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

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

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

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

Κενές… δεντροθέσεις
ΕΤΟΣ:
2020
Μήνας: 1
Εβδομάδα: 3
07.40
Ανατολή Ήλιου:
.30
Δύση  Ήλιου: 17
16-350
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απ. Πέτρου,
Προσκ. αλύσεως
ήνης
Νικολάου Μυτιλ

Στριμώχνει ο Μητσοτάκης
την κεντροαριστερά με την
γυναίκα υποψήφια πρόεδρο;
Δεν είχε στεγνώσει το μελάνι από την προχθεσινή
θέση μας «Μην διασύρετε άλλο τον θεσμό του
Προέδρου της Δημοκρατίας», κάνοντας εκτός των
άλλων αναφορά και στην αναποφασιστικότητα του
πρωθυπουργού και χθες το απόγευμα βγήκε «λευκός
καπνός». Με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο, μέσω
τηλεοπτικού διαγγέλματος προς τον ελληνικό λαό, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την Αικατερίνη
Σακελαροπούλου ως πρότασή του για την ανώτατη
πολιτειακή θέση. Παρόλο που είχε ακουστεί το
όνομα της προέδρου του ΣτΕ τους προηγούμενους
μήνες δεν ήταν από τα φαβορί. Ο Μητσοτάκης
φαίνεται ότι με αυτήν την κίνηση καταρχάς θέλει
να «βραχυκυκλώσει» τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού πρόκειται
για την ανώτατη δικαστικό που επί πρωθυπουργίας
Τσίπρα(2018) επελέγη ομόφωνα για την προεδρεία
του ΣτΕ. Αν σε αυτό προστεθεί και το γεγονός ότι δεν
προέρχεται από την πολιτική οικογένεια της Ν.Δ.,
όπως είπε ο πρωθυπουργός στο διάγγελμά του, τότε
αυξάνονται οι πιθανότητες να λάβει και την ψήφο του
ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το
ιστορικό γεγονός να προταθεί για πρώτη φορά για το
αξίωμα του προέδρου της Δημοκρατίας μια γυναίκα
και μάλιστα από μια «συντηρητική» πολιτικά
κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα σημείο που η επιλογή
Μητσοτάκη θα φέρει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση
την κεντροαριστερή παράταξη, αφού το πρόσωπο της
Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, ίσως φαντάζει ως η
ιδανική επιλογή για τις προοδευτικές δυνάμεις που
θα δυσκολευτούν να την απορρίψουν…Απομένει
να διαφανούν οι πραγματικές προθέσεις στην
καταμέτρηση των κουκιών!

Ένα ακόμα
συλλεκτικό ημερολόγιο
από τον Απ. Ιωσηφίδη
Αφιερωμένο στις μεταφράσεις αρχαίων ελληνικών επιγραμμάτων
του Θωμά Γαβριηλίδη,
είναι το Ημερολόγιο
2020, που επιμελείται
(κάθε χρόνο) ο Απόστολος Ιωσηφίδης.
Αξιοσημείωτη και η
σχετική εικονογράφηση
με δεκατέσσερις πίνακές
του Κώστα Καλδάρα. Και
όπως κάθε χρόνο αναφέρει ο κ. Ιωσηφίδης,
το φετινό «Ημερολόγιο»
είναι μία ακόμα προσπάθεια ερασιτεχνική και
προσφορά αγαπητική.
Γι’ αυτό και είναι συλλεκτικό!

Μας το επεσήμαναν αναγνώστες μας αλλά το διαπιστώσαμε «ιδίοις όμμασι». Ο λόγος για τις κενές… θέσεις
δέντρων στα πεζοδρόμια της πόλης.
Για κάποιους λόγους εδώ και αρκετό καιρό… λείπουν
αρκετά δέντρα από τα πεζοδρόμια της πόλης. Κάποια
ίσως ξεράθηκαν επειδή προσβλήθηκαν από κάποια φυτασθένεια, κάποια άλλα δεν άντεξαν στη ρύπανση και τα
τοξικά… των σκύλων και κάποια άλλα «κάηκαν» ή «υλοτομήθηκαν» γιατί… ενοχλούσαν κάποιους.
Από ένα πρόχειρο ρεπορτάζ που κάναμε διαπιστώσαμε πως μόνο στη λεωφόρο Ανοίξεως, στον κατεξοχήν
δρόμο όπου πολλοί συμπολίτες μας περπατούν-γυμνάζονται ,υπάρχουν 25 κενές θέσεις. Στην οδό Κωττουνίου
και Καρακωστή συνολικά περί τις 20 δεντροθέσεις και

στην οδό Μάρκου Μπότσαρη (σ’ ένα μικρό τμήμα που υπάρχουν δέντρα) από τις 8 δεντροθέσεις… αντιστέκονται
μόνο τρία δέντρα.
Όπως κι αν είναι τα πράγματα, το πρόβλημα υπάρχει,
είναι ορατό, είναι αντιαισθητικό και κρύβει παγίδες τραυματισμού των διερχόμενων πεζών.
Η εποχή που διανύουμε είναι η καλύτερη για δεντροφύτευση. Ευελπιστούμε πως η αρμόδια αντιδημαρχία σε
συνεργασία με κάποιους συλλόγους της πόλης να ασχοληθεί με το θέμα-πρόβλημα.
Και με την ευκαιρία αξίζει να αναφέρουμε πως υπάρχουν πολλοί δρόμοι της πόλης που στερούνται παντελώς
«το πράσινο». Ας κάνουμε κάτι και σ’ αυτούς γιατί όλοι
αναγνωρίζουμε  πως το «πράσινο είναι ζωή»!

«Μπρός γκρεμός και πίσω ρέμα» (;) για τον ΣΥΡΙΖΑ
η πρόταση για Σακελλαροπούλου

Με όρους σοβαρότητας
και θεσμικής υπευθυνότητας,
θα αντιμετωπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ
την πρόταση Μητσοτάκη για
το πρόσωπο της Αικατερίνης
Σακελλαροπούλου στην Προεδρία της Δημοκρατίας και
σήμερα στις 10 το πρωί θα
συνεδριάσει το προεδρείο της
ΚΟ του κόμματος για να λάβει
αποφάσεις και να ανακοινώσει την στάση της στο ζήτημα.
Η πρόταση Μητσοτάκη πάντως έχει ένα βαθμό δυσκολίας για τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου τον Οκτώβριο του 2018 προήχθη στον βαθμό του Προέδρου
του Δικαστηρίου επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με πρόταση του τότε υπ. Δικαιοσύνης, Μιχάλη Καλογήρου προς το υπουργικό συμβούλιο το οποίο και την όρισε ως την πρώτη γυναίκα στην ιστορία του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην ηγεσία
του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.
Σήμερα τα σπουδαία λοιπόν, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι συντάξεις Φεβρουαρίου
νωρίτερα στους λογαριασμούς

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2020, μετά την απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη
Βρούτση και του διοικητή του e-ΕΦΚΑ Χρήστου
Χάλαρη. Συγκεκριμένα, εξαιτίας του μεγάλου χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από την πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου 2020, οι οποίες
είχαν καταβληθεί νωρίτερα, λόγω των εορτών των
Χριστουγέννων, αλλά και για λόγους διευκόλυνσης
των συνταξιούχων, αποφάσιστηκε:
- οι συντάξεις των συνταξιούχων του Ενιαίου
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που προέρχονται από τον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ,
να καταβληθούν στις 24 Ιανουαρίου 2020, ημέρα
Παρασκευή και
- οι συντάξεις των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ
που προέρχονται από τους λοιπούς φορείς και
το Δημόσιο να καταβληθούν στις 27 Ιανουαρίου
2020, ημέρα Δευτέρα.
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Ηλίας Πλιόγκας,
για τη διοίκηση
του Νοσοκομείου
Ημαθίας: «Οι στόχοι
ψηλά και
το βλέμμα χαμηλά»
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Συναντήσεις με Χρυσοχοίδη, Βεσυρόπουλο,
Τσαγκαλίδη και Καραμαλάκη, είχε στην Αθήνα
ο Αντιπεριφερειάρχης Κ. Καλαϊτζίδης

Συναντήσεις εργασίας είχε στην Αθήνα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας
Κώστας Καλαϊτζίδης, με τους Ημαθιώτες υπουργούς της κυβέρνησης, Μιχάλη
Χρυσοχοίδη και Απόστολο Βεσυρόπουλο καθώς και με τον Ημαθιώτη Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δημήτρη Τσαγκαλίδη. Στο ίδιο πλαίσιο είχε συνάντηση και με τον Αρχηγό
της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη.
Στις συναντήσεις αυτές, ο Κώστας Καλαϊτζίδης είχε συνεργασίες με τους υπουργούς, τον Αρχηγό και την υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων για την εξέταση και υλοποίηση θεμάτων της Ημαθίας, τα οποία
κατά την εξέλιξή τους, θα γνωστοποιηθούν αναλυτικά.

Κ. Καλαϊτζίδης: «Υλοποιούμε μια διεθνή συνεργασία
στον αγροδιατροφικό τομέα που μπορεί να αποδώσει
πολλαπλά και καινοτόμα οφέλη στην Ημαθία»
ΤΟΝΙΣΕ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «AGROLABS» ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κινείται συνεχώς ανοδικά, καινοτόμα και

Την πρώτη του επίσημη ανάρτηση από την θέση του διοικητή, έκανε χθες ο Ηλίας Πλιόγκας στο λογαριασμό του στο
fb, γράφοντας: «Η ορκωμοσία και ανάληψη καθηκόντων ως
Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας είναι τιμή και ευθύνη. Με προτεραιότητα στον πολίτη, τον ασθενή, τον άνθρωπο
θα εργαστώ σκληρά και με απόλυτη προσήλωση στις δεσμεύσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και προσωπικά του
Πρωθυπουργού της χώρας Κυριάκου Μητσοτάκη.
Οι στόχοι ψηλά και το βλέμμα χαμηλά».

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ

Αναγγελία κοινοποίησης πίνακα εκτιμήσεων ζημιών φητικής παραγωγής για χαλάζι 15/05/2019 Νάουσας. Ώρες
προσέλευσης αγροτών για παραλαβή των αποτελεσμάτων
από 12:00 μμ έως 14:00μμ καθημερινά εκτός Σαββάτου και
Κυριακής και Αργιών, στο Δημοτολόγιο στο χώρο του Δημαρχείου στη Νάουσα. Προθεσμία κατάθεσης ενστάσεων έως
και 27/01/2020.
Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΕΛΓΑ
ΛΕΦΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ

Εξιχνίαση κλοπής
Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίσθηκε δικογραφία
σε βάρος 17χρονου ημεδαπού, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα,
τον Οκτώβριο του 2019 σε περιοχή
της Ημαθίας, αφαίρεσε μέσα από
σταθμευμένο όχημα δύο τσάντες με
το χρηματικό ποσό των 165 ευρώ, κοσμήματα αξίας
350 ευρώ και τραπεζικές κάρτες.

αναπτυξιακά, τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και σε ένα ευρύ προγραμματισμό
έργων και δράσεων κι εμείς ως Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας συμμετέχουμε μαζί
της, έμπρακτα και ενεργά, υλοποιώντας από κοινού έργα ανάπτυξης και δράσεις
καινοτομίας, μέσω προγραμμάτων από περιφερειακούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς
πόρους. Τέτοια είναι και η διεθνής δράση του έργου AgroLabs στον αγροδιατροφικό τομέα, που πετύχαμε να φέρουμε στη Ημαθία, να την παρουσιάσουμε και να
την υλοποιήσουμε και ελπίζω αυτή η διεθνής συνεργασία να μας αποδώσει πολλαπλά οφέλη». Αυτά τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, Κώστας Καλαϊτζίδης
στον χαιρετισμό που απέστειλε για την έναρξη του διεθνούς συνεδρίου “AgroLabs
- Καινοτόμες Αγροδιατροφικές Συστάδες Συνεργασίας” που πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου στη Βέροια και διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.
Ο Κώστας Καλαϊτζίδης ευχαρίστησε για όλα τα παραπάνω, τόσο τον περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα όσο και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής
Οικονομίας της Π.Κ. Μακεδονίας, Σωτήρη Μπάτο, ο οποίος ήταν παρών στο διεθνές συνέδριο της Βέροιας.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι δράσεις των εταίρων του έργου για τη δημιουργία Καινοτόμων Αγροδιατροφικών Συστάδων Συνεργασίας, στις περιοχές της Ημαθίας (Ελλάδα), της Λεμεσού (Κύπρος), του Fier (Αλβανία) και του Razlog (Βουλγαρία). Το έργο «AgroLabs - Καινοτόμες
Αγροδιατροφικές Συστάδες Συνεργασίας» συγχρηματοδοτείται από το Διαπεριφερειακό Διεθνές Πρόγραμμα Συνεργασίας “ INTERREG VB BalkanMediterranean 2014-2020” και τις εθνικές χρηματοδοτήσεις των συμμετεχουσών χωρών.

