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Δεν καταφέραμε
να κρατήσουμε
τα εργοστάσια Ζάχαρης
Σε μια περίοδο που τα προϊόντα ζάχαρης κάνουν
θραύση και με δεδομένη την εδώ και δεκαετίες κορυφαία
ποιότητα της ελληνικής ζάχαρης, μπαίνει οριστικό
λουκέτο στα 3 εργοστάσια ζάχαρης, μεταξύ αυτών και
στο Πλατύ Ημαθίας. Ένας τεράστιος κύκλος εργασιών
και μιας οικονομίας που είχε στηθεί γύρω από ένα
προϊόν που θα έπρεπε να φέρνει ζεστό συνάλλαγμα στην
χώρα, διαλύονται σαν τραπουλόχαρτα. Γιατί κατάφεραν
τα δύο εργοστάσια της εταιρίας στην Σερβία να είναι
κερδοφόρα και να παραμείνουν ανοιχτά, ενώ τα δικά
μας να βουλιάξουν; Σίγουρα η μέριμνα για το μέλλον των
εργαζομένων που μένουν στο δρόμο είναι πρωταρχικής
σημασίας, αλλά ο ύψιστος στόχος, εθνικού συμφέροντος
θα ήταν πώς θα διατηρούνταν ανοιχτά τα ελληνικά
εργοστάσια ζάχαρης. Η λύση της Τράπεζας Πειραιώς που
μπαίνει στο παιχνίδι είναι η έσχατη λύση, προκειμένου
να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία και να πάρει
πίσω τα χρήματα της. Λουκέτα που μπαίνουν σε τέτοιου
μεγέθους και δυναμικής επιχειρήσεις, δεν μπορούν να
αναπληρωθούν. Γιατί ψάχνουν για αόριστες επενδύσεις
όταν δεν μπορούν να κρατήσουν έτοιμα και «γωνιακά»
μαγαζιά; Με κάθε πολιτικό και εργασιακό κόστος
τέτοιες επιχειρήσεις αιχμής δεν έπρεπε να αφήνονται
στην τύχη τους…

Ο ΑΚΟΥ 99,6 τίμησε
ραδιοφωνικά την ημέρα
του Αγ. Βαλεντίνου

Συνδρομές

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

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

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

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

Προσαρμοσμένο το μουσικό πρόγραμμα στις ζωντανές
εκπομπές του ΑΚΟΥ 99.6 χθες ημέρα των ερωτευμένων. Οι
ακροατές είχαν την ευκαιρία να ακούσουν στην εκπομπή ΛΑΙΚΑ& ΑΙΡΕΤΙΚΑ επιλογές από κλασσικές ροκ μπαλάντες που
άφησαν εποχή και να στείλουν τα δικά τους μηνύματα αγάπης
μέσα από την αγαπημένη τους ραδιοφωνική συχνότητα. Με
σχόλια για την ημέρα, συνέχισε και ο Αντώνης Μπιδέρης με
την εκπομπή του «ΑΚΟΥ ΝΑ ΔΕΙΣ», δημιουργώντας μια ζεστή
ραδιοφωνική παρέα που απόλαυσε μέχρι αργά το μεσημέρι το
αγιοβαλεντίνικο  κλίμα.

l Την απογοητευτική εικόνα (βλ. χθεσινό φύλλο Λαού) του Δημοτικού Συμβουλίου το βράδυ της Δευτέρας,
καταδίκασε ο Λ. Ακριβόπουλος, αλλά και ο πρόεδρος του
Σώματος Π. Τσαπαρόπουλος, μόλις ηρέμησαν λίγο τα
πάθη και τα πνεύματα.
l
Στο θέμα ανεξαρτητοποίησης Τραπεζανλή, ένα
κομμάτι της αντιπαράθεσης αφορούσε στην εργασιακή του
σχέση με τη ΔΕΥΑΒ και τον μισθό του για τη διανομή των
λογαριασμών. Μετά την αποχώρησή του από τη Δημοτική
Αρχή, καταργήθηκε και η θέση του διανομέα η οποία ,κατά
τον ρου των γεγονότων, έχει προκαλέσει κατά καιρούς αρκετές αντιδράσεις.
l
Το διακύβευμά
του, της νόμιμης λειτουργίας του Δ.Σ. του
ΔΗΠΕΘΕ, ήταν αυτό
που οδήγησε τον πρόεδρό του Νίκο Μαυροκεφαλίδη να φέρει τα
εΝ...οίκω του Δ.Σ. για
την πρόσληψη καλλιτεχνικού δ/ντή, στη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, αποκαλώντας «τρόϊκα» τα
μέλη Διον. Καρολίδη, Γ.
Γουλτίδη και Δ. Τραπεζανλή τους οποίους κατηγόρησε για μιθριδατισμό. Συναισθηματικά φορτισμένος,
δήλωσε ότι αποχωρεί από την πολιτική ζωή και τα κοινά,
ωριμότερος και ευγνώμων για τους συνεργάτες και τους
πολίτες που τον στήριξαν.
l Είπες τα δικά σου να πούμε κι εμείς τα δικά μας, είπε ο Διονύσης Καρολίδης, που στάθηκε ιδιαίτερα στα…
πρακτικά του θέματος.
l
Για καταστάσεις που πληγώνουν το ΔΗΠΕΘΕ,
έκανε λόγο ο επί χρόνια πρόεδρός του Γιώργος Κάκα-

ρης, μιλώντας για τους
«αγώνες που δόθηκαν
για να κρατηθεί όρθιο,
όταν κάποιοι, ήθελαν να το κλείσουν».
Και απευθυνόμενος
στον δήμαρχο, του
είπε: «δεν γίνεται να
μην παίρνεις θέση και
πρωτοβουλίες ώστε να
τελειώσει αυτό το θέμα και να σταματήσει ο
διασυρμός».
Την απόλυτη εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Ν. Μαυροκεφαλίδη, εξέφρασε ο δήμαρχος, εξαίροντας το έργο του
προέδρου «που αποδεικνύεται από την συνεχή αύξηση
των μαθητών στα θεατρικά τμήματα», όπως είπε. Και
κλείνοντας ο κ. Βοργιαζίδης είπε: «Πολύ φασαρία, γι’ αυτή τη θέση,
θεωρώ κουτσομπολιά
τα περί προσωπικών
θέσεων…».
l
Και τέλος, μία
επανόρθωση ως οφείλουμε προς τους
δύο συμβούλους με
το όνομα Σάκης… Στο
χθεσινό θέμα για την
ίδια συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου
(μέρος α΄), αντί για το
όνομα του Σάκη Κουλουριώτη, γράφτηκε το όνομα του Σάκη Σιακαβάρα!

Δημιουργείται ένα όμορφο μπαλκόνι
στο αρχαιολογικό μουσείο Βέροιας

Αναγνώστης μας έστειλε την συγκεκριμένη φωτογραφία, από τις εργασίες που συνεχίζονται γύρω από το αρχαιολογικό μουσείο Βέροιας. Όπως φαίνεται στην πίσω πλευρά έχει χτιστεί ένα μεγάλο τοιχίο και με την διαμόρφωση του εδάφους δημιουργείται ένα πολύ όμορφο μπαλκόνι με θέα τον ημαθιώτικο κάμπο. Είναι σημαντικό με στοχευόμενες παρεμβάσεις να βελτιώνεται αισθητικά και λειτουργικά η πόλη, γιατί δυστυχώς μέχρι σήμερα είχαμε και πάρα πολλές αστοχίες.  

Συνάντηση Καρύδα-Ζαγοράκη
χθες το απόγευμα στο αεροδρόμιο
Δυο παλιοί γνώριμοι των
γηπέδων, ο βεροιώτης Νίκος Καρύδας γυμναστής και
βοηθός προπονητή στην  Εθνική Νέων και ο Θοδωρής
Ζαγοράκης, ευρωβουλευτής
της Ν.Δ. και παλιός διεθνής
ποδοσφαιριστής, συναντήθηκαν χθες στο αεροδρόμιο
Ελευθέριος Βενιζέλος στην
επιστροφή τους με την ίδια
πτήση για Θεσσαλονίκη. Ο
Νίκος που βάζει το λιθαράκι του στην εξαιρετική πορεία της Εθνικής Νέων, αφού κέρδισαν σε φιλικά την
Ρουμανία με 2-0 και 1-0 και
ετοιμάζεται για τα προκριματικά του πανευρωπαϊκού
τον Μάρτιο με Αγγλία, Δανία
και Τσεχία.   Ο Ζαγοράκης
στην επιστροφή του από Βρυξέλες συνάντησε τον Καρύδα με τον οποίο συνεργάστηκε όταν έπαιζε στην ΑΕΚ και στο
ΠΑΟΚ και αναπόλησαν παλιές καλές κοινές στιγμές. Χαρακτηριστικό το σχόλιο του Νίκου Καρύδα στον προσωπικό
του λογαριασμό στο φβ.
«Πάντα κάποιες αξίες μένουν αναλλοίωτες στο χρόνο!!
Μας συνέδεσε η κοινή μας παρουσία σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ! Πάντα κάποιες αξίες μένουν αναλλοίωτες στο χρόνο!!»
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Αγροτικά, Τελωνείο, ΔΕΥΑΒ, Μακεδονία μεταξύ
άλλων, στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας
Τα προ ημερησίας διάταξης θέματα
και αυτό που αφορούσε στο Τελωνείο
της Κουλούρας κυριάρχησαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, το απόγευμα
της Δευτέρας.
Αγροτικά
Αν ο ί γ ο ν τα ς τ η
συνεδρίαση ο δήμαρχος Κ. Βοργιαζίδης δήλωσε την
συμπαράσταση της
δημοτικής αρχής στον αγώνα των αγροτών, οι οποίοι, όπως είπε, θα
έπρεπε να βρίσκονται μεταξύ των κοινωνικών ομάδων που λαμβάνουν
χρήματα (βοηθήματα), κάτι που θα έπρεπε να είχε κάνει ήδη η κυβέρνηση. Στα αιτήματα των αγροτών αναφέρθηκε και ο κ. Θωμάς Αγγελίνας
επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει δώσει ακόμα λύση και αμφισβήτησε τους τρόπους με τους οποίους ο Δήμος Βέροιας συμμετείχε
και στήριξε τις κινητοποιήσεις. Κατά τη γνώμη του θα έπρεπε ο Δήμος,
εκτός από αγροτικούς δρόμους και άρδευση να διοργανώνει συχνές ημερίδες για τον αγροτικό τομέα, ενώ ο κ. Γιώργος Κάκαρης έκανε λόγο
για «προεκλογικές υποσχέσεις» Βοργιαζίδη στα χωριά, ότι αν εκλεγεί
θα σταθεί στους αγρότες, με τη δημιουργία αντιδημαρχίας αγροτικής
ανάπτυξης.
«Μας δόθηκε η ευκαιρία και κάναμε σαφώς μεγαλύτερα πράγματα για τον αγροτικό τομέα με τη διάθεση νωπών προϊόντων αλλά και
προϊόντων χυμοποίησης, άνω των 8 εκατ. κιλών, μέσω των Δήμων. Το
πόσες ποσότητες θα πάνε πού, δεν το επιλέγουμε εμείς…» απάντησε
ο δήμαρχος προσθέτοντας ότι έχουν οργανωθεί και ημερίδες και σεμινάρια.
Ερωτήσεις συμβούλων
-Για το φυσικό αέριο και την παραχώρηση των παλαιών δικαστηρίων
Βέροιας, ρώτησε ο κ. Μπέκης και έλαβε την απάντηση ότι το έργο χρηματοδοτείται και το αέριο θα έρθει στη Βέροια, σε 5 χρόνια. Όσο για τα
δικαστήρια, «ουδέν νεώτερον, θα ξαναενοχλήσουμε τους προύχοντες
στην Αθήνα», απάντησε ο δήμαρχος.
-Τον πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα συγχάρηκε ο Αντώνης Καγκελίδης, για την άρνησή του – πρώτη φορά από Έλληνα πρωθυπουργό
– να καταθέσει στεφάνι στον τάφο του Κεμάλ. «Ήταν προς τιμήν της
Ελλάδας αυτό που έκανε, όπως και η επίσκεψή του στην Αγία Σοφία»
τόνισε, επαναλαμβάνοντας ωστόσο την αντίθεσή του με τη συμφωνία
των Πρεσπών και το «ξεπούλημα της Μακεδονίας», όπως είπε. Μάλιστα ενημέρωσε πως η Επιτροπή των συλλαλητηρίων θα συνεχίσει με
δυναμικότερες αντιδράσεις.
-Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, τη Δευτέρα στη Βέροια, αναφέρθηκε ο κ. Αντώνης Μαρκούλης,
χαρακτηρίζοντάς την, ως «μία καθαρά προεκλογική κίνηση που έρχεται
να χαϊδέψει αυτιά και να κλείσει το μάτι στους Ημαθιώτες, για το ενδια-

