε στη διαρκή και αγαστή συνερ-

13,2 εκατ. ευρώ χθες στους λογαριασμούς
15.500 ροδακινοπαραγωγών από τα de minimis
Εν τω μεταξύ, στην πληρωμή κρατικών ενισχύσεων ήσσονος
σημασίας (de minimis) συνολικού ύψους 13.174.588 ευρώ, προχώρησε χθες το απόγευμα ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την ολοκλήρωση των
σχετικών διαδικασιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.Τα χρήματα πιστώθηκαν στους λογαριασμούς 15.498
ροδακινοπαραγωγών.

Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Αλεξάνδρειας:
«Όχι στα μπλόκα, ναι σ’ ένα ισχυρό όργανο
που θα διεκδικεί 365 μέρες το χρόνο»

Με κυρίαρχο θέμα τις φετινές κινητοποιήσεις
των αγροτών πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, η γενική συνέλευση του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Αλεξάνδρειας.
Τα μέλη του συλλόγου αφού άκουσαν τις τοποθετήσεις του Προεδρείου, κλήθηκαν να αποφασίσουν αρχικά αν στηρίζουν αυτές τις κινητοποιήσεις και εν συνεχεία και εφόσον τις στηρίζουν,
ποιος θα είναι ο τρόπος στήριξης.
Κατά τις τοποθετήσεις τους, τόσο ο Πρόεδρος
του Συλλόγου, όσο και τα υπόλοιπα μέλη του,
συμφώνησαν στο ότι θα πρέπει οι αγρότες να αλλάξουν τρόπο διαμαρτυρίας και διεκδίκησης των
δικαιωμάτων τους.
Συγκεκριμένα τονίσθηκε η αναγκαιότητα της
συγκρότησης ενός ισχυρού οργάνου - Ομοσπονδίας , που θα πιέζει και θα διεκδικεί εκ μέρους
των αγροτών, όλο το χρόνο, «θέλουμε ένα όργανο που θα πιέζει και θα διεκδικεί για μας 365

μέρες το χρόνο και όχι ένα όργανο που απλά και
εθιμοτυπικά, θα κατεβαίνει μια φορά το χρόνο
στα μπλόκα, και να ταλαιπωρεί τους ίδιους τους
αγρότες, αλλά και τους πολίτες χωρίς ποτέ να
καταφέρνει τίποτα. Εξάλλου βλέπουμε όλοι ότι
αυτός ο τρόπος διεκδίκησης δεν αποδίδει, αφού
κάθε χρόνο προχωράμε σε κινητοποιήσεις με
τα ίδια αιτήματα, γεγονός που καταδεικνύει ότι
τίποτα δεν κατορθώνουμε…» είπε μεταξύ άλλων
ο κ. Μεσσαλάς, δίνοντας τον τρόπο που θέλει να
κινηθεί ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Αλεξάνδρειας. Τέλος ο κ. Μεσσαλάς αναφερόμενος στα
τελευταία γεγονότα στη Νίκαια, κατά τα οποία
πιθανόν να εμπλέκονται υποψήφιοι Βουλευτές
διαφόρων χώρων, εξέφρασε την αντίθεση του στη
συμμετοχή κάθε κινητοποίησης, της οποίας επικεφαλής τυγχάνει να είναι υποψήφιος Βουλευτής,
ανεξαρτήτως παρατάξεως.
Αμέσως μετά ακολούθησε ψηφοφορία για τη
συμμετοχή ή όχι στα μπλόκα, με την απόφαση να
είναι κατά των μπλόκων.

Σύνδεση των πληρωμών του ΤΟΕΒ
με τον ΟΣΔΕ
Για τις νέες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους Οργανισμούς Εγγείων
Βελτιώσεων μίλησε ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ
Τρικάλων κ. Κυτούδης, ο οποίος και ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους γι’ αυτή
τη νέα εξέλιξη. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι,
η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφάσισε να θεσπίσει τη δυνατότητα πληρωμής των χρεών από τους αγρότες σε
δόσεις στους ΤΟΕΒ, με στόχο να αυξηθεί
η εισπραξιμότητα των οργανισμών και να
διευκολυνθούν οι συντελεστές της αγροτικής παραγωγής, από άποψη ρευστότητας.
Ταυτόχρονα, όμως ανέφερε ότι το αποφασίσθηκε να συνδέσουν τα αρδευτικά τέλη
με τη δήλωση ΟΣΔΕ, ώστε να εισπράττονται αναγκαστικά. Για το θέμα αυτό υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις, ωστόσο ακόμα
δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες για το πως
ακριβώς θα ισχύσει, γεγονός που άφησε
αρκετά αναπάντητα ερωτήματα.
Κίτσιος Γεώργιος