Από σήμερα ο εορτασμός του
Πολιούχου της Βέροιας Αγίου Αντωνίου
Τον Πολιούχο της Άγιο Αντώνιο τιμά την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου
2020 η Βέροια και με αφορμή τον εορτασμό πανηγυρίζει και ο Ιερός
Ναός Οσίου Αντωνίου του Βεροιέως. Το πρόγραμμα των λατρευτικών
εκδηλώσεων ξεκινάει από σήμερα το απόγευμα και ολοκληρώνεται
αύριο το βράδυ ως εξής:
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020
6.00 μ.μ. Έλευσις Ιεράς Εικόνος της Παναγίας «Προδρομιτίσσης»,
Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός
11.00 μ.μ. Ιερά Αγρυπνία
Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020
7.00 π.μ. Όρθρος, Αρχιερατικό Συλλείτουργο, Λιτανεία
5.00 μ.μ. Εσπερινός και Παράκληση
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό του Πολιούχου
Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια
του κοινού κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων εορτασμού Πολιούχου πόλης
Βέροιας Αγίου Αντωνίου και της λιτανείας ιερού λειψάνου του Οσίου, η
Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας έλαβε τα παρακάτω μέτρα:
-Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων και
την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, από τις 10:00 π.μ, της Πέμπτης 16 Ιανουαρίου έως τις 24:00΄
της Παρασκευής 17 Ιανουαρίου, στην οδό Αγίου Αντωνίου, από τη συμ-

βολή της με την οδό
Μαλακούση έως τη
συμβολή της με την
οδό Βερμίου, στην
πάροδο της Αγίου Αντωνίου, έναντι εισόδου του Ιερού Ναού έως τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής και επί
της πλατείας Αγίου Αντωνίου.
-Την απαγόρευση κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, το πρωί
της Παρασκευής κατά τις ώρες 10:30΄ έως 11:30΄ και μόνο για το απολύτως απαιτούμενο χρονικό διάστημα, στο οποίο θα διέλθει η λιτανεία,
στην οδό Κεντρικής, από τη συμβολή της με την πάροδο της Βερμίου
έως τη συμβολή της με την οδό Βικέλα, στην οδό Μητροπόλεως, από
τη συμβολή της με την οδό Βικέλα έως τη συμβολή της με την οδό
Βενιζέλου, στην οδό Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως τη συμβολή με την οδό Μαλακούση, στην οδό Μαλακούση, από τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου έως τη συμβολής με την
οδό Κεντρικής.
Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων
οδών, με μέριμνα και φροντίδα του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας.
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Αγιασμός με κοπή πίτας
στο ΚΕΜΑΕΔ παρουσία πολλών
υποστηρικτών και φίλων
Με αγιασμό και κοπή
πίτας για το 2020, ξεκίνησε τη νέα χρονιά το Κέντρο Μέριμνας Ατόμων με
Ειδικές Δεξιότητες (ΚΕΜΑΕΔ) του Δήμου Βέροιας,
παρουσία εκπροσώπων
Αρχών, εθελοντών και πολιτών που στηρίζουν τη
λειτουργία του Κέντρου, αρωγοί πάντα στις ανάγκες
των παιδιών.
Τον Αγιασμό τέλεσε
ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ο οποίος έκοψε και την βασιλόπιτα
που μοιράστηκε στους
καλεσμένους (τυχερή στο
φλουρί η Αλεξάνδρα Γιάγκολγου που έλαβε ένα αναμνηστικό δώρο από την
υπεύθυνη του ΚΕΜΑΕΔ,
Μελίνα Δαμιανίδου).
Μετά την κοπή της
πίτας, ο Μητροπολίτης
έδωσε τις ευχές του σε
όλους, ενώ, όπως είπε,
ανταποκρινόμενη πάντα η
Μητρόπολη στις ανάγκες
του Κέντρου και των παιδιών παρέδωσε στην κα
Δαμιανίδου και το διαπιστευτήριο αυτής της ανταπόκρισης, μαζί με μια επιταγή 2.000 ευρώ για την
ενίσχυση του ΚΕΜΑΕΔ.
Η κα Δαμιανίδου ευχαρίστησε πολύ τον Μητροπολίτη και όλους όσοι
στηρίζουν το έργο τους
(εκκλησία, πολιτικές και
τοπικές αρχές, συνεργάτες, φορείς, εθελοντές, επαγγελματίες της πόλης,
φίλους και συμπολίτες)
που τίμησαν την εκδήλωση με την φυσική τους
παρουσία ή δια εκπροσώπων τους, καθώς και τον
επιστημονικό συνεργάτη
του Κέντρου, νευρολόγο
κ. Γιώργο Τσιαλέρα.
Ο δήμαρχος Κ. Βοργιαζίδης ευχαρίστησε την
υπεύθυνη του Κέντρου
για τη δουλειά που γίνεται, καλύπτοντας τα κενά
της Πολιτείας στο θέμα
των ατόμων με αναπηρία
και ευχήθηκε καλή χρονιά.
Ευχές απηύθυναν επίσης
ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος εκ μέρους του
αντιπεριφερειάρχη Κ. Καλαϊτζιδη και ο διευθυντής
Αστυνομίας Διονύσης
Κούγκας.
Ακολούθησε σε φιλικό
και ζεστό κλίμα, μια μικρή
δεξίωση-κέρασμα στους
καλεσμένους του ΚΕΜΑΕΔ. Παρόντες επίσης ήταν, εκπρόσωποι του ημαθιώτη υφυπουργού Απ.
Βεσυρόπουλου, ο εκπρόσωπος της Ι΄ Μεραρχίας κ.
Παντελίδης, ο περιφερειακός σύμβουλος Στ. Μουρτζίλας, οι αντιδήμαρχοι
Αλ. Τσαχουρίδης και Συρμούλα Τζήμα, οι δημοτικοί
σύμβουλοι Δ. Πυρινός και
Στ. Κελεσίδης, ο προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας
Εκπ/σης κ. Διονύσης Διαμαντόπουλος, η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
Αθηνά Τσιπουρίδου και ο πρόεδρος των ιδιοκτητών
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κ. Κώστας
Σαμανίδης, ο διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής
του Νοσοκομείου Βέροιας κ. Γιάννης Βογιατζής, ο

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (Κοιμητήρια Βέροιας)

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών Χριστιανών ότι το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020,
μνήμη του εν Αγίοις Πατρός Ημών Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου της μεγάλης
πόλεως της Αλεξανδρείας, πανηγυρίζει ο
Ιερός Κοιμητηριακός Ναός πόλεως Βέροιας,
το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει
ως εξής:
Παρασκευή 17 Ιανουαρίου ώρα 18.00
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, μετ’ αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος.
Σάββατο 18 Ιανουαρίου ώρα 7.00
Όρθρος και Πανηγυρικό Συλλείτουργο
Ώρα 17.00 Μεθέορτος Εσπερινός, και
Ιερά Παράκληση του Αγίου.
Κυριακή 19 Ιανουαρίου ώρα 07.00
Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Παντελεήμονος
– Κτητορικό Μνημόσυνο.
Κατά τα διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών
θα τεθεί προς προσκύνηση απότμημα Ιερού
Λειψάνου του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου.

Η φιλόπτωχος κόβει τη βασιλόπιττά της
Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Φιλόπτωχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, προσκαλούμε τις φίλες και συνδρομήτριες να καλωσορίσουμε τον καινούριο χρόνο χορεύοντας με
διαλεκτή ζωντανή μουσική και να ανακαλύψουμε την τυχερή της χρονιάς στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 5.00΄- 8.30΄μ.μ στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Βέροιας. Προσκλήσεις διατίθενται από τα γραφεία της Φιλόπτωχου καθημερινά
8.00΄-12.00΄π.μ. τηλ.2331064731, από το «ΣΤΑΡ» κ.Βλαχογιάννη 6944311079 και από τα μέλη
του Δ.Σ.

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»
Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ
(ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές: Πέμπτη 16/1/20
– Παρασκευή 17/1/20 – Σάββατο
18/1 – Κυριακή 19/1 στις 17.15
Σκηνοθεσία: ΒΛΑΝΤ ΜΠΑΡΜΠΕ Σενάριο: ΒΛΑΝΤ ΜΠΑΡΜΠΕ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ
ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΛΙΛΑ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΒΕΛΙΝΑ ΑΡΑΠΙΔΗ,
ΠΟΙΜΗΣ ΠΕΤΡΟΥ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ, ΧΡΙΣΤΕΛΛΑ ΓΚΙΖΕΛΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΝΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ
JUMANJI: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΑ (Αγγλικά
με Ελληνικούς Υποτιτλ.)
Προβολές: Πέμπτη 16/1/20 – Παρασκευή
17/1/20 – Δευτέρα 20/1/20– Τρίτη 19/1/20 –
Τετάρτη 21/1 στις 19.00
Σκηνοθεσία: ΤΖΕΪΚ ΚΑΣΝΤΑΝ
Σενάριο: ΤΖΕΪΚ ΚΑΣΝΤΑΝ
Ηθοποιοί: ΝΤΑΝΙ ΝΤΕ ΒΙΤΟ, ΤΖΑΚ
ΜΠΛΑΚ, ΝΤΑΝΙ ΓΚΛΟΒΕΡ, ΝΙΚ ΤΖΟΝΑΣ, ΚΑΡΕΝ ΤΖΙΛΑΝ, ΑΛΕΞ ΓΟΥΛΦ, ΝΤΟΥΕΪΝ ΤΖΟΝΣΟΝ (ΤΗΕ ROCK), ΜΟΡΓΚΑΝ ΤΕΡΝΕΡ
JUMANJI: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΑ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές: Πέμπτη 16/1/20 – Παρασκευή
17/1/20 – Σάββατο 18/1/20– Κυριακή 19/1/20
στις 17.00

πρώην Αστυνομικός Δ/ντής Ημαθίας κ. Βασ. Κρεμμύδας, η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μ.
Ψωμιάδου, ο πρόεδρος της Συντεχνίας Κρεοπωλών Ν.
Κακαφίκας, ο δικηγόρος Μιχ. Χασιώτης, ο Πρόδρομος
και ο Ιορδάνης Χατζόγλου, εθελοντές και φίλοι.

ΕΥΤΥΧΙΑ
Προβολές: Καθημερινά στις 19.00
Σκηνοθεσία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Σενάριο: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΗ
Ηθοποιοί: ΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ
ΛΟΥΔΑΡΟΣ, ΧΡΥΣΑ ΡΩΠΑ, ΠΑΥΛΟΣ ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΠΥΓΜΑΛΙΩΝΑΣ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ, ΚΑΤΙΑ ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ,

16/1/20 - 22/1/20

ΛΙΛΑ ΜΠΑΚΛΕΣΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗ, ΘΑΝΟΣ
ΤΟΚΑΚΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ, ΜΑΤΘΙΛΔΗ
ΜΑΓΓΙΡΑ, ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ
1917
Προβολές: Καθημερινά στις 21.30
Σενάριο/ Σκηνοθεσία:
ΣΑΜ ΜΕΝΤΕΣ
Ηθοποιοί:
ΚΟΛ Ι Ν Φ Ε Ρ Θ , Μ Α Ρ Κ
ΣΤΡΟΝΓΚ, ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ ΚΑΜΠΕΡΜΠΑΤΣ,
ΑΝΤΡΙΟΥ ΣΚΟΤ, ΝΤΙΝ ΤΣΑΡΛΣ ΤΣΑΠΜΑΝ,
ΤΖΟΡΤΖ ΜακΚΕΪ
Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΤΖΟΥΕΛ
Προβολές: Πέμπτη 16/1/20 – Παρασκευή
17/1/20 – Δευτέρα 20/1 – Τρίτη 21/1 – Τετάρτη
22/1 στις 21.15
Σάββατο 18/1/20– Κυριακή 19/1/20 στις
19.00 και 21.30
Σκηνοθεσία: ΚΛΙΝΤ ΙΣΤΓΟΥΝΤ
Σενάριο: ΜΠΙΛ ΡΕΪ
Ηθοποιοί: ΣΑΜ ΡΟΚΓΟΥΕΛ, ΤΖΟΝ ΧΑΜ,
ΟΛΙΒΙΑ ΓΟΥΑΪΛΝΤ , ΚΑΘΙ ΜΠΕΪΤΣ, ΠΟΛ ΓΟΥΑΛΤΕΡ ΧΑΟΥΖΕΡ
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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Ζητώντας, ακόμα,
απάντηση για την οδό
Πιερίων

-Επιστολή στον Δήμαρχο Βέροιας

« Κύριε Δήμαρχε,
Οι γιορτές
τελείωσαν ,
ευχές ανταλλάξαμε με κάθε
ειλικρίνεια και
σεβασμό , οι
δύο μας.
Θεωρώ όμως ότι , μου
οφείλεται μία
απάντηση [ όχι
δικαιολογία ] ,
στο προηγούμενο δημοσίευμα μου για το
ημιτελές αποτέλεσμα στην
οδό Πιερίων ,
απέναντι από
το διαγνωστικό
κέντρο ΠΑΝΑΓΙΑ και απέναντι από το
ΒΕΡΓΙΩΤΙΚΟ .
Οι φωτογραφίες είναι
ενδεικτικές .
Τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών στην οδό Πιερίων η
κατάσταση είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ .
Με την δέουσα εκτίμηση
ΚΑΠΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ»
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Στην ανάπτυξη του
αγροδιατροφικού τομέα
στοχεύει η Τράπεζα Πειραιώς

κσυγχρονισμός,
καινοτομία
και επιχειρηματικότητα αποτελούν το τρίπτυχο της
ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα για
την Τράπεζα Πειραιώς,
όπως το αποτύπωσε
ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής της
Τράπεζας Πειραιώς, κ.
Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου στο Συνέδριο
του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγροτικών Θεμάτων και Αγροτικών
Φωτοβολταϊκών, που
πραγματοποιήθηκε
στην Καλαμπάκα στις
11 Ιανουαρίου 2020.
Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου, Γενικός Διευθυντής Αγροτικής
«Η ανάπτυξη του αΤραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς.
γροδιατροφικού τομέα,
πρέπει να δώσει έμφαΤα Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Τράπεζας Πειση στον εκσυγχρονισμό, την καινοτομία, την επαγγελραιώς για τους αγρότες, που αφορούν τόσο στις παραματική διαχείριση και την επιχειρηματικότητα. Ο Αγροδιγωγικές όσο και τις επενδυτικές τους ανάγκες παρουατροφικός Τομέας αποτελεί στρατηγική επιλογή για την
σίασε ο κ. Αλέξης Πολυτάκης, επικεφαλής Ανάπτυξης
Τράπεζα Πειραιώς» είπε χαρακτηριστικά ο κ. ΑλεξάνΕργασιών Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς.
δρου. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει
Μεταξύ άλλων έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις χρηματοδοένα ολοκληρωμένο πλαίσιο χρηματοδοτικής στήριξης
τήσεις των σχεδίων βελτίωσης αγροτών και ομάδων πατων επενδύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα, δρομοραγωγών με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση του Μέτρου
λογεί μια ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων για ΑΠΕ
4.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και
αγροτών και στηρίζει ενεργά τις Ομάδες Παραγωγών με
των επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Κι
αναπτυξιακή προοπτική στοχεύοντας στη δημιουργία
όπως είπε χαρακτηριστικά «Η Τράπεζα Πειραιώς, με τις
των «επόμενων πετυχημένων Αγροτικών Συνεταιρισμών
χρηματοδοτήσεις της, θα στηρίξει καθολικά κάθε υγιές
της χώρας».
αγροτικό επενδυτικό σχέδιο. Έχει τη βούληση, τους πόΟ κ. Γιάννης Χανιωτάκης, Διευθυντής Ανάπτυξης
ρους και την τεχνογνωσία να το κάνει, προς όφελος του
Εργασιών Αγροτικού Τομέα, αναφέρθηκε στην ολιστική
πρωτογενούς τομέα και της εθνικής οικονομίας».
προσέγγιση της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία στοχεύει
Στη γενική συνέλευση του Πανελλήνιου Συνδέσμου
να καλύψει ολοκληρωμένα τις εξατομικευμένες ανάΑγροτικών Θεμάτων και Αγροτικών Φωτοβολταϊκών, παγκες των αγροτών, των φορέων και των επιχειρήσεων
ραβρέθηκε πενταμελές κλιμάκιο της Τράπεζας Πειραιώς,
του χώρου. «Μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών της
αποτελούμενο από τους κ.κ.: Αλκιδιάβη Αλεξάνδρου,
Τράπεζας που περιλαμβάνουν και ένα χαρτοφυλάκιο
αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Τραπεζικής,
εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών, επιδιώκεται
Γιάννη Χανιωτάκη, Διευθυντή Ανάπτυξης Εργασιών
η ουσιαστική στήριξη του Αγροτικού τομέα» είπε ο κ. ΧαΑγροτικού Τομέα, Πανάγιο Χρήστο, Περιφερειακό Διευνιωτάκης για να προσθέσει ότι «Η χρηματοδότηση δεν
θυντή Θεσσαλίας, Αλέξη Πολυτάκη, επικεφαλής Ανάπτυθα πρέπει να αποτελεί απλή ροή κεφαλαίων στον τομέα
ξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα και Γιούδη Δημήτριο
αλλά και να συμβάλλει στην επίλυση δομικών προβληαπό το Επιχειρηματικό Κέντρο Αγροτικού Τομέα Κεντριμάτων του».
κής και Δυτικής Ελλάδας.
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια)
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας πατέρα,
παππού και αδελφού

Τελούμε την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Τριποτάμου ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
για την ανάπαυση της ψυχής της
αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας,
κόρης, αδελφής και νύφης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝ.
ΠΑΖΑΪΤΗ

ΕΛΕΝΗΣ ΣΑΒ.
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥΚΑΡΟΛΙΔΟΥ

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το
Θεό.
Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Οι αδελφές
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα «Γαλήνη»

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό Aγίας
Παρασκευής Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση
της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, υιού, αδελφού και
θείου

ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΕΤ.
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
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,
Η μητέρα,
Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Tετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 στις 3.30 μ.μ. από
τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου στην
Κουμαριά Ημαθίας η Αναστασία
Τζίμα, σε ηλικία 80 ετών.