φέρον που επιδεικνύεται για το Τελωνείο».
Πρότεινε μάλιστα να γίνει συνεδρίαση και
για τα θέματα του φυσικού αερίου αλλά
και για το «κούμπωμα» του κάθετου άξονα
Σκύδρας-Βέροιας.
-Τη μείωση του τιμολογίου άρδευσης για
τους αγρότες ζήτησε ο κ. Γ. Μελιόπουλος,
ως έμπρακτη συμπαράσταση του Δήμου
στους αγρότες και επανέφερε το θέμα του
παλαιού τέλους, που συνεχίζουν να πληρώνουν οι καταναλωτές στη ΔΕΥΑΒ, ενσωματωμένο στην αξία του νερού, ζητώντας
να αφαιρεθεί. «Το τιμολόγιο έτσι το βρήκα
και μάλιστα είμαστε από τις φθηνότερες
ΔΕΥΑ», απάντησε ο πρόεδρος κ. Γιώργος Ορφανίδης.
-Μία πολιτική τοποθέτηση για τις συνεργασίες δυνάμεων και τη συλλογικότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς, έκανε ο κ. Σάκης Αποστολόπουλος, καλώντας δημόσια συζήτηση επί του θέματος, εν’ όψει των
ευρωεκλογών και των Περιφερειακών εκλογών.
-Τη Συμφωνία των Πρεσπών καταδίκασε με τοποθέτησή του ο κ.
Βασίλης Λυκοστράτης, εκτιμώντας ότι είναι εις βάρος της γλώσσας
και της ταυτότητάς μας, ενώ είναι επωφελής για τα Σκόπια, αφού τους
ανοίγει το δρόμο για το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε.
-Για το συνολικό ποσό που δόθηκε στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου και της ΚΕΠΑ και κατά πόσο ήταν ανταποδοτικές στην
πόλη, ρώτησε ο κ. Γιώργος Κάκαρης. Στην απάντησή του ο αρμόδιος
αντιδήμαρχος Τουρισμού ανέφερε ότι σύμφωνα με στοιχεία των ξενοδόχων, οι κλίνες ήταν σχεδόν γεμάτες την περίοδο των εορτών, αλλά
συγκεκριμένο αποτέλεσμα δεν μπορεί να υπάρχει.
Συμπληρωματικά, ο κ. Βασίλης Παπαδόπουλος, διαβεβαίωσε ότι
όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, γύρω από την Ελιά,
ήταν γεμάτα.
Για το Τελωνείο
Στη συζήτηση για την παραχώρηση κατά χρήση τμήματος των υποδομών της εταιρίας «Αμάλθεια Α.Ε.» (αγορά Κουλούρας), στο Υπουργείο Οικονομικών
για τη λειτουργία

Ευρεία συνάντηση στο Υπουργείο
Εσωτερικών για τη μεταφορά
των μαθητών στην Ημαθία

Με θέμα την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων μεταφοράς των μαθητών στην Ημαθία
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών
στην οποία παραβρέθηκαν οι βουλευτές Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Αντωνίου και Φρόσω
Καρασαρλίδου. Στη συνάντηση συμμετείχαν από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών οι αρμόδιοι για το θέμα συνεργάτες του Υπουργού και υπηρεσιακοί παράγοντες και από φορείς
της Ημαθίας ο Δ/ντής Ανάπτυξης κ.Γ. Μιχαλιάς, η αρμόδια τμηματάρχης Σ.Τζώγια , ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ Ημαθίας κ. Α. Συμεωνίδης καθώς και ο πρόεδρος των αστικών Νάουσας
κ. Η. Ορδουλίδης.
Η συνάντηση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έγινε σε πολύ καλό κλίμα, με διάθεση συνεννόησης και επίλυσης του θέματος και αναμένονται τα θετικά αποτελέσματα το συντομότερο
δυνατό.

του Τελωνείου, το Σώμα μετά από τοποθετήσεις, ερωτήσεις και διευκρινήσεις, επικαιροποίησε προηγούμενη απόφαση, σύμφωνα με την οποία
η «Αμάλθεια Α.Ε.» με εταίρους την Π.Ε. Ημαθίας, τον Δήμο Βέροιας και
την Ένωση Αγροτικών Συν/σμών (ΕΑΣ) η οποία βρίσκεται υπό εκκαθάριση, παραχωρεί, πλέον, στην ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων) για 50 χρόνια, τμήμα της «Αγοράς της Κουλούρας» για ανακατασκευή και δημιουργία Τελωνείου.
Στη συνεδρίαση ξεκαθαρίστηκε και η λάθος ερμηνεία που είχε δοθεί
στη λέξη παραχωρησιούχος, η οποία είχε εκληφθεί αρχικά ως όρος που
αφορούσε την ΑΜΑΛΘΕΙΑ και όχι το Δημόσιο. Διευκρινίστηκε, ωστόσο,
ότι ο παραχωρησιούχος είναι αυτός που δέχεται την παραχώρηση,
δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο εν προκειμένω και παραχωρούντες είναι
η Π.Ε. και ο Δήμος Βέροιας (δηλαδή η «Αμάλθεια»), οι οποίοι αναλαμβάνουν και την κατασκευή.
Το κομμάτι που παραχωρείται στην ΑΑΔΕ περιλαμβάνει εδάφιο για
γραφεία, αποθήκες και αύλειο χώρο και οι δαπάνες βαρύνουν την «Αμάλθεια Α.Ε.».
Να θυμίσουμε ότι το θέμα αυτό θα συζητηθεί και στην συνεδρίαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, που θα γίνει, γι’
αυτό το σκοπό, την ερχόμενη Δευτέρα στη Βέροια.
Σοφία Γκαγκούση

Ο Π. Γκυρίνης απαντάει στην
πρόσκληση Χαλκίδη για ντιμπέιτ

Οι πολύ σοβαρές αποκαλύψεις που έκανε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρώην
δήμαρχος Μελίκης Κώστας Καρέλης, σχετικά με τις σκοτεινές ενέργειες του Μ. Χαλκίδη,
προκειμένου να «κοπεί» το έργο του δημοτικού κολυμβητηρίου, επιβεβαιώνουν για άλλη
μία φορά την επιπολαιότητα και τον τυχοδιωκτισμό με τον οποίο αντιμετώπιζε τις ανάγκες
του δήμου ο τότε βουλευτής.
«Αυτός ο δικός σου σκύλιασε να κόψει το έργο» ήταν η χαρακτηριστική φράση του
τότε υπουργού προς τον κ. Καρέλη, όταν ο τελευταίος ζήτησε να μάθει τους λόγους της
καθυστέρησης της χρηματοδότησης του κολυμβητηρίου Μελίκης. Σε όλες τις παραπάνω
κατηγορίες, βέβαια, ο κ. Χαλκίδης απάντησε με τη μέθοδο «στρίβειν διά του αρραβώνος»,
ζητώντας «ντιμπέιτ».
Δυστυχώς για τον ίδιο τον κ. Χαλκίδη και των υποστηρικτών του, η έξοδός του από την
πολιτική θα είναι τόσο κραυγαλέα, όσο και η είσοδός του σ’ αυτή. Ας φροντίσει τουλάχιστον, να είναι αξιοπρεπής. Αντί λοιπόν να ζητάει δημόσιες «κοκορομαχίες», καλό θα ήταν
να απολογηθεί στους δημότες της Μελίκης γιατί δεν έχουν σήμερα κολυμβητήριο τα παιδιά
τους.
Η διοίκηση κι εγώ προσωπικά, εξηγήσεις για το έργο μας οφείλουμε να δίνουμε καθημερινά στους πολίτες, και όχι
στον κάθε απερχόμενο πολιτευτή που παρουσιάζεται ως ‘’φέρελπις’’ σωτήρας.

Στο κέντρο της Αλεξάνδρειας

Δεν θα γίνεται αποκομιδή απορριμμάτων μέχρι να
αποκατασταθεί η βλάβη του απορριμματοφόρου

Η Αντιδημαρχία της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Καθαριότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει
ότι λόγω (ηλεκτρονικής) βλάβης του απορριμματοφόρου πλάγιας φόρτωσης, δε θα πραγματοποιηθεί η αποκομιδή των
απορριμμάτων στο κέντρο της πόλης της Αλεξάνδρειας και στην περιοχή των Αμπελοτοπίων, έως και την αποκατάσταση
της βλάβης την Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου (θα ακολουθήσει σχετική νεώτερη ανακοίνωση).
Οι πολίτες της πόλης της Αλεξάνδρειας καλούνται, σε περίπτωση που η αποκομιδή από την περιοχή τους καθυστερήσει, να μην αφήνουν τα απορρίμματά τους εκτός των κάδων.
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Stand Up Comedy Night με τον
Δημήτρη Χριστοφορίδη
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
Μια παράσταση Stand Up
Comedy Night παρουσιάζει ο Δημήτρης Χριστοφορίδης, στη Δημόσια
Βιβλιοθήκη Βέροιας, την Παρασκευή
15 Φεβρουαρίου 2019, στις 9 το
βράδυ.
‘Ένας από τους καλύτερους
stand up comedians της χώρας, διηγείται με το χαρακτηριστικό χιούμορ
του-πασπαλισμένο με δόσεις αυτοσαρκασμού αλλά και τρυφερότητας,
καταστάσεις της δικής του ζωής που
κάτι θυμίζουν από τη δική μας.
Μετά τις εξαιρετικά πετυχημένες δύο πρώτες δουλειές

ΣΗΜΕΡΑ 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

του, «Στα Βούτυρα» και «Lower
με C» παρουσιάζει μια ώρα με
αποκλειστικά καινούργιο νέο υλικό και σας περιμένει, για να
μοιραστεί τις σκέψεις του πάνω
στα camping, το θυμό του, τους
οδοντίατρους, την αλλεργία στη
γλουτένη και σε πολλά άλλα ενδιαφέροντα.
Είσοδος 8 ευρώ, κρατήσεις
θέσεων στο τηλ. 2331024494
και ώρες Δευτέρα και Τετάρτη:
08.00-20.00 και Τρίτη, Πέμπτη,
Παρασκευή και Σάββατο 08.00-15.00
** Η Παράσταση περιέχει βωμολοχίες, όπως μεμέ, πιπί, νινί, κακά, σεχ, κτλ.
Ως εκ τούτου, θεωρείται ακατάλληλη για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, ή γενικότερα κάθε ηλικίας.