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το
Θεό.
Ο σύζυγος, Τα τέκνα,
Η μητέρα, Η αδελφή
Η πεθερά
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 στον Ιερό
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για
την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας αδελφής,
θείας και εξαδέλφης

ΕΥΜΟΡΦΙΑΣ ΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το
Θεό.
Τα αδέλφια,
Τα ανήψια
Τα ξαδέλφια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί
στο «The coffee center», Μαλακούση 10

ΚΗΔΕΙΕΣ

Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 στις 2.30 μ.μ. από
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Ελένη Χρυσανθίδου σε ηλικία 91 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 15
Ιανουαρίου 2020 στις 10.00 π.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγ. Μαρίνας
στην Αγ. Μαρίνα Δοβρά ο Δημήτριος Αντ. Λυμούσης, σε ηλικία
96 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της
κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου
Βέροιας προς τους
συμπολίτες μας, σας
γνωστοποιούμε ότι
όσοι αντιμετωπίζουν
πρόβλημα περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν
, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ``, αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό
διάστημα χρειάζονται. Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης
και Καμπανίας κ.
Παντελεήμων:
Την Πέμπτη 16
Ιανουαρίου στις
6 : 0 0 μ . μ . σ το ν
π ρ ο α ύ λ ι ο χώ ρ ο
του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου του
Νέου Πολιούχου
Βεροίας θα υποδεχτεί την ιερά εικόνα της Παναγίας
«Προδρομιτίσσης»
από το Άγιον Όρος
και στη συνέχεια
θα συμμετάσχει
στον Πολυαρχιερατικό Εσπερινό.
Την Παρασκευή
17 Ιανουαρίου το
πρωί θα λάβει μέρος στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου Βεροίας και στην Ιερά Λιτανεία.
Το Σάββατο 18 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Αγκαθιάς.
Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου στα Κοιμητήρια Βεροίας.
Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι θα ευλογήσει τη βασιλόπιτα στο Γηροκομείο Βεροίας.
Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αράχου επί τη εορτή του
Αγίου Ευθυμίου.
Την Τρίτη 21 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό
Ναό Αγίου Δημητρίου Ναούσης επί τη εορτή του Αγίου Ευγενίου
του Τραπεζουντίου.
Την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό
Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοχωρίου επί τη εορτή του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω.
Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κυψέλης επί τη εορτή της Οσίας Ξένης.
Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό
Ναό Αγίας Μαρίνης του ομωνύμου Δημοτικού Διαμερίσματος Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.
Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ευλογήσει τη βασιλόπιτα και θα ομιλήσει στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης στο πλαίσιο των συνάξεων με
τίτλο «Επισκοπικός Λόγος».
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Ορκίστηκαν χθες ο νέος
υπουργός Μετανάστευσης και
Ασύλου Ν. Μηταράκης και ο
νέος αναπληρωτής υπουργός
Γ. Κουμουτσάκος

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλοπούλου και παρουσία του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη ορκίστηκαν χθες με
θρησκευτικό όρκο στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Νότης Μηταράκης ως υπουργός στο νέο Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου και ο κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, ως αναπληρωτής υπουργός.
Ο νέος αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης
κ. Γιώργος Κουμουτσάκος αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ορκωμοσίας θα μεταβεί στον ΟΟΣΑ,
όπου θα έχει συναντήσεις με τον γενικό γραμματέα
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης κ. ‘Ανχελ Γκουρία, καθώς και με τον υπουργό
εσωτερικών της Γαλλίας, Κριστόφ Καστανέρ.
Αλ. Τσίπρας: χρειάστηκαν έξι μήνες για να
καταλάβουν το μπάχαλο στο προσφυγικό
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας,

σχολίασε την ίδρυση υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου.
«Τα συγχαρητήριά μου στον κ. Μητσοτάκη που
του πήρε τελικά μόνο έξι μήνες και εφτά μέρες για
να καταλάβει το μπάχαλο που δημιούργησε στο
προσφυγικό», αναφέρει ο κ. Τσίπρας. «Και πόσο
γκάφα ολκής ήταν η απόφασή του να καταργήσει το
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής στη χώρα με
τις μεγαλύτερες ροές προσφύγων και μεταναστών σε
όλη την Ευρώπη», προσθέτει.
Άγγ. Τόλκας : Χάθηκε κρίσιμος χρόνος
με τους λάθος χειρισμούς
Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο FB, ο Άγγελος Τόλκας, υφ. Μεταναστευτικής
πολιτικής στην κυβέρνηση Τσίπρα, σημείωσε: «Η κυβέρνηση έρχεται αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα και αφού «μοίρασε» επιτελικά τις αρμοδιότητές του σε διάφορα υπουργεία, αρχές και πρόσωπα,
σήμερα επανιδρύει
το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Επιβεβαιώνονται
έτσι αφενός η λανθασμένη επιλογή
της για την κατάργηση του εν λόγω
υπουργείου και αφετέρου τα δραματικά αδιέξοδα που
δημιούργησε στην
αντιμετώπιση του
Προσφυγικού.
Χάθηκε κρίσιμος
χρόνος με τις παλινωδίες, τις ιδεοληψίες και τους λάθος
χειρισμούς».
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Στη Βουλή το αίτημα για μείωση
του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης στο πετρέλαιο
Θέρμανσης, έφερε ο βουλευτής
Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας
Κοινοβουλευτική
ερώτηση υπέβαλε ο
Τάσος Μπαρτζώκας
στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο
Σταϊκούρα, καθώς
και στον αρμόδιο για
θέματα φορολογικής
πολιτικής, Υφυπουργό κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, αξιώνοντας τη μείωση του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης.
Σύμφωνα με επικυρωμένες μελέτες,
η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις ανεπτυγμένες χώρες που
καταγράφει υψηλόναι κενή νοήματος αν δε μεταφράζεται σε πραγτατα ποσοστά αδυναμίας πρόσβασης των πο- ματικό όφελος για τους πολίτες. Σύμφωνα δε
λιτών της σε βασικά ενεργειακά αγαθά, όπως με δηλώσεις του, δε νοείται σε μία σύγχρονη
πχ στην αδυναμία επαρκούς πρόσβασης. Το δημοκρατία να υφίστανται πολίτες που δυσκοπρόβλημα εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονο σε πε- λεύονται να έχουν πρόσβαση σε θέρμανση.
ριοχές που εκ των πραγμάτων αντιμετωπίζουν
Για τους άνωθεν λόγους, διατυπώθηκε, δια
σφοδρούς χειμώνες αλλά και επίσης, εμφανί- της Κοινοβουλευτικής Ερώτησης, το αίτημα για
ζουν υψηλές αποκλίσεις σε όρους εισοδήμα- μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο
τος, έναντι άλλων περιοχών. Με άλλα λόγια, πετρέλαιο θέρμανσης, προκειμένου να μειωθεί
η ενεργειακή φτώχεια συσχετίζεται θετικά με άμεσα και η τιμή του. Άλλωστε είναι γνωστό ότι
το εισόδημα- όσο μικρότερο το εισόδημα τόσο το μεγαλύτερο μέρος της τιμής του πετρελαίου
μεγαλύτερος ο κίνδυνος αποκλεισμού από τα αποδίδεται σε φορολογία, ενώ και η θετική οικοενεργειακά αγαθά.
νομική συγκυρία επιτρέπει περαιτέρω φορολογιΣτις περιοδείες του βουλευτή Τάσου Μπαρ- κές μειώσεις.
τζώκα στην Ημαθία, αλλά και από την καθημερινή επαφή του με τους πολίτες, επιβεβαιώνεται ότι οι υφιστάμενες πολιτικές
δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς το ζήτημα,
όπως διαφάνηκε άλλωστε και από την
πρόσφατη καταβολή του επιδόματος
θέρμανσης.
Οι πολίτες τονίζουν ότι οι γραφειοκρατικές προϋποθέσεις αλλά και ο ανεπαρκής προϋπολογισμός για πολιτικές ενεργειακής αυτονομίας, όπως πχ
του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’
Εκφράζω τη βαθιά και ειλικρινή θλίψη μου, στη
οίκον Ι-ΙΙ», αποκλείουν μεγάλη μερίδα
συνάδελφο, συνεργάτιδα και Πρόεδρο του ΔημοΕλλήνων από την πρόσβαση σε επαρκή
τικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, κα Όλγα Μοσχοθέρμανση. Αποτέλεσμα των παραπάνω
πούλου και τους οικείους της για την απώλεια του
είναι η ενεργειακή φτώχεια να καθίσταται
συζύγου της.
μια σύγχρονη, διακριτή και απειλητική
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
μορφή φτώχειας.
Παναγιώτης Γ. Γκυρίνης
Το ζήτημα απασχόλησε έντονα το
βουλευτή Ημαθίας, ο οποίος θέτει στο
επίκεντρο των πολιτικών του στόχων
και επιδιώξεων τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Για τον ίδιο η
βελτίωση στους οικονομικούς δείκτες εί-

Συλλυπητήριο του Δημάρχου
Αλεξάνδρειας στην οικογένεια
της Όλγας Μοσχοπούλου για
την απώλεια του συζύγου της

Την Κυριακή
η βασιλόπιτα
του Κοι.Σ.Π.Ε.
Ημαθίας
Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας «Δεσμός», κόβει την Πρωτοχρονιάτικη
βασιλόπιτα την Κυριακή 19 Ιανουαρίου στις 12:00 π.μ., στο καφέ
«Foyer», στο φουαγιέ της Στέγης
Γραμμάτων και Τεχνών
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Το Σάββατο 18 Ιανουαρίου

Στους ανομολόγητους, ανεκπλήρωτους έρωτες και
τους καημούς του, εστιάζει η μουσικοχορευτική
παράσταση «Γκρίζος Έρωτας», στο Χώρο Τεχνών
Η Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία Έκφρασης & Πολιτισμού
(Ε.Λ.ΕΤ.Ε.Π.) έπειτα από τις 4 sold
out παραστάσεις με τον «Γκρίζο
Έρωτα» στην κεντρική σκηνή του
Ιδρύματος Μ. Κακογιάννης, έρχεται
στην Βέροια, για μια παράσταση
στον Χώρο Τεχνών το Σάββατο 18
Ιανουαρίου στις 8.00 μ.μ. Έρωτες
που ομολογήθηκαν ή όχι, απωθημένες επιθυμίες και πόθοι, ανεκπλήρωτες αγάπες που κινούνται σε
γκρίζο φόντο, είναι η αφορμή και η
αιτία της μουσικοχορευτικής αυτής
παράστασης που την κάνει ιδιαίτερη, το παραδοσιακό της στοιχείο
μέσα από μια σύγχρονη αισθητική.
-Για τι ακριβώς πρόκειται; ρωτήσαμε τον κ. Γιώργο Λιάρο, καλλιτεχνικό υπεύθυνο της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρίας Έκφρασης
και Πολιτισμού (ΕΛΕΤΕΠ), που επιμελήθηκε όλη την παράσταση…
Γ.Λ. Ο «ΓΚΡΙΖΟΣ ΕΡΩΤΑΣ» είναι μια παράσταση η οποία προετοιμαζόταν για 2 χρόνια πριν παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Ίδρυμα Μ.
Κακογιάννης. Η ιδέα αντλήθηκε μέσα από το περιεχόμενο των ελληνικών
δημοτικών τραγουδιών. Έρωτες ανομολόγητοι, ανεκπλήρωτοι, σκοτεινοί,
κατάρες, απογοητεύσεις, αιμομιξίες, καημοί πρωταγωνιστούν πολλές
φορές στα τραγούδια μας. Ταξιδέψαμε σε 10 περιοχές της Ελλάδας ώστε
άνθρωποι κάθε ηλικίας να μας ομολογήσουν τα ανομολόγητα. Έτσι δημιουργήθηκε ο «ΓΚΡΙΖΟΣ ΕΡΩΤΑΣ», ένα σύμπλεγμα συναισθημάτων από
τις μαρτυρίες καθημερινών ανθρώπων απ’ όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για
τα δικά τους ερωτικά βιώματα, τη δική τους αλήθεια. Εξήντα χορευτές και
εννέα μουσικοί δίνουν πνοή σε αυτά τα «στοιχειά» του παρελθόντος και ο
καθένας από εμάς καταλήγει στο δικό του γκρι.
-Ο έρωτας μέσα από τον χορό εκφράζεται βασανιστικά και γκρίζα
ή λυτρώνεται και απελευθερώνει τον πόνο και την τρέλα;
Γ.Λ.Ο χορός αποτελεί το μέσο έκφρασης ενός έρωτα. Λυτρώνει, απογειώνει, απελευθερώνει όλους τους κρυφούς πόθους του ανθρώπου. Γι’
αυτό ήταν και είναι αναγκαίο μέσο έκφρασης. Στη χαρά, στον πόνο, στην
απογοήτευση όλοι νιώθουμε την ανάγκη να εκφραστούμε μέσα από τον
χορό. Τότε μιλάει η σκέψη μας, η ψυχή μας, ταξιδεύουμε στα άβατα, σκοτεινά ή και φωτεινά μονοπάτια που μόνο ο έρωτας ξέρει.
-Θα δούμε μία κλασική παραδοσιακή προσέγγιση ακόμα και ενδυματολογικά ή κάτι πιο σύγχρονο και σημερινό χωρίς να χάνει την
ταυτότητά του;
Γ.Λ. Στο υποσυνείδητο του μέσου θεατή όταν ακούει «παράσταση παραδοσιακών χορών» υπάρχει η αντίληψη μιας κλασικής παραδοσιακής
προσέγγισης. Και η αλήθεια είναι πως με αυτή έχουν μεγαλώσει πολλές
γενιές. Η άποψη η δική μου, όπως και της ομάδας μου, είναι ότι ο παραδοσιακός χορός από τη στιγμή που ανεβαίνει στη σκηνή, υπάρχουν φώτα
και έχει φύγει από τον φυσικό τόπο επιτέλεσής του, αυτόματα αποκτά θεατρικούς κανόνες. Επιτυχημένα ή αποτυχημένα προσπαθείς μέσα από τον
λαϊκό πολιτισμό να αντλήσεις τα κομμάτια εκείνα που σου ταιριάζουν στο
σενάριο και να δημιουργήσεις ένα νέο παζλ. Ο ΓΚΡΙΖΟΣ ΕΡΩΤΑΣ είναι
ένα έργο που βασίζεται στο βαθύτερο περιεχόμενο και όχι στην αναπαράσταση χορών. Είναι κάτι πιο σύγχρονο χωρίς όμως να ξεχνάει το χθες που
το λυτρώνει και το αναγεννά.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δυνάμει της με αρ. 1026/19 πράξης της Εισηγήτριας Πτωχεύσεων του Πρωτ. Θες/νίκης (αρ. απόφ. 11806/19 του Πολ.
Πρ. Θες/νίκης) προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την πώληση ακινήτων της πτωχής εταιρίας με
την επωνυμία «SATCO (ΣΑΤΚΟ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «SATCO Α.Ε.»,
που εδρεύει στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, οδός Κοιμητηρίου
5, (ΑΜ Πτώχευσης 7572) και ειδικότερα καταστήματα του ισογείου α) το (2β) εμβαδού 22,66τμ. μετά παταριού 8,42τμ., με
τιμή 1ης προσφοράς 38.034,79€ β) το (3) εμβαδού 27,64τμ.
μετά παταριού 8,40τμ., με τιμή 1ης προσφοράς 34.066,37€ γ)
το (1) εμβαδού 99,97τμ. με τιμή 1ης προσφοράς 104.907,26€.
Επίσης το υπό στοιχείο (1) ακίνητο υπογείου εμβαδού 99,97τμ.
με τιμή 1ης προσφοράς 14.107,77€, τα οποία βρίσκονται στην
οικοδομή επί της συμβολής των οδών Κεντρικής 155 και Αφών
Μανάκια στη Βέροια και 5) ποσοστό (3,418%) εξ αδιαιρέτου
από το 8185Α΄ αγροτεμάχιο εκτάσεως 14.625τμ στην Επανομή Θεσσαλονίκης με τιμή 1ης προσφοράς 1.079,74€. Ημέρα
πλειστηριασμού ΟΡΙΖΕΤΑΙ η Πέμπτη 20/02/2020 ώρα 12,00
με 13,00 στο γραφείο πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης , επαναλαμβανόμενου κάθε Πέμπτη τρείς ακόμη φορές
Σε περίπτωση που αποβούν άκαρποι και οι τέσσερις πλειστηριασμού ορίζεται ημέρα τελικού πλειστηριασμού η 9/4/2020 στον
αυτό τόπο και χρόνο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν και να υποβάλλουν αντιπροσφορές. Κατά τα λοιπά ο πλειστηριασμός ενεργείται σύμφωνα με το
νόμο και τους όρους της ανωτέρω εκθέσεώς μου
Θεσσαλονίκη 10/01/2020
Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ (ΑΜ5732)

-Τι είναι ακριβώς η
Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.Π.;
Γ.Λ. Η Ε.Λ.ΕΤ.Ε.Π. ιδρύθηκε
το 2009. Δέκα χρόνια τώρα, με
βάση τη συλλογική δημιουργία,
προσπαθεί να βάζει το δικό της
λιθαράκι, έτσι όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε. Ιδιαίτερη τιμή
αποτελούν για εμάς η συμμετοχή
μας στην παράσταση της τελετής
λήξης του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου 2017 «Εδώ είν’ αλώνι για χορό» στο Αρχαίο Θέατρο
της Επιδαύρου, στην παράσταση
«ΤΑΚΙΜ-ΚΑΦΕ ΑΜΑΝ «Ελληνική Απόλαυσις»» των ΤΑΚΙΜ και
του Λάμπρου Λιάβα στο Δημοτικό
Θέατρο Πειραιά, η παρουσία μας
σε τρεις τηλεοπτικές εκπομπές
της ΕΡΤ1 «Το Αλάτι της Γης» καθώς και η παράσταση του Christmas
Theater «Εις την πόλιν… με τους ΤΑΚΙΜ».
Επίσης, έχουμε πραγματοποιήσει παραστάσεις στη Σερβία, τη Ρωσία
και την Κύπρο. Όμως έχουμε δημιουργήσει και έξι δικές μας παραστάσεις,
προσπαθώντας να μεταφέρουμε στο κοινό αυτά που κρύβουμε στον δικό
μας «πυρήνα». Σε έναν πυρήνα που πιστεύουμε πως κάθε φορά
μας οδηγεί σε κάτι καινούργιο για τα δικά μας δεδομένα.
Στην παράσταση συνετέλεσαν:
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Λιάρος Μουσική προετοιμασία: Θωμάς Κωνσταντίνου – Πάνος Δημητρακόπουλος Φωνητική
προετοιμασία: Βασούλα Δελλή Χορευτική προετοιμασία: Γιώργος
Καλούνται σε τακτική Γενική Συνέλευση
Λιάρος Τεχνική Υποστήριξη: ProCreation Υπεύθυνοι ένδυσης:
τα μέλη του Συλλόγου Κοινωνικής ΠαρέμΆγγελος Θεοδοσίου – Νίκος Σωτηρίου Επιμέλεια γραφικών:Folk
Design Επιμέλεια trailer: Γιάννης Κορολής
βασης με το διακριτικό τίτλο «ΕΡΑΣΜΟΣ»
Συμμετέχουν οι μουσικοί
στις 10(δέκα) Φεβρουαρίου 2020 ημέρα
Θωμάς Κωνσταντίνου | ούτι, λαούτο, τραγούδι
Δευτέρα και ώρα 6.00μ.μ., στην αίθουσα
Πάνος Δημητρακόπουλος | κανονάκι
του ημιώροφου του εστιατορίου «ΠαπαγάΚώστας Κίκιλης | βιολί
λος» (Ανοίξεως 104- Βέροια).
Παναγιώτης Σκουτέρης | κλαρίνο, τραγούδι
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
Μανούσος Κλαπάκης | κρουστά
- Έγκριση απολογισμού οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου
Στο τραγούδι Βασούλα Δελλή, Ρούλα Τσέρνου, Θωμάς Γρηέτους 2019 και ειδικός απολογισμός κρατικής επιχορήγησης.
γορόπουλος
- Απολογισμός Δράσεων 2019.
Έκτακτη συμμετοχή
- Προϋπολογισμός Δράσεων 2020.
Βασίλης Γραμματικός | γκάιντα Στέφανος Μπάμπαλος | Ζουρ- Διάφορες Προτάσεις.
νάς
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στην
Κώστας Μπατσίλας | Τρομπέτα
παραπάνω
οριζόμενη ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγΦιλική συμμετοχή Τμήμα Λαογραφίας ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας
ματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στις 17 (Δεκαεπτά) ΦεβρουαΛαογραφικός Όμιλος Ντόπιων Μακροχωρίου & Περιχώρων
ρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00μ.μ. στον ίδιο χώρο, με τα
Λαογραφικός Όμιλος Μελίκης & Περιχώρων
ίδια θέματα.
Διάρκεια: 90 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)
Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη.
Τιμή εισιτηρίου: 15€
Προπώληση εισιτηρίων • ticketmaster.gr •
Χώρος τεχνών
Με τιμή για το Δ.Σ.
Δήμου Βέροιας Παύλου Μελλά 8 & Βυζανίου Βέροια , 3ος όροφος
Η πρόεδρος
2331078100 • ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΕΠΙΚΑΙΡΟ»
Γεωργία Φωστηροπούλου
Βενιζέλου 34, Βέροια 2331024312 • ΚΑΦΕ ΜΠΡΙΚΙ Μητροπόλεως 46, Βέροια 2331020201

Πρόσκληση σε τακτική γενική
συνέλευση του «Έρασμου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στην κοπή της Βασιλόπιτας της Θρακικής Εστίας Βέροιας, την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020
και ώρα 11:30 στην αίθουσα μας (Κυριωτίσσης 3Α)
Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Βακάλης Ευστάθιος

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2020
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2016

Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020
Τακτική συνεδρίαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας και κοπή πίτας

www.laosnews.gr
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ΑΝΝΑ ΜΙΣΕΛ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ:
Να σκίσουν τα παράνομα
μνημόνια ΤουρκίαςΤρίπολης, Ερντογάν και
Σάρατζ
Να απαιτήσει από Ερντογάν και
Σάρατζ να «σκίσουν τα παράνομα
μνημόνια Τουρκίας-Τρίπολης ως ένδειξη προσήλωσης στην ειρήνη και
την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου», ζήτησε από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ε.Ε. για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Josep Borell, η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας,
κα Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου.

Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 2ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020
Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 3ο: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ για την επιστημονική, διοικητική και οικονομική
υποστήριξη της ΠΚΜ στην υλοποίηση της πράξης με τίτλο
«Περιφερειακή Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία μέσα από
Θέμα 1ο: Έγκριση μεταβολής του ισολογισμού έναρξης την εμπλοκή τοπικών φορέων Έρευνας και Καινοτομίας»της 1-1-2018 περί των ακινήτων της Περιφέρειας Κεντρικής ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: TeRRItoria” του προγράμματος HORIZON
2020 “Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και
Μακεδονίας
Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδονά, Αντιπεριφε- την Καινοτομία”
Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδονά, Αντιπεριρειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας
φερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 4ο: Έγκριση εκτέλεσης της
πράξης “Διακυβέρνηση και Διαχείριση
των Συστημάτων Ποσειδωνίας και Αμμοθινών στη Μεσόγειο – Governance
and management of Posidonia beach
dune systems across the Mediterranean
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: “POSBEMED2”, η οποία
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας
INTERREG MED 2014 – 2020
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 5ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο Αυθεντικών Χωριών Αδριατικής-Ιονίου» -“Adriatic-Ionian Network
of Authentic Villages”, με ακρωνύμιοADRIONET, στο πλαίσιο του προγράμΤο Επιμελητήριο
ματος INTERREG V B – Adriatic Ionian
Ημαθίας συμμετέχει
Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου στην έκθεση διεθνούς
Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομιεμπορίου φρούτων
κών και Προγραμματισμού Περιφέρειας
FruitLogistica 2020,
Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 6ο: Συγκρότηση της επιτροπου θα πραγματοπής του άρθρου 13 παρ.4 του Π.Δ./τος
ποιηθεί στο Βερολίνο,
242/96 για τη μίσθωση ακινήτων και
Γερμανίας, από τις 5
εκποίηση
ακινήτων και κινητών πραγμάέως τις 7 Φεβρουαρίτων Π.Κ.Μ.-ΠΕ Ημαθίας
ου 2020.
Εισηγητής : Κωνσταντίνος ΚαλαϊτζίΤο stand του Επιδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής
μελητηρίου θα φιλοΕνότητας Ημαθίας
ξενήσει όποια ενδιαΘέμα 7ο: Ορισμός εκπροσώπων της
φερόμενη επιχείρηση
Π.Κ.Μ-Π.Ε. Σερρών στις α) «Επιτροπή
επιθυμεί να πραγμαΑνέλκυσης Ναυαγίων» β) «Επιτροπή
τοποιήσει επαγγελμαθαλασσίων Μέσων Αναψυχής και γ) «Ετικές συναντήσεις, καθώς και το έντυπο υλικό που επιθυμεί να διατίθεται
πιτροπή χαρακτηρισμού Παραλιών ως
Πολυσύχναστες»
στον χώρο της έκθεσης, και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
Εισηγητής : Παναγιώτης Σπυρόπουνα συμμετάσχουν στην παρουσίαση του περιπτέρου και του προγράμλος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής
ματος των εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή
Ενότητας Σερρών
10/1/2020 και ώρα 18:00 στον πρώτο όροφο του Επιμελητηρίου ΗμαΤακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20
Ιανουαρίου 2020, στις 13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
(Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, θα πραγματοποιηθεί και η κοπή της βασιλόπιτας για το νέο έτος 2020.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας έχουν
ως εξής:

Στην διεθνή έκθεση
FruitLogistica 2020, το
Επιμελητήριο Ημαθίας

θίας.