Την Δευτέρα στην
Στέγη «Βραδιά
Τραγουδιού» από το
Δημοτικό Ωδείο

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

Το τμήμα Μονωδίας του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας ετοίμασε μια εξαιρετική «Βραδιά τραγουδιού» για
την Δευτέρα 18/2/2019, ώρα 8 μ.μ. στην Αντωνιάδειο
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.
Τους μαθητές της καθηγήτριας Μαριαλένας Παναγιωτοπούλου συνοδεύει στο πιάνο ο Θανάσης Γοβατζιδάκης σε γνωστές αλλά και σπάνιες άριες, μέρη
από όπερες, αλλά και ελληνικά έντεχνα τραγούδια.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

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

Κοπή πίτας
του Χορευτικού
Ομίλου Βέροιας

Ο Χορευτικός
Όμιλος Βέροιας έκοψε τη πίτα του τη
Δευτέρα 11-2-2019
στην αίθουσα χορού
που βρίσκεται στη
οδό Τραπεζούντος
31 στο Προμηθέα,
όπου συνεχίζονται
τα μαθήματα παραδοσιακών και λαϊκών
χορών κάθε Δευτέρα
(7-9 μμ, Τετάρτη (7-9
μμ) και Σάββατο (46 μμ).
Οι γυναίκες του
χορευτικού είχαν
έτοιμες τις παραδοσιακές πίτες και
λιχουδιές και ο πρόεδρος και χοροδιδάσκαλος Τσιαμήτρος
Γιάννης, πλαισιωμένος από τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, Χριστοφορίδη
Πολυχρόνη, Βλάχο
Γιώργο, Σκηπιτάρη
Ιωάννα και Συμεωνίδου Σοφία, έκοψε τη
πίτα ευχόμενος καλή
χρονιά στους χορευτές και φίλους του Ομίλου.
Η βραδιά συνεχίστηκε με φαγοπότι και χορό και διάθεση από όλα τα τμήματα (αρχαρίων ενηλίκων και παιδικό).
Από τον Όμιλο

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»
ΑΣΤΕΡΙΞ: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ
ΖΩΜΟΥ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές: Σάββατο 16/2 Και Κυριακή
17/2 στις 17.00 μεταγλωττισμένη στα Ελληνικά
Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΑΣΤΙΕ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ
ΟΙ:, ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡΛΑΣΗΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ,
ΤΑΣΟΣ ΚΩΣΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ,
ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΚΟΥΦΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ , ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΡΕΒΑΪΚΑΣ, ΑΝΤΡΙΑ ΡΑΠΤΗ, ΤΟΝΙΑ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
O Ασπροδόντης - White Fang
του Αλεξάντρ Εσπιγκάρες
Προβολές: Σάββατο 16/2 Και Κυριακή
17/2 στις 17.00 μεταγλωττισμένη στα Ελληνικά Σενάριο: Αλεξάντρ Εσπιγκάρες Σκηνοθεσία: Σερζ Φρίντμαν, Φιλίπ Λιορέ, Ντομινίκ
Μονφερί
Το Πράσινο Βιβλίο - Green Book
(Υποψήφια για 5 OSCAR)
Προβολές: Πέμπτη 14/2 – Δευτέρα 18/2–
Τρίτη 19/2 – Τετάρτη 20/2 στις 20.30
Παρασκευή 15/2– Σάββατο 16/2 – Κυριακή
17/2 στις 19.00 και 21.30
Σενάριο : Νικ Βαλελόνγκα, Μπράιαν Χέις
Κάρι, Πίτερ Φαρέλι
Σκηνοθεσία: Πίτερ Φαρέλι
Ηθοποιοί: Βίγκο Μόρτενσεν, Μαχερσάλα

14/2/19 - 20/2/19

Αλι, Λίντα Καρντελίνι
«Πολιορκία» του Βασίλη Τσικάρα
Προβολές: Καθημερινά στις 19.00
Σενάριο / Σκηνοθεσία:
Βασίλης Τσικάρας
ΑΛΙΤΑ: Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ - ALITA:
BATTLE ANGEL
Προβολές: καθημερινά στις 21.00 απλές
2D προβολές.
Σε 3D (Τρισδιάστατη ) προβολή μόνο Παρασκευή στις 21.00
Σενάριο: ΤΖΕΪΜΣ ΚΑΜΕΡΟΝ
Σκηνοθεσία: ΡΟΜΠΕΡΤ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ
Ηθοποιοί:
ΜΙΣΕΛ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ,
ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΚΟΝΕΛΙ, ΚΡΙΣΤΟΦ ΒΑΛΤΣ, ΜΑΧΕΡΣΑΛΑ ΑΛΙ, ΤΖΑΚΙ ΕΡΛ ΧΕΪΛΙ, ΡΟΖΑ ΣΑΛΑΖΑΡ, ΕΝΤ ΣΚΡΕΪΝ
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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Απ. Βεσυρόπουλος:
«Οι Έλληνες πολίτες
στις εκλογές θα δώσουν
την απάντηση τους
σε αυτή την κυβέρνηση»
Σκληρή κριτική για την στάση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στο ζήτημα της αναθεώρησης
του Συντάγματος, άσκησε από το βήμα της Βουλής, ο βουλευτής Ημαθίας, της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, τονίζοντας ότι,
η συνταγματική αναθεώρηση της κυβέρνησης,
υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες από τη στιγμή που δεν τόλμησε να εντάξει στον καταστατικό χάρτη της χώρας τολμηρές αλλαγές. «Αυτό
που ενδιέφερε και ενδιαφέρει την κυβέρνηση
του κ. Τσίπρα είναι να ναρκοθετήσει τη θητεία
της επόμενης κυβέρνησης. Όχι μόνο στο ζήτημα
της συνταγματικής αναθεώρησης αλλά και σε
άλλους τομείς, όπως είναι η οικονομία αλλά και
τα εθνικά θέματα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.
Βεσυρόπουλος.
Ο κ. Βεσυρόπουλος, κατά την ομιλία του
υποστήριξε ότι η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, δεν
ήθελε να δρομολογηθεί στη βάση ενός εθνικού
διαλόγου και μιας εθνικής συνεννόησης, μια ουσιαστική αναθεώρηση άρθρων του
Συντάγματος. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία, που επέδειξε για άλλη μία φορά στάση ευθύνης, συναίνεσε στην αναθεώρηση άρθρων, όπως
το άρθρο 32 για την αποσύνδεση της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από τις
βουλευτικές εκλογές, το άρθρο 86 για την κατάργηση του χρόνου παραγραφής για
ζητήματα που συνιστούν ποινική ευθύνη υπουργών και πολιτικών προσώπων, το
άρθρο 62 που προβλέπει τον περιορισμό της βουλευτικής ασυλίας μόνο για αδικήματα που τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή αλλά και για
το άρθρο 101Α που αφορά τη συγκρότηση των ανεξαρτήτων αρχών. Η κυβέρνηση,
όμως αρνήθηκε να συμπεριλάβει στις αναθεωρητέες διατάξεις το άρθρο 16 για την
ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, που πρότεινε μεταξύ άλλων η Νέα
Δημοκρατία.
Ο βουλευτής Ημαθίας, χαρακτήρισε άτολμη και ανεπαρκή τη συγκεκριμένη πρόταση Συνταγματικής Αναθεώρησης από τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν τόλμησε να
εντάξει στον καταστατικό χάρτη της χώρας τολμηρές αλλαγές όπως:
-Η παραχώρηση αρμοδιοτήτων και αυτοτελών πόρων για την άσκηση τους στην
αυτοδιοίκηση με συνταγματική πρόβλεψη.
-Η αναγνώριση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για κάθε πολίτη αυτής της χώρας.
-Η θεσμοθέτηση ασφαλούς φορολογικού περιβάλλοντος με απαγόρευση της αναδρομικής επιβολής οποιουδήποτε βάρους.
-Η αναβάθμιση του πλαισίου που διασφαλίζει την απόλυτη ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και των δικαστικών λειτουργών αλλά και της επιτάχυνσης στην απονομή της
δικαιοσύνης.
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Βεσυρόπουλος, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, ανέφερε: «Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές θα δώσουν την απάντηση τους σε αυτή την
κυβέρνηση. Αν κάνετε πρώτα τις ευρωεκλογές θα χάσετε και μετά θα υποστείτε την απόλυτη συντριβή στις βουλευτικές εκλογές. Αν κάνετε ταυτόχρονες εκλογές και στήσετε 4 κάλπες, θα χάσετε και στις 4. Μέχρι εδώ ήταν η διαδρομή αυτής της κυβέρνησης
που συνέδεσε τη θητεία της με ένα επώδυνο και αχρείαστο μνημόνιο, με την παραχώρηση της δημόσιας περιουσίας στους δανειστές για 99 χρόνια και με απαράδεκτες
εθνικές υποχωρήσεις. Όλα αυτά δεν τα ξεχνούν οι Έλληνες πολίτες και περιμένουν να
σας δώσουν τη δική τους απάντηση».

Πρόσκληση του Λυκείου Ελληνίδων
στον αποκριάτικο χορό
Φίλες και φίλοι του Λυκείου Ελληνίδων της Βέροιας, ελάτε να γλεντήσουμε όλοι
μαζί στον ετήσιο αποκριάτικο χορό μας με δύο υπέροχες μουσικές κομπανίες ,όπου τα
μέλη της νεανικής χορευτικής μας ομάδας θα παρουσιάσουν το αποκριάτικο έθιμο «οι
Κορδελάτοι της Νάξου».
Προσκλήσεις μπορείτε να προμηθευτείτε από τα μέλη του Δ.Σ. Πληροφορίες κ.Λόλα Τρομπούκη Κιν. 6978008428.
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Νίκος Κουτσογιάννης:
«Τον Μάιο νικάμε και
συνεχίζουμε το έργο μας»
Με μια και μοναδική υπόσχεση, να
συνεχίσει με την ίδια αφοσίωση για την
πρόοδο του δήμου, έκλεισε την πρώτη
του προεκλογική ομιλία το βράδυ της Τετάρτης στο ‘Χρήστος Λαναράς’ ο Νίκος
Κουτσογιάννης, υποψήφιος δήμαρχος
Νάουσας.
Μπροστά σε μια ασφυκτικά κατάμεστη αίθουσα ‘Έρια’, (υπήρχε κόσμος
που άκουγε στους εξωτερικούς χώρους
από ηχεία που είχαν τοποθετηθεί), ο κ.
Κουτσογιάννης αναφέρθηκε στο έργο
της πενταετίας του αλλά και στους σχεδιασμούς της επόμενης φάσης. Μίλησε
για το νοικοκύρεμα στα οικονομικά του
δήμου, παρά τα χρέη και κάποια ‘ύποπτα πράγματα’ που παρέλαβε, που
έφερε εξυγίανση και θεαματική βελτίωση
στη θέση του δήμου και των δημοτικών
επιχειρήσεων, δύο συνεχόμενους θετικούς ισολογισμούς και
πρωτοφανή δείκτη ρευστότητας 3,2 εν μέσω κρίσης, κάνοντάς τον έναν από τους φερέγγυους οικονομικά δήμους στη
χώρα.
Δήλωσε υπερήφανος για όλα όσα έχουν επιτευχθεί επί
των ημερών του, με το τεράστιο κοινωνικό δίκτυο που προσφέρει παροχές σε 2.500 συνδημότες, τα έργα υποδομής
ύψους 35 εκατ. ευρώ που έγιναν και που έρχονται (σε σχολεία, παιδικές χαρές, κλειστό γυμναστήριο και στάδιο, κάδους
απορριμμάτων, ΣΒΑΑ, ασφαλτοστρώσεις, αγροτική οδοποιία,
έργα ΔΕΥΑΝ στον κάμπο και τα χωριά κ.ά.) στα πιο δύσκολα
χρόνια της Αυτοδιοίκησης, όπως σημείωσε.
Ο κ. Κουτσογιάννης αναφέρθηκε επίσης στην προσπάθεια
διαμόρφωσης ενός κατά το δυνατόν ελκυστικότερου πεδίου
στον δήμο, ώστε να φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
οι επερχόμενοι διεθνείς διαγωνισμοί για το ξενοδοχείο ‘Βέρ-

Μέλλων Γάμος

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα
ότι:
Ο RIJSWIJK JEROEN Edwin
Casper Iwan του Cornelis και της
Antonia, το γένος Boere, που γεννήθηκε στο Woeren Oλλανδίας και
κατοικεί στο Ντόρτμουντ Γερμανίας και η ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΗΡΩ του
Χαραλάμπους και της Στεργιανής, το γένος Μαζαράκη, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής και
κατοικεί στο Ντόρτμουντ Γερμανίας, πρόκειται να
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο
Ληξιαρχικό κατάστημα Ντόρτμουντ Γερμανίας.