Στη διάρκεια ομιλίας της στη συνεδρίαση
της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 14 Ιανουαρίου,
2020 στο Στρασβούργο,
η κα Ασημακοπούλου
χαρακτήρισε «επιτακτική ανάγκη και υποχρέωση» της Ευρώπης να
διεκδικήσει έναν «ηγετικό
ρόλο» στις εξελίξεις στη
Λιβύη καθώς τις περισσότερες συνέπειες από
την αστάθεια στην περιοχή, θα επωμιστούν οι Ευρωπαϊκές χώρες, όπως
εξήγησε.
Η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής τόνισε ότι «η
Τουρκία τορπιλίζει την ειρηνευτική διαδικασία με
την επιμονή της να εφαρμοστούν τα άκυρα και ανυπόστατα μνημόνια που
υπέγραψε με την Κυβέρνηση της Τρίπολης»
επισημαίνοντας ότι η ΕΕ
έχει πάρει ξεκάθαρη θέση ότι τα μνημόνια αυτά
παραβιάζουν κατάφωρα
το διεθνές δίκαιο και δεν
παράγουν οποιοδήποτε
έννομο αποτέλεσμα.
«Οι αναπάντητες Τουρκικές προκλήσεις δεν απειλούν μόνο
την ειρήνη αλλά πλήττουν την αξιοπιστία της
Ευρώπης και τελικά υποσκάπτουν το ίδιο της το
μέλλον,» είπε χαρακτηριστικά η Ευρωβουλευτής.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
-----------------------------ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αθήνα : 15 /1 / 2020
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Aρ. Πρωτ. 590
KΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση :Ελευθ. Βενιζέλου 57
Ταχ. Κώδικας :105 64 Αθήνα
Πληροφορίες :Π.Σταθουλόπουλος
Τηλέφωνο :210-3722626
Ε-Μail: anapsyktiria@tap.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
--------------------------------------------Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων , Ν.Π.Δ.Δ, που εποπτεύεται
από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό δυνάμει της 5/14.1.2020
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του αναψυκτήριου στον :
Αρχαιολογικό Χώρο Βεργίνας
Η διάρκεια της Μίσθωσης θα είναι 3 ΕΤΗ. ΕΤΗΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η υψηλότερη προσφερόμενη τιμή
για το μίσθιο, για κάθε μισθωτικό μήνα, που θα καταβάλλεται
σταθερά από τον Ανάδοχο.
Τιμή Εκκίνησης Μηνιαίου Μισθώματος για το Μίσθιο :
Αρχαιολογικός Χώρος Βεργίνας ποσό 1500,00 ΕΥΡΩ
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το μίσθιο :
Αρχαιολογικός Χώρος Βεργίνας ποσό : 1500,00 ΕΥΡΩ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί δυνάμει των διατάξεων του
π.δ 715/1979.
• Προσφορές για το αναψυκτήριο στον Αρχαιολογικό Χώρο
Βεργίνας θα υποβάλλονται μέχρι την 6/2/2020 Ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:00 και ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα, και ώρα 11:00 στα κεντρικά γραφεία του ΤΑΠ, Ελευθερίου
Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αριθμ.57, Τ.Κ10564, Αθήνα,
τέταρτος όροφος .
Περισσότερες πληροφορίες και τα τεύχη προκήρυξης δίδονται στους ενδιαφερόμενους στα γραφεία του ΤΑΠ, στην άνω
διεύθυνση, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα
210/3722626 (Π. Σταθουλόπουλος), και με αποστολή ερωτημάτων στο emal: anapsyktiria@
tap.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του ΤΑΠ :
http://www.tap.gr/tapadb/index.php/en/
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ του ΤΑΠΑ
ΑΘΗΝΑ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ

CMYK
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Ο διαιτητής κ. Δραγούσης SL2
Οι διαιτητές της 13ης αγωνιστικής
από το Κιλκίς στον αγώνα
Ντέρμπι ΠΑΣ Γιάννενα-Λεβαδειακός
ΠΟ Τρίγλιας-ΝΠΣ Βέροια

Η

ΚΕΔ/ΕΠΟ όρισε τους
διαιτητές και βοηθούς
για την 13η αγωνιστική της Super League 2.

Αναλυτικά οι ορισμοί:
Παρασκευή (17/1, 17:30)
Πλατανιάς – Εργοτέλης
Διαιτητής: Αντωνίου (Ανατολικής Αττικής)
Βοηθοί: Γεωργακόπουλος (Πειραιά),
Δέτση (Αθηνών)
4ος: Δραγάτης (Ανατολικής Αττικής)
Κυριακή (19/1)
12:45 Απόλλων Λάρισας – Α.Ε. Καραϊσκάκης
Διαιτητής: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
Βοηθοί: Μαλανδρής (Χαλκιδικής),
Κουκούμης (Καβάλας)
4ος: Βουρνέλης (Μακεδονίας)

Μ

ε τη διεξαγωγή της 16ης αγωνιστικής συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Football League
και η ΚΕΔ/ΕΠΟ γνωστοποίησε τους
διαιτητές που θα σφυρίξουν στα παιχνίδια. Το κρίσιμο ματς της ΒΕΡΟΙΑΣ
στην Τρίγλια θα σφυρίξει ο Αθανάσιος
Δραγούσης απο το Κιλκίς, με βοηθούς
τους Κωτούλα (Κιλκίς) και Μπαλιάκα
(Κοζάνης).

Αναλυτικά οι ορισμοί:
Σάββατο (18/1)
13:00 Ιάλυσος – Αιγάλεω
Διαιτητής: Τσοπουλίδης (Ξάνθης)
Βοηθοί: Γκιόση (Θράκης), Καραγιάννης (Θράκης)
4ος: Γιαννούκας (Δωδεκανήσου)
15:00 Καβάλα – Ασπρόπυργος
Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
Βοηθοί: Παπαδάκης (Ημαθίας), Γιάντσης (Ημαθίας)
4ος: Στρατούδης (Έβρου)

15:00 Ο.Φ. Ιεράπετρας – Ιωνικός
Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)
Βοηθοί: Βρούζος (Πιερίας), Νταβέλας (Μακεδονίας)
4ος: Κρασαγάκης (Ηρακλείου)
Κυριακή (19/1)
15:00 Καλαμάτα – Νίκη Βόλου
Διαιτητής: Μαχαίρας (Αθηνών)
Βοηθοί: Κολλιάκος (Αθηνών), Σταυρόγλου (Αθηνών)
4ος: Κοκκόρης (Αρκαδίας)
15:00 Τρίγλια – ΒΕΡΟΙΑ
Διαιτητής: Δραγούσης (Κιλκίς)
Βοηθοί: Κωτούλας (Κιλκίς), Μπαλιάκας (Κοζάνης)
4ος: Χαψάς (Σερρών)
15:00 Ολυμπιακός Βόλου – Τρίκαλα
Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)
Βοηθοί: Μάνος (Λάρισας), Στάικος (Λάρισας)
4ος: Πανυτσίδης (Κοζάνης)
15:00 Θεσπρωτός – Διαγόρας
Διαιτητής: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)
Βοηθοί: Μανάσης (Τρικάλων), Κουρέντας (Τρικάλων)
4ος: Καββαδίας (Κέρκυρας)

14:00 Παναχαϊκή – Κέρκυρα
Διαιτητής: Παρχαρίδης (Δράμας)
Βοηθοί: Κοκμοτός (Δωδεκανήσου), Τριαντάφυλλος (Κορινθίας)
4ος: Ματσούκας (Αιτ/νίας)
15:00 Δόξα Δράμας – Απόλλων Πόντου
Διαιτητής: Μαυρίδης (Πέλλας) Βοηθοί: Δεμερτζής (Πέλλας), Κομισοπούλου (Χανίων)
4ος: Γιουματζίδης (Πέλλας

Γ.Ε.Ναουσας Στιβος

15:00 Απόλλων Σμύρνης – Χανιά
Διαιτητής: Τσέτσιλας (Γρεβενών)
Βοηθοί: Στεφούλης (Γρεβενών), Φαλτάκας (Γρεβενών)
4ος: Ωραιόπουλος (Δωδεκανήσου)
Δευτέρα (20/1)
16:30 ΠΑΣ Γιάννινα – Λεβαδειακός
Διαιτητής: Χρ. Βεργέτης (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Δ. Βεργέτης (Αρκαδίας), Κύριος (Αρκαδίας)
4ος: Κολύτας (Κέρκυρας)

Την Κυριακή θα κόψει την βασιλόπιτα

Με πρόσκληση του το ΔΣ της ΓΕ
Νάουσας τμήμα στίβου καλεί τους αθλητές γονείς και φίλους του συλλόγου στην ετήσια τελετή της κοπείς της
πίτας
Αναλυτικά η πρόσκληση: «Σας προσκαλούμε στην γιορτή του συλλόγου μας
την Κυριακή 19/1/20 και ώρα 6.00μ.μ.
στη Ταβέρνα«ΠΕΣΤΡΟΦΑ-ΜΠΡΟΥΒΑΛΗ» στον Άγιο Νικόλαο όπου θα γίνει
η κοπή της πίτας και η βράβευση των
αθλητών που διακρίθηκαν στους Πανελλήνιους αγώνες του 2019».

CMYK
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Μεγάλη νίκη του ΓΑΣ Αλεξάνδρεια στο
βόλεϊ 3-0 σετ τον Μ.Α. Γιαννιτσών

Α

κόμη ένα εκπληκτικό παιχνίδι.
Τις εντυπώσεις όμως τις έκλεψε ο φίλαθλος κόσμος που
βρέθηκε στις κερκίδες του κλειστού
ΔΑΚ Αλεξάνδρειας και δημιούργησε
ένα φανταστικό κλίμα, που παρέσυρε με τον παλμό του και την ομάδα
μας! Τα κορίτσια μας φαίνεται να βρίσκουν το ρυθμό τους, ξεδιπλώνοντας
το πλούσιο ταλέντο τους. Αμφίρροπα
και τα τρία σετ του αγώνα. Παρότι η
ομάδα μας σε αρκετά σημεία βρέθηκε
με την «πλάτη στον τοίχο», στο τέλος
«μίλησε» η εμπειρία των αθλητριών

μας.
Ένα τεράστιο «ευχαριστώ» στο φίλαθλο κοινό για
την στήριξη που πάντα σε κόσμια πλαίσια, αποτελεί
τον «extra» παίκτη για την ομάδα μας!
ΣΕΤ: (26-24, 25-22, 25-21)
Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ :
Προπ. :Σταυρόπουλος Γιάννης
Συνθ. :
Αρνάκη Ελισσάβετ, Τόζογλου Γεύση, Χατζοπούλου Δήμητρα, Παπαεμμανουήλ Κωνσταντίνα, Πουρλιοτοπούλου Βιβή, Χουτζοπούλου Χριστίνα, Χουτζοπούλου Κική,    Παπαζήση Αλεξάνδρα, Παπαδήμα
Νάσια, Ντούφα Στέλλα, Τρύπου Έλσα, Μάρτου Κατερίνα
Επόμενη αγωνιστική :
ΑΡΧΕΛΑΟΣ Κατερίνης - Γ.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Κυριακή 19/1/2020
ώρα 18.00

Χωρίς εκπλήξεις η 1η αγωνιστική
της προημιτελικής φάσης

Οι αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής της προημιτελικής φάσεις του Κυπέλλου της ΕΠΣ Ημαθίας
διεξήχθησαν την Τετάρτη (15/1), χωρίς να σημειωθούν εκπλήξεις. Στα δύο πιο ενδιαφέροντα ματς
της ημέρας, η Νίκη Αγκαθιάς αναδείχθηκε ισόπαλη
χωρίς τέρματα με τον Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων,
ενώ το Ροδοχώρι διασταύρωσε τα ξίφη του με τον
ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας (1-1).
Προβάδισμα πρόκρισης πήραν το Πλατύ (4-1 τη

Σ

Χωρίς άγχος παρατάχθηκε ο ΠΑΟΚ κόντρα
στον ΟΦΗ, με το 3-0 του πρώτου αγώνα να του
δίνει ουσιαστικά την πρόκριση. Παρόλα αυτά, οι
παίκτες του Άμπελ Φερέιρα αντιμετώπισαν με σοβαρότητα το παιχνίδι και στο 12’ ο Λάμπρου με ε-

Συνθέσεις
ΠΑΟΚ (Άμπελ Φερέιρα): Πασχαλάκης, Δ. Γιαννούλης, Βαρέλα (74’ Μιχαηλίδης), Ίνγκασον, Ροντρίγο, Ντόουγκλας, Μαουρίτσιο (59’ Εσίτι), Στοχ
(78’ Σφιντέρσκι), Λάμπρου, Πέλκας, Άκπομ.
ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Γουάλι, Κοροβέσης (46’
Μπράουν), Κ. Γιαννούλης, Νάστος, Μαρινάκης,
Μπολάκης, Στάικος (61’ Στάικος), Σουρνάκης, Νοικοκυράκης, Σόουζα (83’ Βαζ), Μάνος.

Μελίκη) και η ΑΕ Τρικάλων (4-1 την Κυψέλη).
Οι επαναληπτικοί θα γίνουν την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου στις 3μμ.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Νίκη Αγκαθιάς - Μ. Αλεξ. Τρικάλων ............ 0-0
ΓΑΣ Ροδοχωρίου - ΠΑΟΚ Αλεξ. .................. 1-1
Φίλιππος Μελίκης - Αγρ. Αστ. Πλατέος ...... 1-4
ΑΕ Τρικάλων - Δόξα Κυψέλης .................... 4-1
πηγή. kerkidasport.gr

Ο Παναγιώτης Καλφούτζος
στον Αστέρα Τριποτάμου

Ευρεία νίκη και στον επαναληπτικό
ο ΠΑΟΚ

τους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, ο
οποίος σκόρπισε τον ΟΦΗ με
4-1, μετά τη νίκη με 3-0 στον πρώτο
αγώνα στο Ηράκλειο. Όπως αναφέρει το onsports, ο Πέλκας ήταν σε
μεγάλα κέφια, πετυχαίνοντας δύο
γκολ, ενώ είχε κι ένα δοκάρι. Ο
Λάμπρου και ο Σφιντέρσκι βρήκαν
επίσης δίχτυα, ενώ για τον ΟΦΗ σκόραρε ο Κοροβέρης.

13
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Κύπελλο ΕΠΣΗ

Κύπελλο Ελλάδος

ξαιρετική ενέργεια πέτυχε
το 1-0.
Στο 21’ ο «Δικέφαλος
του Βορρά» κέρδισε πέναλτι σε άτσαλο μαρκάρισμα του Κ. Γιαννούλη στον
Άκπομ και ο Πέλκας στο
23’ ευστόχησε για το 2-0.
Ο ΟΦΗ προσπάθησε
να αντιδράσει και στο 28’
μείωσε με σουτ του Κοροβέση σε 2-1. Ο ΠΑΟΚ
συνέχισε να ελέγχει το
ματς και στο 42’ ο Γουάλι
απέκρουσε σωτήρια το
πλασέ του Άκπομ.
Η εικόνα του αγώνα
δεν άλλαξε στο δεύτερο
ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να ελέγχουν πλήρως το παιχνίδι. Στο 55’ ο Λάμπρου έκανε σουτ στο
δοκάρι και στην εξέλιξη της φάσης, ο Πέλκας έγραψε το 3-1. Στο 64’ ο Πέλκας είχε νέο δοκάρι, με τον
ΟΦΗ να μην μπορεί να γίνει απειλητικός. Στο 80’ ο
Σφιντέρσκι, που μόλις είχε μπει στο παιχνίδι, μετά
από πάσα του Πέλκα έγραψε το 4-1.
Στα τελευταία λεπτά δεν άλλαξε κάτι και ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε το εισιτήριό του στους «8» του
Κυπέλλου.

www.laos-epea.gr
www.laosnews.gr

Μ

ία ακόμη προσθήκη (η πέμπτη
κατά σειρά) για
τον Αστέρα Τριποτάμου,
που ενισχύεται ενόψει
της δύσκολης συνέχειας
στο πρωτάθλημα της Α
Ερασιτεχνικής.

Μετά τους Πολυχρόνη Τόζογλου, Νίκο Ξαγοράρη, Αργύρη Στριμπίνο και Μάριο-Αλέξιο
Φουρκιώτη οι νεοφώτιστοι αποκτούν και τον Παναγιώτη Καλφούτζο, που τον τον τελευταίο 1.5
χρόνο αγωνιζόταν στην ΑΕΠ Βέροιας, με την οποία πανηγύρισε
την άνοδο πέρσι στην Α Ερασιτεχνική.
Στο παρελθόν, αγωνίστηκε
στη Νέα Γενεά Νικομήδειας (15
συμμετοχές σε πρωτάθλημα και
Κύπελλο, με δύο τέρματα), Άρη
Παλαιού Σκυλιτσίου, ΑΣ Ειρηνούπολης, ΑΣ Πατρίδας, Αχιλλέας
Νεοκάστρου, Μακροχώρι, Κ20
του Λεβαδειακού και ΑΕΠ Βέροιας.
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Από το Σέλι στη Λωζάνη
για μια διάκριση στους Ολυμπιακούς
Αγώνες Νέων

Η

Στελίνα και ο Γιώργος είναι
δυο ξαδέρφια από τη Νάουσα,
που εκτός από τον οικογενειακό δεσμό, τους ενώνει η αγάπη και
το πάθος για το σκι αντοχής. Οι δυο
τους θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα,
μαζί με άλλους δυο συναθλητές τους,
στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων,
στη Λωζάνη της Ελβετίας. Τα δύο παιδιά ετοιμάζουν ήδη τις βαλίτσες τους
για το ταξίδι και την επόμενη εβδομάδα (18, 19 και 20 Ιανουαρίου) θα
δοκιμάσουν τις... αντοχές τους στις
ευρωπαϊκές πίστες του σκι.

Οι δύο έφηβοι κάνουν ένα ιδιαίτερο άθλημα, το
σκι δρόμου αντοχής, που συχνά προκαλεί απορία
στους γύρω τους, όπως αναφέρει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Στελίνα Γιαννακοβίτη. «Οι περισσότεροι μας ρωτούν τι ακριβώς κάνουμε, για να καταλάβουν την φύση του αθλήματος»,
λέει η 16χρονη αθλήτρια, που αγωνίζεται στα πέντε
χιλιόμετρα. «Αυτό σημαίνει πως πρέπει να αντέξω
πάνω στα πέδιλα του σκι διανύοντας αυτή τη χιλιομετρική απόσταση, σε μια διαδρομή που έχει δυσκολίες, αναβάσεις και καταβάσεις», εξηγεί, δηλώνοντας
υπερήφανη που έφτασε έως εδώ.
Ο Γιώργος Αναστασιάδης, είναι ο «βενιαμίν» της
διοργάνωσης. Ο μικρότερος ανάμεσα τους 80 αθλητές παγκοσμίως, έχει να διανύσει μεγαλύτερη
διαδρομή από την ξαδέρφη του και στη δική του κατηγορία, τα χιλιόμετρα που θα δοκιμάσει τις δυνάμεις
του είναι δέκα!
«Ασχολούμαι από την ηλικία των έξι ετών με το
σκι αντοχής. Νομίζω πως το ήθελα προτού καν το
δοκιμάσω. Στην αρχή έκανα κατάβαση, αλπικό σκι,
σκι με σκοποβολή και στη συνέχεια άρχισα το σκι
δρόμου αντοχής, που κάνω μέχρι και σήμερα», λέει
ο νεαρός αθλητής. Με το πείσμα ενός 15χρονου,

δηλώνει έτοιμος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό
και να αποδείξει πως οι κόποι του απέδωσαν καρπούς. Αποκαλύπτει ακόμα ότι όλα αυτά τα χρόνια
προσπαθεί να βελτιώνει τις επιδόσεις του, κάτι που
είναι ευκολότερο με τον πατέρα του στον ρόλο του
προπονητή και πάντα στο πλευρό του.
Οι δυο μαθητές Λυκείου, περνούν στις χιονοδρομικές πίστες πολλές ώρες μαζί και η προπόνηση είναι κάθε άλλο παρά εύκολη. Υπερισχύει η συγγενική
σχέση και, όπως επισημαίνουν, δεν έχουν μεταξύ
τους ανταγωνισμό, αλλά κοινό στόχο την κατάκτηση
της κορυφής.
«Νομίζω ότι τηρούμε μία... οικογενειακή παράδοση», λέει χαριτολογώντας η Στελίνα και συμπληρώνει: «Οι θείοι μου ήταν πρώην αθλητές, το “ μικρόβιο” πήγε στον Γιώργο και στην αδερφή του και μετά
και σ΄εμένα και στην δική μου αδερφή».
Ο προπονητής των δυο νεαρών -και ταυτόχρονα
μπαμπάς και θείος τους αντίστοιχα- είναι ο Νίκος
Αναστασιάδης, ομοσπονδιακός προπονητής σκι
αντοχής, ο οποίος εξηγώντας τη δυσκολία των αθλημάτων, που θέλει όχι μόνο... τρόπο, αλλά και
κόπο, δηλώνει: «Με σκληρή δουλειά φτάσαμε στους
Ολυμπιακούς Νέων της Λωζάνης και ελπίζουμε σε
ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Η Ελλάδα έχει κάνει άλματα στη χιονοδρομία και ειδικά η Νάουσα είναι ένα
φυτώριο σκιέρ»!
Η Στελίνα και ο Γιώργος προπονούνται «καιρού
επιτρέποντος» στο χιονοδρομικό του Σελίου και στα
Τρία-Πέντε Πηγάδια, ενώ τις περιόδους που δεν
υπάρχει χιονόστρωση, κάνουν άλλου είδους γυμναστική, όπως ποδηλασία και τρέξιμο. Το σημαντικό,
όπως λένε, είναι να κάνουν έναν συνδυασμό προπονήσεων, καθώς απαιτείται τεράστια πρόσληψη
οξυγόνου.
Οι δύο μαθητές είναι πρωταθλητές Ελλάδας την
τελευταία πενταετία, ενώ έχουν ήδη διεθνείς διακρίσεις. Ο Γιώργος κατέκτησε πέρυσι την τρίτη θέση σε
διεθνείς αγώνες παίδων στην Αμερική, ενώ η Στελίνα
-επίσης- την τρίτη θέση στο Βαλκανικό κύπελλο. Η
συνέχεια θα δοθεί στις πίστες της Λωζάνης, όπου ανάμεσα σε 160 αθλητές (80 αγόρια και 90 κορίτσια),
θα αγωνιστούν για ακόμη έναν τίτλο.

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΚΑΚΙ
Κ.Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2020 - (1ος Γύρος)

Τ

ην Κυριακή 12 Ιανουαρίου
2020 διεξήχθη ο 1ος γύρος
του Διασυλλογικού Κυπέλλου
Σκάκι Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 2020. Τα αποτελέσματα είχαν
ως εξής:

Α’ Όμιλος:
Σ.Ο.Κατερίνης- bye
Σ.Λ. Φλώρινας- ΑΕ. Κοζάνης: 1,5-2,5
Β’ Όμιλος:
Ο.Σ. Γιαννιτσών– bye
Σ.Ο.Π.Κ.Δ.Κατερίνης- ΠΑΣ.Εδεσσαίοι 8χ8:1,5-2,5

Γ’ Όμιλος:
Σ.Ο.Π. «Πτολεμαίος» – bye
Γ.Σ. Ποντοκώμης- Σ.Ο. Βέροιας: 2,0-2,0 (3-7
κριτήριο Βερολίνου)
Δ’ Όμιλος:
ΣΟ.Κιλκίς - Λ.Π. Φλώρινας:3,5-0,5
Σ.Ο.Π. Δούρειος Ίππος- Σ.Α.Π. «Σκακιστάκος»:3,0-1,0
Την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 στις 11:00π.μ.
θα διεξαχθεί ο 2ος γύρος του κυπέλλου που περιλαμβάνει τις παρακάτω αναμετρήσεις:
Α’ Όμιλος: Α.Ε.Κοζάνης-Σ.Ο.Κατερίνης
Β’ Όμιλος: ΠΑΣ.Εδεσσαίοι 8χ8- Ο.Σ. Γιαννιτσών
Γ’ Όμιλος: Σ.Ο.Βέροιας-Σ.Ο.Π. «Πτολεμαίος»
Δ’ Όμιλος: Σ.Ο.Π. «Δούρειος Ίππος» - Σ.Ο.Κιλκίς

Souper Leauge

Οι διαιτητές της 19ης αγωνιστικής

Α

νακοινώθηκαν οι
διαιτητές
και βοηθοί που
θα διευθύνουν
τα παιχνίδια της
19ης αγωνιστικής.
Ο κ. Καραντώνης
θα είνια 4ος στον
αγώνα Παναιτωλικού -Λαμίας και
ο κ. Μαλούτας
4ος στον αγώνα
Ξάνθης- Παναθηναικού.

Αναλυτικά οι διαιτητές
της 19ης αγωνιστικής:
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
19:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΦΗ
Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς (Αιτ/νίας), Γεώργιος Στεφανής (Καρδίτσας)
4ος: Κωνσταντίνος Περράκης (Αθηνών)
VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Θράκης)
AVAR: Αλέξανδρος Τσαμούρης (Πειραιά)
20:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΛΑΜΙΑ
Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)
Βοηθοί: Αντώνιος Δίπλαρης (Καρδίτσας), Σπυρίδων Βασιλόπουλος (Έβρου)
4ος: Δημήτριος Καραντώνης (Ημαθίας)
VAR: Ευστάθιος Γκορτσίλας (Μακεδονίας)
AVAR: Πέτρος Πάτρας (Μακεδονίας)
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
15:00 ΞΑΝΘΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)
Βοηθοί: Ιορδάνης Δημητριάδης (Καστοριάς),
Δημήτριος Νατσιόπουλος (Μακεδονίας)
4ος: Δημήτριος Μαλούτας (Ημαθίας)
VAR: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)
AVAR: Λάζαρος Δημητριάδης (Μακεδονίας)
17:15 ΑΕΚ-ΑΕΛ

Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Κωνσταντίνος Ψαρρής (Ζακύνθου),
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου (Αρκαδίας)
4ος: Αριστείδης Βάτσιος (Δυτ. Αττικής)
VAR: Ευάγγελος Μανούχος (Αργολίδας)
AVAR: Ράινχαρντ Μπουξμπάουμ (Αν. Αττικής)
17:15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΒΟΛΟΣ
Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)
Βοηθοί: Μιχαήλ Παπαδάκης (Ηρακλείου), Κωνσταντίνος Κωνστάντιος (Ευβοίας)
4ος: Γεώργιος Λάμπρου (Ευβοίας)
VAR: Αθανάσιος Σέζος (Κιλκίς)
AVAR: Ανδρέας Μεϊντάνας (Αχαΐας)
18:00 ΠΑΟΚ - ΑΣΤΕΡΑΣ
Διαιτητής: Εμμανουήλ Σκουλάς (Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Βασίλειος Νικολακάκης (Ηρακλείου),
Μιχαήλ Δημόπουλος (Δυτ. Αττικής)
4ος: Δημήτριος Θεοχάρης (Θεσσαλίας)
VAR: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)
AVAR: Ιορδάνης Απτόσογλου (Αθηνών)
19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ
Διαιτητής: Γεώργιος Τζοβάρας (Φθιώτιδας)
Βοηθοί: Χρήστος Ακρίβος (Αθηνών), Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος (Κορινθίας)
4ος: Φώτιος Φωτιάδης (Καστοριάς)
VAR: Γεώργιος Κομίνης (Θεσπρωτίας)
AVAR: Αριστομένης Κουτσιαύτης (Άρτας)

Χάντμπολ εφήβων

Πήρε τη νίκη ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. 33-38
τον Αρχέλαο στην Κατερίνη

Σ

ε εξ’ αναβολής αγώνα
Εφήβων
για την ΕΣΧΚΜ, ο
Φίλιππος Βέροιας
επικράτησε του
Αρχέλαου Κατερίνης με 38-33.

ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
– ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 3338
Τα πεντάλεπτα: 1-6, 59, 7-13, 11-16, 14-18, 16-21
(ημχ.) 18-22, 20-25, 23-26,
25-30, 28-35, 33-38
ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
(Χοτοκουρίδου): Αναστασίου 11, Σκούφας 9, Θεοφανίδης 1, Σαραντίδης 2, Καραγιάννης 6, Πέτρογλου,
Νικολάου, Μαυρόπουλος 3, Ασαρίδης 1.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Παυλίδης): Πετρομελίδης
5, Χατζηαντωνόγλου 1, Σερδαρίδης, Παπαγιάννης
9, Λυκοστράτης 93, Τζωρτζίνης 12, Δούρδας, Καραγιοβάνης 2, Ελευθεριάδης, Στεφανόπουλος 1, Μπισιρόπουλος, Χουδαβερδόγλου 2, Νιώπας 3, Γιάννου,

Στανκίδης.
Διαιτητές: Νικολαΐδης-Λάσκαρης, Δίλεπτα: 1-0,
Πέναλτι: 1/2-6/7, Κόκκινη κάρτα: Σκούφας 52.39 (επικίνδυνο παιχνίδι)
Οι διαιτητές σημείωσαν στο φύλλο αγώνα: «Στο
52.39 λεπτό του αγώνα απεβλήθη ο αθλητής της Α΄
ομάδας ΣΚούφας Κων/νος Αριστοτέλης με απευθείας
κόκκινη κάρτα για επικίνδυνο παιχνίδι. Δεν κρατήτε
το δελτίο του αθλητή.

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2020
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2016

www.laosnews.gr

13

Ημέρα Θυσίας του Διασώστη
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Προσωπικού ΕΚΑΒ, για την ημέρα μνήμης των πεσόντων Διασωστών κατά την ώρα του καθήκοντος, αναφέρει τα εξής:
«Πέρασαν 18 χρόνια από το τραγικό δυστύχημα με το πρώτο
από τα τρία ελικόπτερα του ΕΚΑΒ. Στη μνήμη των θυμάτων του
και όσων έχασαν τη ζωή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14/1/2020 μία σεμνή τελετή
μνήμης στο αμφιθέατρο που φέρει το όνομα της αδικοχαμένης γιατρού Σοφίας Μπεφόν.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους συγγενείς των
πεσόντων στελεχών του ΕΚΑΒ και παρευρέθηκαν ο Υπουργός
Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Γιάννης Κωτσιόπουλος και ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.
Ο κ. Κικίλιας τόνισε τη σημαντικότητα της αποστολής των εργαζομένων του ΕΚΑΒ και κυρίως των διασωστών και πληρωμάτων,
οι οποίοι δίνουν καθημερινά τη μάχη, φτάνοντας ακόμα και με ρίσκο ζωής, μέχρι και την τελευταία άκρη της χώρας.