μιον’, τα 3-5 Πηγάδια και τα ιαματικά νερά των πηγών Αγίου
Νικολάου Κοπανού.
Για το καινοτόμο σχέδιο των υδροηλεκτρικών ο υποψήφιος
δήμαρχος ανέφερε ότι 7 από τις 8 συνολικά θέσεις του σχεδίου έχουν έγκριση από τη ΡΑΕ και σύντομα έρχεται και η 8η
μαζί με τη δημοπράτηση του έργου.
«Φεύγουμε μπροστά! Σήμερα νιώθω γεμάτος από αυτά
που καταφέραμε. Εμείς απαντάμε με αλήθειες και όχι με
σαχλαμάρες. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Αλλάζοντας το ήθος
της πολιτικής στην Αυτοδιοίκηση, κόντρα στη μικροπολιτική
μιζέρια που μας περιβάλλει εξαρχής. Να είστε βέβαιοι ότι τον
Μάιο θα νικήσουμε, για να συνεχίσουμε το κοινό μας έργο για
την πρόοδο του τόπου» είπε κλείνοντας ο κ. Κουτσογιάννης,
κάνοντας παράλληλα την αυτοκριτική του:
«Δεν σας κρύβω ότι μου έλειψε η επικοινωνία μαζί σας.
Δεν μετανιώνω όμως. Όφειλα να το κάνω. Κλείστηκα στο
γραφείο γιατί είχαμε τόση πολλή δουλειά να κάνουμε…» υπογράμμισε.
Τον Νίκο Κουτσογιάννη προλόγισε ο Στέλιος Μπουτάρης,
σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι είναι ό,τι καλύτερο για τον
τόπο αυτή τη στιγμή.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά τους φίλους, συγγενείς και συναδέλφους που με την παρουσία τους, τα λόγια τους και τις
σκέψεις τους, συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας για την απώλεια του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και αδελφού
ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ.
Η οικογένειά του
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40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 16
Φεβρουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡ.
ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ
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,
Ο εγγονός,
Οι αδελφές, Τα ανήψια
οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

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

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στις 7 το απόγευμα στο
Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29,
1ος όροφος) ομιλητής στους «Ακαδημαϊκούς Διαλόγους»
θα είναι ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Δημήτριος
Μπακλαγής, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς μας
Μητροπόλεως, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Ανοιξε το
Τριώδιο». Είσοδος ελεύθερη.
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.

Εκδήλωση
για την οικογένεια
και την μητέρα
Εκδήλωση γιὰ τὴν
οἰκογένεια καὶ τὴν μητέρα,
θὰ πραγματοποιηθῇ τὴν
Κυριακὴ 17 Φεβρουαρίου
στὶς 11:30 π. μ. στὸ Παύλειο Πολιτιστικὸ Κέντρο
καὶ περιλαμβάνει:
•
Ὁμιλία ἀπὸ τὴν
συγγραφέα κ. Σταματία
Πάπιστα-Καραγεωργίου,
μὲ θέμα «Ἀνδρεία γυναίκα»,
Τραγούδια ἀπὸ
•
τὴν «Βυζαντινὴ καὶ Παραδοσιακὴ Χορωδία» τῆς
Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως,
•
Βραβεύσεις πολύτεκνων μητέρων ἀπὸ
τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας.

Λειτουργία ιατρείων και τμημάτων στο
Κέντρο Υγείας (πρώην ΙΚΑ) Νάουσας
Στο Κέντρο Υγείας (πρώην ΙΚΑ)
Νάουσας λειτουργούν τα παρακάτω ιατρεία και τμήματα, σε πρωινό ωράριο,
με ραντεβού.
Γυναικολογικό ιατρείο.
Γενικής Ιατρικής.
Οδοντιατρικό Ιατρείο.
Ψυχιατρικό Ιατρείο.
Παιδιατρικό Ιατρείο.
Ουρολογικό Ιατρείο.
Τμήμα Ενεσοθεραπείας.
Τμήμα τεστ Παπανικολάου με μαία.

Ιατρείο διακοπής καπνίσματος.
Ιατρείο ελέγχου μεταβολικού συνδρόμου.
Μικροβιολογικό εργαστήριο (καθημερινά 8 με 11 το πρωί χωρίς ραντεβού)
Ακτινολογικό εργαστήριο (καθημερινά χωρίς ραντεβού).
Τηλέφωνο για ραντεβού
2332028680.
Πληροφορίες 2332020311
και 2332022283.

Συγκροτήθηκε η
Διοικούσα Επιτροπή του 1ου
Τομέα Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας Ημαθίας
Ο Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας με την υπ΄αριθ.
απόφαση 68 και με αριθ. πρωτ. 5994/04-02-2019 αποφασίζει:
Την συγκρότηση τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής του 1ου Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ( ΤοΠΦΥ) Ημαθίας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας ως
εξής:
1. Πρόεδρος: Τσαπαρόπουλος Πέτρος Καρδιολόγος
2. Μέλος: Ο Υπεύθυνος για την Επιστημονική λειτουργία του ΚΥ Βέροιας, με
αναπληρωτή τον αναπληρωτή Υπεύθυνο
3. Μέλος: Θεόφιλος Κορωνάς, ως εκπρόσωπος του Δήμου Βέροιας, με αναπληρώτρια την κ. Παπαϊωάννου Μαρία
Η θητεία των μελών είναι τριετής και άμισθη.
Τα καθήκοντα οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Διοικούσας Επιτροπής ορίζονται στο άρθρο 16, παρ.2, του Ν.4486/17 (ΦΕΚ 115/Α΄).

Ανακοινώνουμε
στους αγαπητούς
Συγγενείς και Φίλους
του Γηροκομείου
Βέροιας, ότι οι ώρες
επισκεπτηρίου για
τους Τροφίμους
του Ιδρύματος,
είναι από τις 10.0012.00 και 16.0018.00. τηλ.επικοιν.
6979221680.

Ανακοίνωση

Η κίνηση
του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και
Καμπανίας
κ. Παντελεήμων:
•Την Παρασκευή 15
Φεβρουαρίου το πρωί
θα ιερουργήσει στον
πα ν η γ υ ρ ί ζοντα Ιερό
Ναό Αγίων
Νεομαρτύρων Χαλάστρας, 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.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ι.Ν. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 21.00
θα τελεστεί αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως - Αγ.
Νεκταρίου Παπάγου επί την μνήμη της Οσίας Φιλοθέης της Αθηναίας.
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Ίσως να είναι και έτσι …
«Με ήλιο τά ‘βγαζα, με ήλιο
τά ‘βαζα, τι έχουν τα έρμα
και ψοφάν;» … (περί του
δημοσίου ο λόγος)
Του Γιάννη Καμπούρη
Έλα ντε … τι έχει το έρμο το δημόσιο και πεθαίνει εδώ και
χρόνια και ακόμα να πεθάνει (!) … και να πεις ότι τόσοι και
τόσοι που πέρασαν από εκεί ψηλά δε «νοιάστηκαν» γι αυτό
… και όμως κανείς δεν βρήκε το φάρμακο ώστε να γιάνει επιτέλους και μαζί με αυτό και εμείς !
Μεταξύ μας όμως δεν πρόκειται να γιάνει … όχι ότι δε
μπορεί, αλλά σε όλους μας - μάλλον - συμφέρει η αρρώστια
του … ακόμα και νεκρό να είναι, εμείς θα το κρατάμε με «μηχανική» υποστήριξη … τι τρέχει λοιπόν ;
Ας δούμε που έγκειται το κέρδος από την «αρρώστια»
του και ας ξεκινήσουμε από αυτούς που το διαφεντεύουν, από τους «καπεταναίους» που
ορίζουν τη ρότα του … εδώ η αναφορά δεν έχει να κάνει με αυτήν την ίδια την κυβέρνηση
… μιλάμε για αυτούς που προΐστανται των κάθε είδους φορέων, οργανισμών κλπ του
δημοσίου, αυτούς που με την ικανότητα ή μάλλον ανικανότητά τους ή ακόμα και από «πολιτική σκοπιμότητα» μπορεί να ρίξουν το «καράβι» τους σε ξέρα ή ύφαλο, κοντολογίς να
το βουλιάξουν.
Αρχικά να μετρήσουμε πόσοι είναι οι υποψήφιοι «καπεταναίοι» … έχουμε και λέμε …
περίπου 500 οι υποψήφιοι βουλευτές από ένα κόμμα ανά την επικράτεια … αν σε αυτούς
προσθέσουμε και τα κάθε είδους στελέχη του, κάτι από κεντρικές επιτροπές, κάτι από
πολιτικά γραφεία, κάτι από τις ανά τη χώρα κομματικές οργανώσεις κλπ, ε τότε ο αριθμός
τους εκτοξεύεται ίσως και σε κάποιες χιλιάδες.
Από αυτούς, άντε καμιά 150αρια να γίνουν βουλευτές - μιλάμε για το πλειοψηφούν
κόμμα … αυτοί εντάξει διασφαλίζουν το καθημερινό, όλοι οι άλλοι τι θα γίνουν ;
Θα καταλήξουν στην ανεργία ή θα ξαναγυρίζουν στο στίβο της βιοπάλης ;
Όχι δα … τη μια μέρα να παλεύεις και να διεκδικείς να σώσεις την Ελλάδα και την άλλη
να παλεύεις για τον άρτο τον επιούσιο … ε είναι λίγο κατάντια !
Έτσι λοιπόν για όλους αυτούς το εκάστοτε πλειοψηφούν κόμμα φροντίζει να βρει μια
φωλίτσα και το δημόσιο είναι πάντα μια μεγάλη ζεστή αγκαλιά που τους χωρά όλους …
έτσι κάπως ξεκινά η μοιρασιά … εσύ θα πας διοικητής εκεί, εσύ σύμβουλος εκεί και όλοι
ευχαριστημένοι και χαρούμενοι.
Ως εδώ όλα καλά … αλλά αναρωτιέμαι, ποια σχέση έχουν όλοι αυτοί με την θέση που
καλούνται να υπηρετήσουν ως πολιτικοί προϊστάμενοι … μεταξύ μας τολμώ να εικάσω ότι
στην πλειονότητά τους καμιά … από τη μια μέρα στην άλλη βρίσκονται σε ένα περιβάλλον
ουσιαστικά «ξένο» και απαιτητικό, με την «υποχρέωση» να το διαχειριστούν σε όλα τα
επίπεδα του.
Από εκεί και πέρα δε θέλει και μεγάλη φαντασία για τη συνέχεια … οι μικρές ή μεγάλες
αστοχίες που μοιραία θα χαρακτηρίσουν τη θητεία τους, αθροιστικά θα κάνουν τη μεγάλη
διαφορά, το λογαριασμό της οποίας όμως θα κληθούμε να πληρώσουμε όλοι εμείς οι
τρίτοι … σε όλα αυτά αν συνυπολογίσουμε και την «έμφυτη» ανάγκη της πολιτικής τους
διαιώνισης, τότε τίποτα καλό δεν προοιωνίζεται.
Και για να μη βγάζουμε και εμείς την ουρά μας από έξω, μας βολεύει και εμάς αυτή η
κατάσταση … δεν υπάρχει περίπτωση, όλο και κάποιος δικός μας θα βρίσκεται κάπου εκεί
ανάμεσα τους … όχι τίποτα άλλο να ικανοποιήσει βρε αδελφέ το ρουσφέτι ή ρουσφετάκι
μας.
Και να μην κρυβόμαστε, είναι αυτά που τελικά έριξαν έξω λιμάνια, αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, και οτιδήποτε κρατικό και να μην ξεχνάμε βέβαια και τα κάθε είδους ταμεία
… είναι όλα αυτά - όσο και να μην μας αρέσει - που οδήγησαν το κράτος μας στην χρεωκοπία.
Τι πρέπει να γίνει … αρχικά να διευκρινίσω ότι δε μπορεί κανένας φορέας να λειτουργεί χωρίς πολιτική διοίκηση … άλλο όμως η πολιτική διοίκηση και οι πολιτικές και άλλο ο
σχεδιασμός και η υλοποίηση επιχειρησιακών πλάνων … το διοικητικό συμβούλιο χαράζει
πολιτικές, αλλά οι πολιτικές αυτές μετουσιώνονται σε πράξη από τον ειδικό με το ανάλογο
επιστημονικό υπόβαθρο και εμπειρία.
Στη λογική αυτή θα έλεγα ότι ένα συγκροτημένο και κυρίως αποτελεσματικό μοντέλο
δημόσιας διοίκησης, είναι αυτό που προσιδιάζει στη λειτουργία μιας ανώνυμης εταιρείας
… εκεί ναι μεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο αλλά ο διευθύνων σύμβουλος είναι αυτός
που χαράζει τα επιχειρησιακά πλάνα με την έγκριση βέβαια του συμβουλίου, έχοντας παράλληλα αυξημένες αρμοδιότητες και το κυριότερο … οποιαδήποτε απόφαση προκαλέσει
«εν γνώσει» τους ζημία, συνεπάγεται επιμερισμό της ζημίας και προσωπικά σε όσους
συμμετείχαν στην απόφαση.
Η επιλογή λοιπόν του «διευθύνοντα συμβούλου» μπορεί να αποτελεί ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, αλλά με τη δαμόκλεια σπάθη της συλλογικής ευθύνης αλλά κυρίως
της προσωπικής ευθύνης για τυχόν «αστοχίες», δε νομίζω να βρεθούν και πολλοί που θα
τολμήσουν να επιλέξουν έναν άχρηστο για τη θέση αυτή … και θα μετρούν δυο και τρεις
φορές τις αποφάσεις τους, μπας και κάτι τους ξέφυγε.
Αυτή η περιγραφή αρκετά απλουστευμένη βέβαια, ελπίζω όμως να δίνει μια αχνή
έστω εικόνα ενός διαφορετικού μοντέλου διοίκησης, που απέχει από τη συναλλαγή στο
διαμοιρασμό των κυβερνητικών θέσεων που κυριαρχεί στο σημερινό καθεστώς … ίσως
μάλιστα να υπάρχουν και άλλα αξιόπιστα και αποτελεσματικά μοντέλα διοίκησης ... και
βέβαια κάποια στιγμή να εκτιμήσουμε και τη χρησιμότητα των κάθε είδους φορέων.
Βέβαια όλα αυτά πρέπει να συνοδεύονται και από μια πολιτική αποκέντρωσης … αποκέντρωση που θα διασφαλίζει τη δυνατότητα αυτοτελούς επιχειρησιακού σχεδιασμού από
τη μεριά του κάθε φορέα, απαλλαγμένης από ασφυκτικά διοικητικά πλαίσια που ουσιαστικά
ακυρώνουν την όποια δυνατότητα του, για επιχειρησιακό σχεδιασμό προσαρμοσμένο στα
τοπικά αλλά και ειδικά δεδομένα … τέλος οι όποιες επιμέρους διαδικασίες, πρέπει να είναι
σαφώς προσδιορισμένες και να μην αφήνουν περιθώρια ερμηνειών και παρερμηνειών.
Αν λοιπόν αποφασίσουμε κάποτε ότι θέλουμε ένα αποτελεσματικό, οργανωμένο και
χωρίς «παρεκτροπές» και «αρρώστιες» δημόσιο, πρέπει να αλλάξουμε ριζικά τη δομή
και τη λειτουργία του … και επιτέλους να υπάρχει πραγματικό κόστος σε όσους «αλληθωρίζουν» σε βάρος του με την πρόχειρη δικαιολογία … «αναλαμβάνουμε το πολιτικό
κόστος»!
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Μαθητές από τον αδελφοποιημένο
Δήμο Άργους επισκέφτηκαν
και φέτος το Δήμο Βέροιας