Αναφέρθηκε στην ενσωμάτωση στο ΕΚΑΒ των επιχειρησιακών
υπηρεσιών του ΕΚΕΠΥ, επισημαίνοντας ότι σε συνεργασία και σε
άμεση διασύνδεση με τα ΤΕΠ των νοσοκομείων μας, το ΕΚΑΒ
πρέπει να διαδραματίσει ρόλο επιχειρησιακού βραχίονα για το έκτακτο. «Αυτό στο οποίο προσβλέπουν οι πολίτες, είναι ότι το ΕΣΥ
θα φτάσει μέχρι και στην πιο απομακρυσμένη περιοχή, την πιο
δύσκολη ώρα, να προσφέρει Πρώτες Βοήθειες και να διακομίσει
αν χρειαστεί τα περιστατικά στα νοσοκομεία μας για περαιτέρω
θεραπεία».
Ημέρα μνήμης, συγκίνησης, αλλά και βαθιάς ενσυναίσθησης
για όλη την οικογένεια του ΕΚΑΒ χαρακτήρισε την «Ημέρα Θυσίας του Διασώστη» ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου
και δεσμεύτηκε ότι η νέα διοίκηση του Κέντρου, ως οφείλει, θα
ολοκληρώσει τη θέσπιση της «Ημέρας Θυσίας του Διασώστη» ως
επίσημη αργία για το ΕΚΑΒ, με τη διαδικασία υπογραφής του ανάλογου διατάγματος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Αγγελίδης Χρήστος τόνισε πως η 14 Ιανουαρίου καθιερώθηκε ως «Ημέρα Θυσίας του
Διασώστη», για να τιμηθεί η μνήμη του προσωπικού του ΕΚΑΒ,
που έπεσε εν ώρα υπηρεσίας. Η μνήμη των νεκρών τιμάται με λιτές και αθόρυβες εκδηλώσεις, κυρίως εσωτερικού αναστοχασμού,
οι οποίες θα αναδεικνύουν την κοινή προσπάθεια αυτοβελτίωσης

Γενική Συνέλευση της Ευξείνου Λέσχης
Ποντίων Νάουσας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας - Εθνικής Βιβλιοθήκης Αργυρουπόλεως «Ο
Κυριακίδης», καλεί τα μέλη του σωματείου την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11.30 π.μ. στο εντευκτήριο του Συλλόγου, σε τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα:
1ον Εκλογή Προέδρου Γεν. Συνέλευσης.
2ον Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου.
3ον Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
4ον Κριτική μελών προς το Δ.Σ.
5ον Δευτερολογία Προέδρου του Δ.Σ.
6ον Έγκριση Απολογισμού 2019 - Προϋπολογισμού 2020.
7ον Προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11.30
π.μ. στον ίδιο χώρο.
Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη.

Χοροσυνεστίαση και κοπή βασιλόπιτας των Πολιτικών
Συνταξιούχων Δημοσίου Ν. Ημαθίας
Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίων
Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας διοργανώνει την Κυριακή 2
Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:30μ.μ. (έναρξη) χοροσυνεστίαση και κοπή βασιλόπιτας στο Κέντρο «ΣΕΙΡΙΟΣ»
στο Μακροχώρι.
Η επιλογή των τραπεζιών θα γίνει με σειρά προσέλευσης. Η είσοδος του Κέντρου θα ανοίξει στις 12:00 το
μεσημέρι. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 12:30
Πάρτε τους συγγενείς και φίλους σας και ελάτε για
μεσημεριανό φαγητό,συνδυάζοντάς το με αξέχαστο γλέντι και αξιόλογη ζωντανή μουσική. Κατά προτίμηση οι
παρέες να είναι 6 έως 8 ατόμων.
Πλούσιο μενού: Τσίπουρο, σαλάτες, τυρί, αλοιφές,

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

κύριο πιάτο κρεατικό και γλυκό. Ποτό, αναψυκτικά κατά
βούληση. Τιμή συμμετοχής 15,00€ το άτομο.
Προσκλήσεις από το Γραφείο του Συνδέσμου (Πάροδος Βερμίου 3 Βέροια)τηλ. 23310 60278 και από τα
μέλη του Δ.Σ., μέχρι την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020
διότι είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε στο Κέντρο
τον αριθμό των συμμετεχόντων.
Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά. Σας
περιμένουμε.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

όλων των εμπλεκομένων πλευρών στη λειτουργία της υπηρεσίας
μας ,μιας υπηρεσίας Εκτάκτου Ανάγκης με σαφής και ξεκάθαρο
προσανατολισμό την εξυπηρέτηση των επειγόντων περιστατικών»
Σημαντικής σημασίας όμως είναι η σημερνή ημέρα και για τους
νυν εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, μιας και η προσπάθειες της Ομοσπονδίας μας για μια Ολοκληρωμένη – Πιστοποιημένη εκπαίδευση όλων των Διασωστών Πανελλαδικά έχει φέρει αποτελέσματα .
Αποτελέσματα που σε καμία περίπτωση δεν θα ήταν τα προβλεπόμενα εάν ο Υπουργός κ. Κικίλιας δεν είχε σχεδόν από την
αρχή της ανάληψης των καθηκόντων του σταθεί ενεργά και ουσιαστικά δίπλα μας .
Έχοντας λοιπόν την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργού, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε πως τους επόμενους
μήνες θα λάβει σάρκα και οστά η Επαγγελματική – Εκπαιδευτική
και Επιστημονική Αναβάθμιση των Διασωστών του ΕΚΑΒ .
Δίνοντας την δυνατότητα σε όλους τους συναδέλφους μας από
όλη την Ελλάδα να αποκτήσουν Πιστοποιημένες γνώσεις σε μια
σειρά από εξειδικευμένα Επιστημονικά αντικείμενα
Δίνοντας στους πολίτες της Χώρας μας την δυνατότητα να απολαμβάνουν όπου αυτοί και εάν διαμένουν Υψηλού Επιστημονικού
Επιπέδου Αντιμετώπιση Από Του Διασώστες του ΕΚΑΒ».

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας αποφάσισε την τέλεση μνημόσυνου υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των μελών του Συνδέσμου που
έφυγαν για πάντα από κοντά μας. Το μνημόσυνο θα γίνει την Κυριακή 19 Ιανουαρίου
2020 στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου στη Βέροια. Η παρουσία όλων μας στο μνημόσυνο θα είναι τιμή και σεβασμός στη μνήμη των.
Με εκτίμηση Το Δ.Σ. του Συνδέσμου
Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Συνδέσμου (Πάροδος Βερμίου 3 Βέροια).

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ

Τήν Παρασκευή 17 Ἰανουαρίου στίς 8.30 τό ἑσπέρας στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Βεροίας θά τελεστεῖ Ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ
ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις.

Το Γηροκομείο Βέροιας κόβει βασιλόπιτα
την Κυριακή 19 Ιανουαρίου
Οι γέροντες, οι γερόντισσες, το προσωπικό και τα Δ.Σ. της Μ.Φ.Η. ΄΄Σωσσιδείου Γηροκομείου Βέροιας΄΄ και Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας, σας προσκαλούν
στο κόψιμο της βασιλόπιτας,στον χώρο του Γηροκομείου, Κυριακή 19 Ιανουαρίου
2020, ώρα 12.00. Την κοπή θα κάνη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ΒέροιαςΝαούσης & Καμπανίας και Επίτιμος Πρόεδρός μας, κ.κ.Παντελεήμων.
Η Πρόεδρος της Μ.Φ.Η. Η Πρόεδρος του Αδελφάτου
``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``.
Γηροκομείου Βέροιας.
Κάτσιου Μαρία.
Μούρτζιου - Χατζηευστρατιάδου
Ευδοξία.
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Η Εύξεινος Λέσχη Ειρηνούπολης
έκοψε τη βασιλόπιτά της

Το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου

Ο ετήσιος
χορός των
Κρητικών Ημαθίας

Σε συνέχεια της προσπάθειας για διοργάνωση εκδηλώσεων σύσφιξης της σχέσης μεταξύ των μελών
και των φίλων της, όπως έγινε με την επιτυχημένη
χριστουγεννιάτικη γιορτή που πραγματοποιήθηκε στις
21 Δεκεμβρίου 2019, η Εύξεινος Λέσχη Ειρηνούπολης
πραγματοποίησε την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020,
εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας της νέας χρονιάς.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον χώρο της
Λέσχης, στο Αγγελοχώρι, παρουσία μελών, φίλων και
μελών των χορευτικών συγκροτημάτων καθώς και της
προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγγελοχωρίου, Πετρούλας Νησιώτη, που βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό
της τοπικής πολιτιστικής δραστηριότητας.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης, η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Μαρία Ορφανίδου έκανε και έναν
ενημερωτικό απολογισμό δράσης της Ευξείνου Λέσχης
Ειρηνούπολη, για τη χρονιά που πέρασε, αναφέροντας
τις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από τη Λέσχη
αλλά και τις συμμετοχές που υπήρχαν, σε εκδηλώσεις
άλλων συλλόγων στην Ημαθία και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
Ευχαρίστησε παράλληλα τα μέλη και τους φίλους
της Ευξείνου Λέσχης Ειρηνούπολης για την υποστήριξή τους όπως και τα μέλη των συγκροτημάτων της
Λέσχης για την ακούραστη προσπάθεια που καταβάλουν, για τη συνέπειά τους και κυρίως άριστη παρουσία τους, κάθε φορά που χρειάζεται να εκπροσωπήσουν τον σύλλογο.

Ο δημοφιλής Κρητικός λυράρης Νίκος Ζωιδάκης καλεί
με μαντινάδα τον κόσμο να παραβρεθεί στον ετήσιο χορό
του Συλλόγου Κρητικών Ημαθίας, το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020, στο Κτήμα Αφροδίτη (δρόμος Βέροιας - Αλεξάνδρειας)!
Ο γνωστός για τις μαντινάδες και το κέφι του Κρητικός
Μουσικός «σκαρφίστηκε» για τον χορό των Κρητικών της
Ημαθίας την παρακάτω μαντινάδα:
«Μια του Φλεβάρη έρχομαι στη Βέροια απ’ την Κρήτη,
γιατί έχουν γλέντι οι Κρητικοί στο κτήμα Αφροδίτη»

Το βιβλίο του Αλέξανδρου
Οικονόμου «Δωρικού ρυθμού»,
παρουσιάζεται
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
Οι εκδόσεις Πηγή και ο συγγραφέας Αλέξανδρος Οικονόμου
παρουσιάζουν το νέο ιστορικό του μυθιστόρημα με τίτλο «Δωρικού
ρυθμού», την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020, στις 6 το απόγευμα,
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Βέροιας.
Για το βιβλίο, εκτός από τον συγγραφέα, θα μιλήσουν η κ. Δήμητρα Τζάκη (εκπαιδευτικός) και ο κ. Πέτρος Στοϊδης (εκπαιδευτικός), ο
οποίος έχει επιμεληθεί και το οπτικό υλικό της παρουσίασης.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση για
απολογιστική Γενική Συνέλευση

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Χοροεσπερίδα για την κοπή
βασιλόπιττας του 2020
Το Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Ημαθίας της ΕΑΑΣ διοργανώνει χοροεσπερίδα για την κοπή της Βασιλόπιττας του 2020 και τη Βράβευση των Αριστούχων μαθητών του παρελθόντος σχολικού έτους, τέκνων των Μελών του, με την ευκαιρία και της εορτής των Τριών Ιεραρχών. Επίσης θα τιμηθούν
Μέλη μας που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στην Πατρίδα, την Ένωση, το Συνάδελφο και την
Κοινωνία.
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την 1η Φεβρουαρίου 2020 στη ΛΑΦ Βεροίας, από την 20.00
(8μμ) ώρα. Τη βραδιά θα επενδύσουν αναγνωρισμένοι μουσικοί ποιότητας, γνωστοί παραγωγοί κεφιού,
ενισχυόμενοι κατά περίπτωση από ταλαντούχους συμμετέχοντες.
Προσκαλούμε τα Μέλη και τους Φίλους του Παραρτήματος να συμμετάσχουν.
Προσκλήσεις διατίθενται στο Παράρτημα, από το πρωί της 14ης μέχρι και το μεσημέρι της 27ης Ιανουαρίου 2019.
Το Δ.Σ.

Μαθήματα Αγγείου (Τουλούμ)
και του Χειλίαβριν
(φλογέρας)
στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας
Στα πλαίσια της διάσωσης και διάδοσης
της μουσικής παιδείας
του Πόντου, η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας
δημιούργησε την κατάλληλη υποδομή για
την εκμάθηση των
ποντιακών παραδοσιακών μουσικών οργάνων του Αγγείου (Τουλούμ) και του Χειλίαβριν (Γαβάλ ή φλογέρα).
Τη διδασκαλία από φέτος ανέλαβε ο εξαίρετος και μοναδικός γνώστης των παραπάνω οργάνων Βασίλης Φολίνας.
Για εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη
Γραμματεία της Λέσχης, Κυριακή – Πέμπτη, ώρες, 17:00-21:00 στο
τηλ. 23310 72060 και στο τηλ. 6983503676 όλο το 24ωρο.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού και την 1η/ 9 -1-2020 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν.Ημαθίας κ α λ ο ύ ν τ α ι όλα τα μέλη
του Συνδέσμου μας σε τακτική ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο του Συνδέσμου (Πάροδος
Βερμίου 3 Βέροια) με θέματα:
1. Εκλογή Προεδρείου.
2. Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. έτους 2019 και αναφορά σε θέματα που απασχολούν την
τάξη των συνταξιούχων.
3. Οικονομικός απολογισμός έτους 2019
4. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής.
5. Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020.
6. Κριτική επί των πεπραγμένων, προτάσεις μελών, ερωτήσεις, διευκρινίσεις.
7. Έγκριση ή μη απολογισμού 2019, προϋπολογισμού 2020 και πεπραγμένων Δ.Σ. έτους
2019.
8. Δευτερολογία Προέδρου, ανακοινώσεις.
Εάν για διάφορους λόγους δεν έχουμε απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την
Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
Η παρουσία όλων μας είναι επιβεβλημένη για να μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε και να
αποφασίσουμε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των συνταξιούχων.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρόσκληση μελών σε Γενική Συνέλευση
Καλούνται τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού, σε Τακτική Απολογιστική
Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο της
Λέσχης στο Πανόραμα (Λ. Πορφύρα 1, Βέροια), την Κυριακή
19 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ., το πρόγραμμα της
οποίας έχει ως εξής:
11.00 – 11.15: Αγιασμός και κοπή βασιλόπιτας
11.15 - 11.30: Βράβευση των αριστούχων μαθητών και
των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παιδιών
της Λέσχης
11.30 - 11.45: Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ. και ανάγνωση θεμάτων ΓΣ
Έναρξη συζήτησης των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1)11.45 -12.30: Διοικητικός απολογισμός και προγραμματισμός
2)12.30-12.45: Οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός
3) 12.45-13.00: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4) 13.00-13.15: Διάλλειμα
5) 13.15-13.30: Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις –Προτάσεις
6) 13.30-13.45: Απαντήσεις