Για έβδομη συνεχή χρονιά μαθητές από την
περιοχή του Άργους επισκέφτηκαν τη Βέροια, την
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019, στο πλαίσιο της
αδελφοποίησης του Δήμου Βέροιας με το Δήμο
Άργους – Μυκηνών. Η επίσκεψη είναι ενταγμένη
στο πρόγραμμα πολιτιστικών διοργανώσεων της
«Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους – Μυκηνών Παιδεία και Πολιτισμός» με σκοπό τη γνωριμία των μαθητών της Γ’ τάξης των Δημόσιων
Λυκείων της πόλης με την ιστορία και τον πολιτισμό του Δήμου Βέροιας λόγω της καταγωγής του
Μ. Αλεξάνδρου από την περιοχή του Άργους και
της ιστορικής σύνδεσης των δυο περιοχών.
Τη φετινή χρονιά, μαθητές της Γ’ Τάξης των
ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ του Άργους που συμμετείχαν
στο πρόγραμμα συνοδευόμενοι από τον Πρόεδρο
της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους –
Μυκηνών Παιδεία και Πολιτισμός» (Κ.Ε.Δ.Α.-Μ.),
Πέτρο Διολίτση, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και Πρόεδρο της Σχολικής
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Δ. Άργους, Παναγιώτη Σκουφή, και το Δημοτικό
Σύμβουλο, Γιώργο Σαρρή, επισκέφτηκαν το Μουσείο Βασιλικών Τάφων στις Αιγές (Βεργίνα) ενώ
αργότερα βρέθηκαν στο Δημαρχείο της Βέροιας όπου τους υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Βέροιας,
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης και ο Αντιδήμαρχος
Τουρισμού, Βασίλης Λυκοστράτης.
Ο Δήμαρχος καλωσόρισε θερμά τους νεαρούς
επισκέπτες από την αδελφοποιημένη πόλη του
Άργους, εκφράζοντας την ιδιαίτερη χαρά του για
την παρουσία τους στη Βέροια, τονίζοντας ότι «οι δυο πόλεις
συνδέονται ιστορικά, έχουμε κοινή καταγωγή και κοινή ιστορία. Ιστορία που είχατε την ευκαιρία σήμερα να γνωρίσετε
από κοντά με την επίσκεψή σας στη Βεργίνα, μνημείο που
αποτελεί την καλύτερη απάντηση σε όσους προσπαθούν
να παραχαράξουν την ιστορία και το ελληνικό παρελθόν της
Μακεδονίας» ενώ ο κ. Λυκοστράτης τους ενημέρωσε για τους
ιστορικούς δεσμούς μεταξύ Βέροιας και Άργους αλλά και την
ευρύτερη ιστορία της περιοχής.
Κατά τη φετινή επίσκεψη, σύντομο μήνυμα μέσω τηλεκλήσης επίσης απεύθυνε ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών,
Δημήτρης Καμπόσος, όπου ευχαρίστησε τον κ. Βοργιαζίδη

για τη θερμή φιλοξενία που έτυχαν από το Δήμο Βέροιας οι
εκατοντάδες μαθητές από το Αργός αλλά και για την ουσιαστική σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δυο πόλεων, σημειώνοντας πως «για το Δήμο Άργους-Μυκηνών η συγκεκριμένη εκπαιδευτική εκδρομή αποτελεί ιστορική υποχρέωση και
φόρο τιμής προς το Μέγα Αλέξανδρο, έχοντας ως στόχο όλοι
οι μαθητές του Άργους να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου
και τη στενή σχέση του με τη Βέροια και τη Μακεδονία. Από
τη μεριά μας θα κάνουμε ότι μπορούμε για να συνεχιστούν οι
επισκέψεις στη Βέροια και τη Βεργίνα»
Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε μέσα σε εγκάρδιο κλίμα με την
εθιμοτυπική ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.

Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής
Υποστήριξης στην Υγ. Μονάδα Νάουσας

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας ενημερώνει τους πολίτες του Δήμου Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Ημαθίας ότι, έπειτα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, η Ψυχολόγος της Υγειονομικής
Μονάδας Βέροιας κ. Βαρβέρη Μαρία, λειτουργεί εφεξής κάθε Δευτέρα και Πέμπτη τις ώρες 08:30 έως 13:30 Γραφείο
Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης στην Υγ. Μονάδα Νάουσας.
Η διαδικασία για το κλείσιμο των ραντεβού γίνεται από την Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων της Μονάδας Νάουσας
στα τηλέφωνα 2332350247 και 2332350248, τις ώρες 07:00 έως 15:00.
Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ
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Οι διαιτητές που θα διευθύνουν
τα ματς της 17ης αγωνιστικής
της Football League
Αναλυτικά:
Σάββατο 16/2, 15:00
Εργοτέλης - ΑΟΧ Κισσαμικός
Διαιτητής: Σπυρίδων Κολύτας (Λασιθίου)
Κυριακή 17/2, 15:00
Αήττητος Σπάτων - Ηρόδοτος
Διαιτητής: Κωνσταντίνος Περράλης (Αθηνών)
ΑΟ Τρίκαλα - Απόλλων Πόντου
Διαιτητής: Νικόλαος Μπαΐλης (Πρέβεζας)
Απόλλων Λάρισας - Αιγινιακός
Διαιτητής: Μιχαήλ Ματσούκας (Αιτ/νίας)
Ηρακλής - Κέρκυρα
Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
Πλατανιάς - Καραϊσκάκης
Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)
Σπάρτη - Παναχαϊκή
Διαιτητής: Αλέξανδρος Δραγάτης (Ανατ. Αττικής)
Βόλος - Δόξα Δράμας
Διαιτητής: Αθανάσιος Δραγούσης (Κιλκίς)

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Διαιτητής
ο Γερμανός Τομπίας Στίλερ

Συγκεκριμένα, ο... εκλεκτός της επιτροπής διαιτησίας για το ντέρμπι είναι ο Γερμανός Τομπίας Στίλερ. Πρόκειται για διαιτητή από την πρώτη κατηγορία της UEFA, μία
παραπάνω δηλαδή από τον Νεβαλάινεν (και μία κάτω από τον Μανθάνο που σφύριξε
το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός), με σαφώς μεγαλύτερες παραστάσεις.
Ο 37χρονος ρέφερι μάλιστα (διεθνής από το 2014) είναι γνωστός στο ελληνικό
κοινό και δη σε αυτό των «ερυθρολεύκων», καθώς είχε διευθύνει το περσινό Γιουβέντους-Ολυμπιακός 2-0 (27/9/17) για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Champions
League, αλλά και το Ολυμπιακός-Αστάνα 4-1 στις 20/10/16 για τους ομίλους του
Europa League. Επιπλέον ο Στίλερ «σφύριξε» και τον αγώνα Ελλάδα-Ουγγαρία 1-0
στις 12/10/18 για το UEFA Nations League. Τη φετινή σεζόν βρέθηκε στους αγώνες
Γιουνγκ Μπόις-Γιουβέντους 2-1 (όμιλοι Ch.League), Γκενκ-Μπεσίκτας 1-1 (όμιλοι
Europa League), Ufa-Ρέιντζερς 1-1 (πρ. Europa League) και Σταντάρ Λιέγης-Άγιαξ 2-2
(πρ. Champions League).
Βοηθοί του Στίλερ θα είναι οι Ματίας Γιόλενμπεκ και Κρίστιαν Γκίτελμαν, με 4ο τον
διεθνή Αριστοτέλη Διαμαντόπουλο. Παρατηρητής ο εκ των μελών της ΚΕΔ, Λιφ Λίντμπεργκ.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 21ης αγωνιστικής
Σάββατο 16/2
Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης: Τάσης (Κόλλιας, Κουρομπύλια, 4ος Ζαμπάλας)
ΠΑΣ Γιάννινα-Ατρόμητος: Σέζος (Μπαλτάς, Μεϊντάνας, 4ος Ανδριανός)
Κυριακή 17/2
Λάρισα-Ξάνθη: Σκουλάς (Σαμοΐλης, Πάγκαλος, 4ος Τσετίλας)
Λεβαδειακός-Παναιτωλικός: Παπαπέτρου (Πάτρας, Τζιώτζιος, 4ος Βλάχος)
Άρης-Πανιώνιος: Κουτσιαύτης (Κολοσιώνης, Κωνσταντίνου, 4ος Μαλούτας)
Ολυμπιακός-ΑΕΚ: Στίλερ (Γιόλενμπεκ, Γκίτελμαν, 4ος Διαμαντόπουλος)
Δευτέρα 18/2
Απόλλων Σμύρνης-ΠΑΟΚ: Ευαγγέλου (Αλεξέας, Σπυρόπουλος, 4ος Νεοφυτιάδης)
ΟΦΗ-Λαμία: Ζαχαριάδης (Χατζηνάκος, Γκάγκας, 4ος Τσαγκαράκης)

Έλεγχος προόδου οι Χειμερινοί αγώνες
9-10-11-12 ετών για την Κ.Α. Νάουσα
Ένα δυνατό τεστ σε αγώνες πολύ καλού
επιπέδου, 56 ατομικά ρεκόρ, 3 πρώτες, 6
δεύτερες, 8 τρίτες θέσεις και 22 οχτάδες
ήταν ο απολογισμός των 27 αθλητών της
Κολυμβητικής Ακαδημίας «Νάουσα», που
συμμετείχαν στους Χειμερινούς Αγώνες
Προαγωνιστικών κατηγοριών 2019, στη
Θεσσαλονίκη.
Στους αγώνες, που διεξάγονται κάθε
χρόνο υπό την αιγίδα της Π.Ε.Κ.Κ.Δ.Μ.
και αποτελούν την τελευταία και μεγαλύτερη διοργάνωση του χειμώνα, συμμετείχαν
όλοι οι σύλλογοι που ανήκουν σε αυτή, με
τους αθλητές να ξεπερνούν τους 1000 σε
αριθμό.
Τα αποτελέσματα που επέδειξαν οι κολυμβητές/-τριες της Κ.Α. «Νάουσα» ήταν
άκρως ενθαρρυντικά και ελπιδοφόρα και
θα αποτελέσουν το κίνητρο των αθλητών
να δουλέψουν  πιο μεθοδευμένα και με περισσότερη όρεξη κατά τον θερινό προπονητικό κύκλο.
Οι προπονητές του τμήματος, Λαζαρίδης Βασίλειος και
Αβεριάνοβα Αναστασία δηλώνουν ευχαριστημένοι τόσο με τις
επιδόσεις των μικρών τους αθλητών, όσο και με την γενικότερη
συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια της αποστολής, αναμένοντας σε ακόμη ανώτερα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου.
Νέο αγωνιστικό ραντεβού στους 7ΟΥΣ αγώνες «ΝΑΟΥΣΑ»,
στις 16 & 17/03/2019 στο Δημοτικό κολυμβητήριο της πόλης
μας, τους οποίους και διοργανώνει ο σύλλογος της Κ.Α. «ΝΑΟΥΣΑ» για 7η συνεχή χρονιά!
Τα αποτελέσματα των Χειμερινών Αγώνων έχουν ως εξής:
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 100 ΥΠΤΙΟ 12 ΕΤΩΝ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 800 ΕΛΕΥΘ 12 ΕΤΩΝ
ΣΤΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ 50 ΥΠΤΙΟ 10 ΕΤΩΝ
ΠΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 100 ΥΠΤΙΟ 10 ΕΤΩΝ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 400 ΕΛΕΥΘ. 12 ΕΤΩΝ
ΣΤΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ 100 ΥΠΤΙΟ 10 ΕΤΩΝ
ΤΟΥΜΠΑ ΑΘΗΝΑ 200 ΕΛΕΥ. 10 ΕΤΩΝ
ΦΡΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΚΡΑΤΗΣ 50 ΠΡΟΣΘ. 9 ΕΤΩΝ
ΦΡΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΚΡΑΤΗΣ 100 ΕΛΕΥΘ. 9 ΕΤΩΝ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 200 ΠΡΟΣΘ 11 ΕΤΩΝ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 100 ΠΡΟΣΘ 11 ΕΤΩΝ
ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 200 ΥΠΤΙΟ 12 ΕΤΩΝ
ΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 50 ΕΛΕΥΘ. 10 ΕΤΩΝ
ΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 50 ΠΕΤΑΛ. 11 ΕΤΩΝ
ΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 200 Μ.Α. 11 ΕΤΩΝ
ΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 100 ΠΕΤΑΛ 11 ΕΤΩΝ
ΤΟΥΜΠΑ ΑΘΗΝΑ 100 ΕΛΕΥΘ. 10 ΕΤΩΝ
ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΡΩΜΑΜΟΣ 200 Μ.Α. 11 ΕΤΩΝ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 50 ΠΡΟΣΘ. 11 ΕΤΩΝ
ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 50 ΥΠΤΙΟ 12 ΕΤΩΝ
ΓΑΛΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 50 ΥΠΤΙΟ 11 ΕΤΩΝ
ΠΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 50 ΥΠΤΙΟ 10 ΕΤΩΝ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 50 ΠΕΤΑΛ. 12 ΕΤΩΝ
ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 100 ΕΛΕΥΘ. 11 ΕΤΩΝ
ΓΑΛΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 50 ΠΕΤΑΛ. 11 ΕΤΩΝ
ΓΑΛΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 100 ΥΠΤΙΟ 11 ΕΤΩΝ
ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 50 ΥΠΤΙΟ 12 ΕΤΩΝ

ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 ΕΛΕΥΘ. 11 ΕΤΩΝ
ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΡΩΜΑΜΟΣ 200 ΥΠΤΙΟ 11 ΕΤΩΝ
ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 200 ΕΛΕΥ. 12 ΕΤΩΝ
ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 200 ΕΛΕΥ. 12 ΕΤΩΝ
ΤΣΙΟΡΝΟΒΙΤΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 50 ΠΡΟΣΘ. 9 ΕΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 50 ΕΛΕΥΘ. 10 ΕΤΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 100 ΥΠΤΙΟ 10 ΕΤΩΝ
ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 800 ΕΛΕΥΘ 12 ΕΤΩΝ
ΔΟΥΜΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 50 ΠΡΟΣΘ. 12 ΕΤΩΝ
ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΡΩΜΑΜΟΣ 100 ΥΠΤΙΟ 11 ΕΤΩΝ
ΧΑΤΖΗΣΛΑΥΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 100 ΥΠΤΙΟ 11 ΕΤΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 50 ΕΛΕΥΘ. 12 ΕΤΩΝ
ΔΟΥΜΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 200 ΠΡΟΣΘ 12 ΕΤΩΝ
ΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 100 ΕΛΕΥΘ. 10 ΕΤΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 50 ΥΠΤΙΟ 10 ΕΤΩΝ
ΜΛΙΑΤΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 200 ΠΡΟΣΘ 12 ΕΤΩΝ
ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 100 ΥΠΤΙΟ 11 ΕΤΩΝ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 200 ΕΛΕΥ. 11 ΕΤΩΝ
ΜΕΛΙΔΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 100 ΠΡΟΣΘ 10 ΕΤΩΝ
ΧΑΤΖΗΣΛΑΥΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 200 ΥΠΤΙΟ 11 ΕΤΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 100 ΥΠΤΙΟ 12 ΕΤΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 100 ΕΛΕΥΘ. 12 ΕΤΩΝ
ΜΛΙΑΤΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 50 ΠΡΟΣΘ. 12 ΕΤΩΝ
ΔΟΥΜΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 100 ΠΡΟΣΘ 12 ΕΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 100 ΕΛΕΥΘ. 10 ΕΤΩΝ
ΜΛΙΑΤΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 100 ΠΡΟΣΘ 12 ΕΤΩΝ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 200 ΥΠΤΙΟ 11 ΕΤΩΝ
ΜΕΛΙΔΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 ΠΡΟΣΘ. 10 ΕΤΩΝ
ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 50 ΥΠΤΙΟ 9 ΕΤΩΝ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 50 ΕΛΕΥΘ. 11 ΕΤΩΝ
ΤΣΙΟΡΝΟΒΙΤΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 50 ΥΠΤΙΟ 9 ΕΤΩΝ
ΧΑΤΖΗΣΛΑΥΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 100 ΕΛΕΥΘ. 11 ΕΤΩΝ
ΠΡΑΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 100 ΕΛΕΥΘ. 10 ΕΤΩΝ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 100 ΕΛΕΥΘ. 11 ΕΤΩΝ
ΛΙΓΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 50 ΥΠΤΙΟ 10 ΕΤΩΝ
ΠΡΑΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 50 ΕΛΕΥΘ. 10 ΕΤΩΝ
ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 50 ΕΛΕΥΘ. 9 ΕΤΩΝ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 50 ΠΡΟΣΘ. 10 ΕΤΩΝ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 100 ΕΛΕΥΘ. 11 ΕΤΩΝ
ΛΙΓΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 50 ΕΛΕΥΘ. 10 ΕΤΩΝ

CMYK
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Διασυλλογικό πρωτάθλημα τετράθλου
την Κυριακή στη Μελίκη

Το Δ.Σ. του Αθλητικού Συλλόγου «Ανάληψη»,
μετά από απόφαση της Ε.ΟΜ.Τ., διοργανώνει στην
κωμόπολη της Μελίκης Διασυλλογικό πρωτάθλημα
Τετράθλου.
Στην διοργάνωση συνέβαλαν στον μέγιστο βαθμό
η Δημοτική Κοινότητα Μελίκης και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Στο Αθλητικό αυτό γεγονός, που διεξάγεται για
πρώτη φορά στη Μελίκη, θα συμμετέχουν σωματεία
από την μεγαλύτερη επικράτεια της Ελλάδος.
Ο Σύλλογος, αν και νέος σε σχέση με πολλά σω-

ματεία της Ελλάδος, προσπαθεί με άρτια διοργάνωση να
προσφέρει το καλύτερο δυνατό
στους Έλληνες Αθλητές.
Οι αθλητές και αθλήτριες
θα αγωνισθούν και στα τέσσερα αθλήματα του Τετράθλου
(πρότυπα, φόρμες – αγώνας
δύο αντιπάλων – άλματα και
δύναμη).
Στους αγώνες θα διαιτητεύσουν Έλληνες διαιτητές, για
την προετοιμασία των οποίων
διεξήχθη σεμινάριο διαιτησίας
στις 10 Φεβρουαρίου, στην πόλη της Λάρισας. Το σωματείο
μας συμμετέχει με δύο διαιτητές- κριτές.
Η διοίκηση του συλλόγου
μας, με την υποστήριξη των
τοπικών αρχών, σας υποδέχονται στο Κλειστό Γυμναστήριο
Μελίκης, όπου θα διεξαχθούν οι αθλητικές εκδηλώσεις και σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να εκφράσουμε
τις ευχαριστίες μας προς κάθε εμπλεκόμενο φορέα.
Πρόγραμμα Αγώνων
Κυριακή 17 Φεβρουάριου 2019
08:00 - 08:45 Ζύγιση (Αθλητικό Στάδιο)
08:30 - Ενημέρωση Διαιτησίας και Coach
09:15 - 19:30 Αθλ. Εκδ. Quadrathlon
16:00 - 17:00 Επίσημη Έναρξη
17:00 - 19:30 Αγώνες - Απονομές

Πανελλήνιο Παλαιμάχων/fis masters
2019 στο Σέλι

Στο χιονοδρομικό κέντρο του Σελίου πραγματοποιήθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παλαιμάχων /fis masters από τις 9 εώς 10 Φεβρουαρίου
Από τη διοργάνωση δεν θα μπορούσε να λείπει ο κ. Σταύρος Πλατίτσας ο αειθαλής παλαίμαχος της χιονοδρομίας αφού απέσπασε δύο χρυσά
μετάλλια στην μεγαλύτερη κατηγορία Β13 και τις
δύο μέρες του αγώνα.
Ο Γιώργος  Πλατίτσας επίσης και στα δύο αγωνίσματα κέρδισε αντίστοιχα δύο ασημένια μετάλλια
στην κατηγορία Α4
Στην κατηγορία Β7 Αναστάσιος Λάλας ανέβηκε
στο βάθρο των νικητών κερδίζοντας δύο ασημένια
μετάλλια.
Στην κατηγορία των γυναικών C5 η Περσεφόνης Κυριακούλη κατάφερε και κέρδισε το χάλκινο
μετάλλιο στην γιγαντιαία τεχνική κατάβαση .
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Μελιτέας - Βέροια διαιτητής
ο κ. Μάντζιος Ηπείρου

Α

πό την ΚΕΔ ανακοινώθηκαν οι διαιτητές
και βοηθοί που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της 19ης αγωνιστικής στην Γ’ Εθνική.

Τον αγώνα του Μελιτέα με την Βέροια θα διευθύνει ο κ. Μάντζιος από τον σύνδεσμο Ηπείρου.
Στην Αγκαθιά τον αγώνα της Νίκης με την Τρίγλια θα διευθύνει ο κ. Μπουμαρσόπουλος από τον
σύνδεσμο Λάρισας
Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές
Μελιτέας Μελίτης - Βέροια διαιτητής ο κ. Μάντζιος (Ηπείρου) βοηθοί οι κ.κ
Παπαδημητρίου (Άρτας) και Τσάντας (Ηπείρου)
Αγρ. Αστέρας- Άρης Παλαιοχωρίου διαιτητής ο
κ. Πανυτσίδης (Κοζάνης) βοηθοί οι κ.κ Μπαλιάκας

και Τζουβάρας (Κοζάνης)
Εδεσσαϊκός- Αλμωπός   διαιτητής ο κ. Μέγας
(Πιερίας )   βοηθοί οι κ.κ Βρούζος και Σαλτσίδης
(Πιερίας)
ΑΣ Γιαννιτσά- ΑΕΠ Λαγκάδα διαιτήτής ο κ. Αργυρόπουλος ( Σερρών) βοηθοί οι κ.κ Αναστασιάδης
και Σάκκος ( Σερρών)
Νίκη Αγκαθιάς- Τρίγλια διαιτητής ο κ. Μπουρμασόπουλος (Λάριασς) βοηθοί οι κ.κ Νικζας και
Μάνος (Λάρισας)
Μακεδονικός- Αμύνταιο διαιτητής ο κ. Τακίδης
( Κιλκίς) βοηθοί οι κ.κ Κωτούλας και Ζιγκερίδης
(Κιλκίς)
Κουφάλια- Κύμινα διαιτητής ο κ. Θεοδωρόπουλος (Φλώρινας) βοηθοί οι κ.κ Παπαδόπουλος και
Τοροσιάδης ( Μακεδονίας)

Η ανδρική ομάδα μπάσκετ
του Φιλίππου έκοψε την βασιλόπιτα
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του
έκοψε την Τετάρτη
το βράδυ το ανδρικό τμήμα καλαθοσφαίρισης του ΑΠΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,   απόντος του
αρχηγού Ευθύμη
Κοθρά, ο οποίος
ταλαιπωρείται από
μια μικρή ίωση, οι
αθλητές, το προπονητικό team και μέλη της διοικούσας
επιτροπής γευμάτισαν στο Εξοχικό
Κέντρο ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ, το οποίο αποτελεί χορηγό της
ομάδας.
Τυχερός της βραδιάς αναδείχθηκε ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος κέρδισε το φλουρί και το αναλογούν δώρο. Η διοικούσα επιτροπή ευχαριστεί
δημόσια την οικογένεια Τζαφερόπουλου, ιδιοκτήτες
του εστιατορίου ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ, για τη θερμή και
ποιοτική τους φιλοξενία και τη στήριξή τους στην
ομάδα μας.

Επίσης, ευχαριστεί δημόσια τους αδελφούς Ν.
Κουτόβα και το ζαχαροπλαστείο LIDO, οι οποίοι
με συνέπεια στέκονται στο πλευρό της ομάδας
τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας ανεκτίμητη
βοήθεια. Μετά το σύντομο και ευχάριστο αυτό διάλειμμα, η προσοχή όλων στρέφεται στον Κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα της ομάδας στη γειτονική
Χαλκηδόνα με την ομάδα του ΑΜΣ Χαλκηδόνα
Προποντίς.
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Επιτυχόντες του 11ου Ημαθιώτικου Μαθηματικού
Διαγωνισμού «Κ. Καραθεοδωρή»
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ανακοινώνει τους επιτυχόντες του 11ου Ημαθιώτικου Μαθηματικού Διαγωνισμού «Κ. Καραθεοδωρή» για μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, ο οποίος διεξήχθη το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019.
Στο φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν μαθητές από την Ημαθία, τον Έβρο, την Κοζάνη, την Πιερία και την Φλώρινα.
Οι διακριθέντες από την Ημαθία στους διαγωνισμούς «Υπατία» και «Κ. Καραθεοδωρή» θα βραβευτούν σε ειδική εκδήλωση, για την οποία θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση. Συγχαίρουμε θερμά:
- τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν στον ευγενή αγώνα του πνεύματος και τους καλούμε να συνεχίσουν την προσπάθεια.
- τους μαθητές που διακρίθηκαν και τους ευχόμαστε ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στο μέλλον. Το παράρτημα Ημαθίας της Ε.Μ.Ε. θα είναι πάντα
αρωγός της προσπάθειάς τους.
- τους γονείς των μαθητών και των μαθητριών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, γιατί στηρίζουν τα παιδιά τους στην επιλογή συμμετοχής σε δραστηριότητες αυτής της μορφής.
Η Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματος ευχαριστεί:
- τους συναδέλφους μαθηματικούς, οι οποίοι δίδαξαν στα Μαθήματα Προετοιμασίας στην Αλεξάνδρεια, στη Βέροια και στη Νάουσα, επιτήρησαν στη
διάρκεια της εξέτασης και βαθμολόγησαν τα γραπτά των μαθητών.
- τους αρμόδιους για την παραχώρηση των σχολικών αιθουσών προκειμένου να διεξαχθεί ο διαγωνισμός ή να πραγματοποιηθούν τα Μαθήματα
Προετοιμασίας
- τους συναδέλφους των παραρτημάτων Κοζάνης, Πιερίας και Φλώρινας καθώς και
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ»
τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και Έβρου για τη συνεργασία.
«ΕΡΑΣΜΟΣ»
Οι μαθητές που διακρίθηκαν κατά περιοχή και σε αλφαβητική σειρά είναι:
ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΧΛΙΩΠΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΛΟΗ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Καλούνται σε τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του
ΒΑΙΝΑ ΝΕΦΕΛΗ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης με τον διακριτικό τίτλο
ΒΑΚΑΛΦΩΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
«ΕΡΑΣΜΟΣ», στις εικοσιπέντε (25) Φεβρουαρίου του 2019,
ΒΗΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μμ, στην αίθουσα πάνω από
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
τον υπόγειο χώρο της πιτσαρίας «Παπαγάλος» (Ανοίξεως
ΚΟΛΤΣΙΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
104- Βέροια).
ΛΙΛΑ ΛΟΥΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ
Έγκριση απολογισμού οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου
ΜΑΡΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
έτους 2018 και ειδικός απολογισμός κρατικής επιχορήγησης.
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Απολογισμός Δράσεων 2018
ΜΠΑΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Προϋπολογισμός Δράσεων 2019
ΝΑΚΙΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διάφορες Προτάσεις
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση, που δεν υπάρχει αΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
παρτία στην παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία, η Γενική
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα
ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
στις τέσσερις (4) Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
18:00μμ και με τα ίδια παραπάνω θέματα.
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη.
ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Για το Δ.Σ
ΤΣΕΣΜΕΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
Η Πρόεδρος
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
Φωστηροπούλου Γεωργία
ΧΑΤΖΗΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων
Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δ. Βέροιας
ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους:
1. Την κ. Μαρίνα Ρωσσάκη για την δωρεά ενός πλήρους γεύματος στα παιδιά & το προσωπικό του Κέντρου
2. Τις κυρίες Άννα Χρήστου & Κούλα Πάσχου για την
προσφορά ενός πλήρους γεύματος στα παιδιά & το προσωπικό του Κέντρου
3. Την Μικροβιολόγου κ. Χαρά Κόντου για τις δωρεάν
εξετάσεις για τα παιδιά του Κέντρου
4. Τον Ενδοκρινολόγο Γιατρό κ. Γιάννη Μαυροκεφαλίδη
για την προσφορά του στο Κέντρο Μέριμνας
5. Τον Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Γ. Σοφιανίδη για την
πρόθυμη σύμπραξη του στο PROJECT της Μέριμνας για
την Προσβασιμότητα στην Αναπηρία αλλά & την επιμέρους
βοήθεια του επί της καθημερινής μας λειτουργίας
Η Πρόεδρος του Συλλόγου
και Εθελόντρια Διευθύντρια
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Διημερίδα στον Βόλο
για την «Ανάπτυξη στην
Ψηφιακή Εποχή»

Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου
στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ Μαγνησίας

Διημερίδα με θέμα «Η Ανάπτυξη στην Ψηφιακή Εποχή» διοργανώνει ο Όμιλος Καρεκλίδη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και
Κεντρικής Ελλάδος, το Επιμελητήριο Μαγνησίας, το Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας του ΤΕΕ και την Κοινότητα Διαλόγου
“Σύνθεσις”, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου
στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ Μαγνησίας.
Η διημερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης θα επιχειρήσει να καλύψει ζητήματα που αφορούν σε νέες τεχνολογίες όπως το Διαδίκτυο των πραγμάτων
(IoT), η σημασία των Big Data, η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), τα
Ψηφιακά Νομίσματα, οι Ψηφιακές δεξιότητες και τα νέα επαγγέλματα, η Ψηφιακή Γεωργία, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τα νέα Δίκτυα 5ης Γενιάς, το
Ψηφιακό Μάρκετινγκ κ.α. και ο τρόπος που συνδέονται με την
οικονομική ανάπτυξη.
Πάνω από 30 ομιλητές από την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα αλλά και πολιτικοί θα αναπτύξουν τις θέσεις
τους και θα μιλήσουν για την εμπειρία τους στον τομέα που
δραστηριοποιούνται.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα magnesiaforum.gr
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

Βόλει – Πρωτάθλημα
παγκορασίδων Ε.Σ.ΠΕ.Μ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ –
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
3-0

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

Νέα νίκη οι παγκορασίδες του Ποσειδώνα Βέροιας. Αυτή
τη φορά νίκησαν με
3-0 σετ την μαχητική
ομάδα του Αριστοτέλη
Σκύδρας   μπροστά σε
αρκετούς φιλάθλους
στο ΔΑΚ Μακροχωρίου. Τα νεαρά κορίτσια
της Βέροιας είχαν ένα
εύκολο απόγευμα αντιπροσωπευτικό της
διαφοράς δυναμικότητας με την αντίπαλη
ομάδα. Ο προπονητής
του Ποσειδώνα χρησιμοποίησε όλα τα
κορίτσια και έμεινε ευχαριστημένος από την
προσπάθεια και την
προσαρμογή τους στις
ανάγκες του αγώνα. Τα

σετ 25-15, 25-16 και
25-14.
Από τις νικήτριες
διακρίθηκαν οι Μαραβελάκη Ελένη, Μπονάνου Κατερίνα, Πάντσιου Βασιλική και
Ισλαμίδου Χριστιάνα.
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ:   (ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ) Αγγελοπούλου Κατερίνα, Μαραβελάκη Ελένη,   Μπέη
Βασιλική, Μπονάνου
Κατερίνα, Τσανασίδου Ελβίρα, Γιδιώτη
Ειρήνη, Λαζεκίδου Αναστασία, Σιδηροπούλου Ζωή,  Τσανασίδου
Ανδριάννα, Πάντσιου
Βασιλική, Ισλαμίδου
Χριστιάννα, Μωυσίδου Αρτεμία, Αναστα-

Φαρμακεία
Παρασκευή 15-2-2019
13:30-17:30 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 2331071601
21:00-08:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ
ΓΩΝΙΑ 23310-65931

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.

σοπούλου Μεταξένια,
Δούρδα Ελευθερία.

www.laosnews.gr
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Βόλει – Τοπικό πρωτάθλημα γυναικών ΕΣΠΕΜ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ –
ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 3-1

Σπ ο υ δ α ί α
νίκη για τη
νεανική ομάδα γυναικών
του Ποσειδώνα Βέροιας.
Μπροστά σε
πολλούς φιλάθλους νίκησαν
με 3-1 σετ την
αξιόμαχη ομάδα της Νίκης
Αιγινίου στο ΔΑΚ Μακροχωρίου. Τα κορίτσια της Βέροιας παίζοντας έξυπνα
κυνήγησαν το αποτέλεσμα και δεν άφησαν περιθώριο στις αντίπαλες να πάρουν κάτι από αυτό το παιχνίδι. Το πλέον ευχάριστο είναι οι υποσχέσεις για το
μέλλον που αφήνει η νεανική ομάδα και εμπνέει αισιοδοξία στο τεχνικό τιμ. Τα
σετ 25-12, 22-25, 25-19 και 25-21.
Από τις νικήτριες διακρίθηκαν οι Γρηγοριάδου Αρχοντή, Ζησιού Κορνηλία,
Σαράφη Μαρία και Μαραβελάκη Ελένη.
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ:  (ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ) Μπέη Βασιλική, Πάντσιου
Ελένη, Ζησιού Κορνηλία, Τσιώτρα Μαρία, Σαράφη Μαρία, Γρηγοριάδου Αρχοντή, Κύρτσιου Αιμιλία, Μαγαλιού Βέρα, Τσανασίδου Ελβίρα, Βενετικίδου Αγάπη,
Μουρατίδου Γωγώ, Μαραβελάκη Ελένη.

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
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 70000€
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€
ΜΠΑΣΚΕΤ 1ΔΣΚ ΩΡ/ΣΗ Τζακι,Παρκιγκ 250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ-ΣΚ ανωγειο καλο 160€
ΠΙΕΡΙΩΝ ΛΟΥΞ προσοψης 1ΔΣΚWC,ΑΘ και Αιρ κοντ.
200€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
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 2
2000€                                                                                                           
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ-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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P
Κανονικά
του αγίου Βαλεντίνου πρέπει να είναι
αργία…
P Και η παραμονή ημιαργία. Όπως
τα παλιά καλά χρόνια
του ΠαΣοΚ.
P Ένας μπαγλαμάς τόσα χρόνια δεν σκέφτηκε
ότι κι αυτό είναι δίκαιο και πρέπει να
γίνει πράξη;
P Γιατί μη μου πείτε ότι χθες πήρατε τηλέφωνο σε κάποια υπηρεσία και σας απάντησαν.
P Για να μην πω κι ότι από την παραμονή το πρωί πρέπει να λέμε και σχετικά
κάλαντα.
P

Λουλούδια και καρδούλες μες στη γειτονιά / ήλθαν οι αναποδιές μετά την παρθενιά.

P Τυχαία νομίζετε βγήκαν αυτόν τον καιρό οι δηλώσεις Τσουκάτου; Εδώ υπάρχει ένας
έρωτας μεγάλος.
P

Αυτοί που ακόμη παραμένουν μόνοι στη

ζωή, να μην στεναχωριούνται. Είναι φανερό ότι
πρόκειται για επιλογή των ξένων κέντρων αποφάσεων.

P

Και τελικά, ας ρωτήσουν αυτούς που
έκαναν την εξυπνάδα και πήδησαν το ποτάμι.

P Εξάλλου η εμπειρία είναι ο πιο δύσκολος
δάσκαλος. Πρώτα σου βάζει τα τεστ και μετά μαθαίνεις το μάθημα.
P

Φαντάσου αν είναι και κακή.

P
Με άλλα λόγια, εμείς γιορτάζουμε τον
Βαλεντίνο μέχρι να βρούμε τον πραγματικό έρωτα
και κοπούν μαχαίρι οι γιορτές και τα πανηγύρια.

ρι.

Κάτι σαν: αγάπη φύγε, κρατάω μαχαί-

P Αγάπη είναι η ανιδιοτελής προσπάθεια
να δημιουργήσεις χώρο στον άλλον, για να είναι
όπως θέλει να είναι, έλεγε ο Μπουκάι. Αλλά τι
σκάμπαζε αυτός;
P

Με τη δικιά μας την αγάπη τι γίνεται…

P Χθες, ω του θαύματος, έκανε πάλι σπανακόριζο. Εγώ το είχα πει για πλάκα ότι θέλει να
με κάνει Ποπάι δε σέιλορ μαν, αλλά αυτή μάλλον
το εννοεί.
P
Τουλάχιστον χρησιμοποιεί σπανάκι
και η μάνα, αλλά τα βάζει στα φασούλια όταν

Όπως διαβεβαίωσαν οι Υπουργοί τους Κτηνοτρόφους:

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου
θα υπογραφεί η ίδρυση
της Διεπαγγελματικής Φέτας

Συναντήσεις με τον
Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αραχωβίτη, την
Υφυπουργό υπεύθυνη
για θέματα κτηνοτροφίας κα. Τεληγιορίδου,
τον Υφυπουργό για θέματα Γεωργίας κ. Κόκκαλη και αρμόδιο για
την προβολή και προώθηση των αγροκτηνοτροφικών προϊόντων
στο εξωτερικό (μέσα σε
αυτά και η φέτα) καθώς
και με τον Πρόεδρο του
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ κ.
Κατή είχε στην Αθήνα
ο Πρόεδρος των Αιγοπροβατοτρόφων Βέροιας και Πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ένωσης
Κτηνοτρόφων κ. Στέργιος Κύρτσιος.
Με τον κ. Αραχωβίτη και την κα. Τεληγιορίδου συζητήθηκαν
η πορεία της Διεπαγγελματικής Φέτας όπου συμφωνήθηκε ότι
εντός δεκαπενθημέρου
θα υπογραφεί η ίδρυση
της καθώς επίσης και η
πορεία των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης
όπου αναμένονται και
οι φάκελοι Περιφερειών Κ. Μακεδονίας και
Θεσσαλίας για να ολοκληρωθούν.
Επίσης συζητήθηκε η πορεία των πληρωμών των
εξισωτικών 2013 και 2014 και του καταρροϊκού πυρετού στη Θεσσαλία όπου αναζητούνται χρήματα από
Εθνικούς Πόρους καθώς και η συνδεδεμένη στα αιγο-

P

δεν βρίσκει στη λαϊκή μαύρα λάχανα.

P Κάτι σαν λάχανα με τα φασούλια… ιμιτασιόν. Στην αμιγή ποντιακή.
P Πώς; Δώρο; Ουκ αν λάβεις παρά του
μη έρωτος.
P

Και:
Μπαίνει ένας μεσήλικας στο βιβλιοπωλείο και
ρωτάει αμέσως τον υπάλληλο:
- Καλησπέρα σας, μήπως έχετε βιβλία για τον
μαζοχισμό;
- Bεβαίως κύριε...
- Ωραία, μπορείτε να μου πετάξετε ένα στη
μάπα;
K.Π.

Τέλος εποχής
για την Ελληνική
Βιομηχανία Ζάχαρης
-Ναυάγησαν οι τελευταίες προσπάθειες
για εξεύρεση επενδυτή

πρόβατα να αναμένεται λίγο πριν το Πάσχα και με το
ποσό να κυμαίνεται στα περσινά επίπεδα .
Τέλος στη συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Κατή τονίστηκε πως η πορεία των ελέγχων βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο και αναμένονται
εξελίξεις.

Τέλος εποχής για
την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, καθώς, όπως όλα δείχνουν, ναυάγησαν και οι τελευταίες προσπάθειες για
εξεύρεση στρατηγικού
επενδυτή που θα αναλάμβανε τη διάσωση
της βαριάς ζημιογόνου
βορειοελλαδικής ζαχαροβιομηχανίας.
Η κυβέρνηση περνά
στην κάθε άλλο παρά
επιθυμητή επιλογή, στο
plan b που έχουν επεξεργαστεί η διοίκησή
της, το υπουργείο Οικονομίας και η Tράπεζα Πειραιώς, ως η βασική πιστώτρια της επιχείρησης.
Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν,
σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή στη
συνάντηση που θα έχει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας με την Τράπεζα Πειραιώς.
Οι δεσμευτικές προτάσεις από την αγγλοαμερικανική Kingsley και το fund Ιnnovation Brain
του Lukas Fecker δεν κατατέθηκαν ποτέ, παρά
την άτυπη παράταση που δόθηκε μέχρι εχθές - η
αρχική προθεσμία ήταν για την Τρίτη 5 Φεβορυαρίου - με αποτέλεσμα όλα να οδηγούν στην ενεργοποίηση της ύστατης λύσης, που είναι να περάσει η πολύπαθη ΕΒΖ στην Τράπεζα Πειραιώς.
Εταιρεία, τράπεζα και υπουργείο βρίσκονταν
σε ανοικτή επικοινωνία εδώ και αρκετούς μήνες
για τη σύνταξη του σχεδίου που πρόκειται να
κατατεθεί το αμέσως προσεχές διάστημα στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
Βάσει αυτού αναμένεται η μεταβίβαση των
«ασημικών» της ΕΒΖ, όπως τις μετοχές των θυ-

γατρικών της στη Σερβία, τα εργοστάσια στο Πλατύ και στη Λάρισα, ακίνητα «φιλέτα» και μέρος
του παθητικού στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία
θα δημιουργήσει τρεις Εταιρείες Ειδικού Σκοπού
(SPV’s), ενώ εναπομείναν παθητικό και ενεργητικό θα παραμείνει στην ΕΒΖ (OldCo).
Αξίζει να σημειωθεί πως αν δικαστήριο εγκρίνει το αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 106β, τότε οι
υποχρεώσεις θα «κουρευτούν» σημαντικά, ώστε
να περιοριστούν στα περίπου 60 εκατ. ευρώ, από
220 εκατ. ευρώ και πλέον που είναι σήμερα.
Σε δύσκολη θέση πάντως βρίσκονται οι τευτλοπαραγωγοί καθώς το φουγάρο στο εργοστάσιο
του Πλατέως- που λειτούργησε το 2018- αναμένεται να ανάψει μετά από μία διετία, εφόσον
προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός του εργοστασίου.
Αναφορικά με τους εργαζόμενους στην ΕΒΖ,
έχουν βγει το προηγούμενο διάστημα τροπολογίες προκειμένου να μεταταχθούν στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα ή να ενταχθούν σε προσυνταξιοδοτικό πρόγραμμα.
Πηγή: voria.gr