Παρακαλούνται τα μέλη που πρόκειται να τακτοποιήσουν
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, να προσέλθουν στο χώρο τουλάχιστον μισή ώρα
πριν την έναρξη των εργασιών.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γ.Σ. έχουν τα μέλη που είναι
τακτοποιημένα οικονομικώς.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού όσα μέλη
έχουν περισσότερο από δύο χρόνια να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, τακτοποιούνται με την καταβολή
της συνδρομής των δύο τελευταίων ετών (2019-2020).
Η παρουσία στη ΓΣ καθώς και η τακτοποίηση των
συνδρομών σας κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου.
Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα
επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020, την
ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.
Με τιμή,
για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος H Γ. Γραμματέας
Νικόλαος Τουμπουλίδης Ευαγγελία Τογκουσίδου

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Νέα Δρομολόγια ΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:
Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-Βέροια από Δευτέρα
μέχρι Παρασκευή μέσω Παλιάς Εθνικής οδού (ΠΕΟ)
Αφετηρία: Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,
Λουδίας, Αλεξάνδρεια, Βρυσάκι, Καμποχώρι, Καλοχώρι, Καβάσιλα, Σταυρός, Μακροχώρι
Προορισμός: Βέροια
5:35,  6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45,
14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45,  20:15,  21:30
Ταχείες Θεσσαλονίκη – Βέροια – Νάουσα καθημερινές από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15,
14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:45
Βέροια - Θεσσαλονίκη όλα τα δρομολόγια
Αφετηρία: Βέροια
Ενδιάμεσοι σταθμοί μη ταχείας:   Μακροχώρι,
Σταυρός, Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυσάκι, Αλεξάνδρεια, Λουδίας, Χαλκηδώνα, Σίνδος
Ενδιάμεσοι Σταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέλι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων
Προορισμός: Θεσσαλονίκη
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,
7:45 ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45 ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45 ΤΑΧΕΙΑ, 10:30, 10:45 ΤΑΧΕΙΑ, 11:45 ΤΑΧΕΙΑ, 12:00,
12:45 ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45 ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45 ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45 ΤΑΧΕΙΑ, 17:00, 17:45 ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30 ΤΑΧΕΙΑ,
19:45, 20:45, 21:30
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια – Θεσσαλονίκη 6:45Δ, 7:45T, 8:00,8:45T
,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T,
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T, 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,
17:30,
17:45T,18:30,19:30T,20:00, 21:30
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00
1 5 : 1 5 T, 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T, 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0
19:00,19:15T,20:15,20:45T, 21:30
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30,   10:30,  
11:30, 12:30,   13:30, 14:30, 15:30Τ,   16:30,17:30Τ,
18:30,19:30Τ, 20:30, 21:30
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00,
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00,
19:00Τ,20:15,21:00Τ,  21:30
Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσσαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  
Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr
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Στις 22 Μαρτίου
ο 3ος Αλεξανδρινός Αγώνας Δρόμου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας και η ερασιτεχνική αθλητική ομάδα
Αθλητισμός – Φύση – Πολιτισμός, διοργανώνουν τον 3ο Αλεξανδρινό “λαϊκό” αγώνα 5,3
χλμ. & 10,2 χλμ. και τον παιδικό αγώνα Gidas
Fun Run 1000μ.
Τόπος Διεξαγωγής: Αλεξάνδρεια Ημαθίας
– Συνεδριακό - Εκθεσιακό Κέντρο Δήμου Αλεξάνδρειας – Κέντρο της πόλης
Πρόσβαση: Η Αλεξάνδρεια βρίσκεται μεταξύ Θεσσαλονίκης και Βέροιας. Η πρόσβαση
είναι πολύ εύκολη από την Εγνατία Οδό στην
έξοδο «Αλεξάνδρεια» – Υπάρχουν πινακίδες.
Ημερομηνία: 22 Μαρτίου 2020
Ώρα εκκίνησης:
Gidas Fun Run 1000μ – 10:00
Αλεξανδρινός αγώνα 5,3 χλμ. - 10:30
Αλεξανδρινός αγώνα 10,2 χλμ. - 10:30
Σταθμοί ανεφοδιασμού 5,3 χλμ: εκκίνηση ~
2,5χλμ – τερματισμός
Σταθμοί ανεφοδιασμού 10,2χλμ: εκκίνηση ~
5,1χλμ – τερματισμός
Πληροφορίες διαδρομής 5,3 χλμ.: Η διαδρομή είναι στο κέντρο της πόλης και θα
υπάρχει φύλαξη από τα οχήματα. ( Δ. Βετσοπούλου – Αριστοτέλους – Εθ. Αντίστασης
– Μακεδονομάχων – Μεγ. Αλεξάνδρου – Δ.
Βετσοπούλου και επανάληψη). Η διαδρομή
είναι απόλυτα επίπεδη!
Πληροφορίες διαδρομής 10,2 χλμ.: Η διαδρομή έχει εκκίνηση και τερματισμό το κέντρο
της πόλης και θα υπάρχει φύλαξη από τα οχήματα. ( Δ. Βετσοπούλου – Επαρχιακή Οδός Αλεξάνδρειας / Λουτρού – σημείο αναστροφής – Δ. Βετσοπούλου). Η διαδρομή είναι απόλυτα επίπεδη!
Ιατρική κάλυψη: Ο αγώνας καλύπτεται από
γιατρούς και ασθενοφόρο.
Όροι συμμετοχής 5,3χλμ.: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες και άνδρες άνω των 18.
Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν υποβληθεί

Φαρμακεία
Πέμπτη 16-1-2020

13:30-17:30
Π Ο Ρ ΦΥ Ρ Η Α Ν ΝΑ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ
19 (κοντά στο 6ο
Δημοτικό σχολείο)
23310-66755
21:00-08:00
ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ 11
(κάτω από τα αστικά) 23310-23023

Συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ

Ιανουάριος 2020

Το συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ κατά
το διάστημα από 13-1-2020 μέχρι 19-12020 θα είναι το εξής: Αυτόματος τηλεφωνη
τής βλαβών: τηλ. 2331021814.

πρόσφατα σε ιατρικές εξετάσεις.
Όλοι οι συμμετέχοντες τρέχουν με δική τους
ευθύνη. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί να
παρουσιαστούν στους συμμετέχοντες.
Παιδιά 13-18 ετών λαμβάνουν μέρος με ευθύνη των γονέων.
Στη διαδρομή επιτρέπονται περιπατητές οι
οποίοι θα ξεκινήσουν πίσω από τους δρομείς.
Όροι συμμετοχής 10,2χλμ.: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες και άνδρες άνω των 18.

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρικές εξετάσεις.
Όλοι οι συμμετέχοντες τρέχουν με δική τους
ευθύνη. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί
να παρουσιαστούν στους συμμετέχοντες.
Παιδιά 13-18 ετών λαμβάνουν μέρος με
ευθύνη των γονέων. Στη διαδρομή επιτρέπονται περιπατητές οι οποίοι θα ξεκινήσουν πίσω
από τους δρομείς. Όροι συμμετοχής 1000μ:
παιδιά ηλικίας 8-12, και όσοι αισθάνονται παιδιά!
(Παιδιά μικρότερα των 8 ετών συνοδεύονται
υποχρεωτικά από γονέα ή κηδεμόνα)
Γραμματεία αγώνα: Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να βρίσκονται στο Εκθεσιακό –
Συνεδριακό Κέντρο 30΄ πριν την εκκίνηση. Η
γραμματεία θα είναι ανοιχτή από τις 8:30.
Δηλώσεις συμμετοχής: έως 16/03/2020
•στη σελίδα του fb ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΦΥΣΗ
– ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
•στο link: https://results.chronolog.gr/
registrationc1.aspx…
•στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας:
2333025390 εργάσιμες μέρες και ώρες
Χρονομέτρηση: Θα υπάρχει ηλεκτρονική
χρονομέτρηση με chip το οποίο θα επιστραφεί
μετά το τέλος του αγώνα 5,3 & 10,2χλμ.
Αναμνηστικά μετάλλια: Θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια σε όλους τους συμμετέχοντες.
Έπαθλα: Κύπελλο θα λάβουν οι 3 πρώτες
γυναίκες και οι 3 πρώτοι άνδρες για τον αγώνα
δρόμου 5,3 & 10,2 χλμ.
Αναμνηστικά δώρα: Θα δοθούν αναμνηστικά
δώρα σε όλους τους συμμετέχοντες.
Για την Διοργάνωση
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α
Μανώλης Σταυρής
Ο Εκπρόσωπος του συλλόγου Α-Φ-Π
Γεώργιος Βουβαλάς

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί της

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

Β. Όλγας κοντά στην

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

Ανάληψη διαμέρισμα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

3ου ορόφου, 80 τ.μ.

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»

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

καθαρό, 78.000 ευρώ.

λεπτά από τη Βέροια,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-

πάρκιγκ, χωρίς κοινό-

πρώην ιατρείο με πέντε

βαδού 42 τ.μ., στον 2ο

Τηλ.: 6945 122583

δίπλα από τον Αγ. Γε-

ντρο του Διαβατού οι-

χρηστα, Γρεβενών 11

χώρους, 2 W.C., άριστο

όροφο. Περιλαμβάνει 3

Euromesitiki.

ώργιο. Τιμή 85.000 ευ-

κόπεδο 205 τ.μ., αξία

και Ερμού γωνία. Τηλ.:

με σκάλα ΑμΕΑ, μεγά-

χώρους και W.C. Τηλ.:

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-

ρώ, συζητήσιμη. Τηλ.:

7.000 ευρώ. Τηλ.: 6942

6949 215864.

λο ασανσέρ, 400 ευ-

23310 21106.

κατοικία κοντά στο

2310 864983 & 6941

067283.

7ο Δημοτικό, 75 τ.μ.,

422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φάρμα με

ρώ. Euromesitiki 6945
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

με υπόγειο 75 τ.μ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

συμπύρηνα ροδάκινα (Άν-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

και οικόπεδο 200

σμα 95 τ.μ., 3ος όρ.,

δρος και Έβερτ) 9 στρέμ-

ΧΩΡΩΝ

τ.μ., 48.000 ευρώ.

καταπληκτική θέα,

ματα στο ΠΑΛΙΟ ΣΚΥΛΙ-

Τηλ.: 6945 122583

ανακαινισμένο, χω-

ΤΣΙ. Τηλ.: 6972 237102.

Euromesitiki.

ρίς ασανσέρ, ατομική

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ πω-

θέρμανση, κουφώματα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

λείται μονοκατοικία 80

ενεργειακά, μπαλκό-

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

τ.μ. σε οικόπεδο 1000

νια γύρω-γύρω. Τιμή

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙ-

τ.μ., με θέα το ποτάμι,

45.000 ευρώ, συζη-

ΚΙΑΖΕΤΑΙ περιίτερο,

και τα δύο μαζί ή με-

τήσιμη. Τηλ.: 6992

στην πλατεία Καπε-

μονωμένα. Τηλ.: 6981

769850.

τανίδη λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ.: 6972

058526.
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ πωλεί-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

670817.

ται μονοκατοικία δύο

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

διαμερίσματα από 70

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

τ.μ. ισόγειο και 70 τ.μ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

1ος όρ., με εξωτερική

στη Μέση Βέροιας, 6

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

σκάλα, σε οικόπεδο

στρέμματα, τιμή 130.000

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 2, ε-

595 τ.μ., πάνω στον

ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:

νοικιάζεται διαμέρισμα

κεντρικό δρόμο, 10

6972913645 κ. Τάσος.

45 τ.μ., ημιόροφος. Τιμή 150   ευρώ. Τηλ.:

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.

23310 22063.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρισμα 76
τ.μ., πραγματικός λουλουδότοπος με κλιματισμό, καλοριφέρ,

122583.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται επαγγελματικός

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε-

χώρος 50 τ.μ., πλήρως

παγγελματικός χώρος

ανακαινισμένος, 1ος όρ.,

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

επί της Βενιζέλου 7 στη

γωνιακό, δίπλα στα Αστι-

κοντά στην Βενιζέλου

Βέροια, καθαρού εμ-

κά. Τηλ.: 6946 740621.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ.
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Ανελκυστήρα, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 23471 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Οροφοδιαμέρισμα 70 τ.μ., κατασκευή 2000, 2 υ/δ, 1 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά, με φόντο τον κάμπο,
άψογα συντηρημένο, καινούργια αλουμινίου
κουφώματα   με διπλά τζάμια, με συμμετρική
διάταξη των χώρων, ατομική θέρμανση με σόμπα η κλιματιστικό η  χωρίς θέρμανση και με
πάρκινγκ πυλωτής , ενοίκιο 250€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23449 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Διαμέρισμα 75
τ.μ., κατασκευή 1983, 2 υ/δ, 2 ος όροφος και με
ευχάριστη θέα, καλοδιατηρημένο, ατομική θέρμανση πετρελαίου και με ανελκυστήρα, ενεργειακής κλάσης Ε , έχει μία ντουλάπα,  άνετους
χώρους και με parking πιλοτής , διαμπερές και
σε πολύ καλή τιμή,  μόνο 250€, Αποκλειστική
διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι ελεύθερο από 1/1/2020.
Κωδ: 22988 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ   ενοικιάζεται
σπάνιο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105
τ.μ. 1ος ορ. Εξαιρετικής διαρρύθμισης ,Διαμπερές και με πολύ φωτεινούς χώρους ,αποτελούμενο από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1999 και διαθέτει
θέρμανση ατομική με υπέρυθρες , η με σόμπα
πέλλετ του ενοικιαστή , θέση στάθμευσης στον
αύλιο χώρο , έχει μεγάλη βεράντα , απεριόριστη
θέα στον κάμπο και τα κουφώματα του είναι με
διπλά τζάμια , Τιμή: 300 € . Αποκλειστική διάθεση
- διαχείριση από  ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .
ΚΩΔ. 23402 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Διαμέρισμα
110 τ.μ., κατασκευή 1973, 3 υ/δ, 2 ος όροφος,
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , μέτρια κατασκευή, αλουμινίου συρόμενα, ανεξάρτητη
θέρμανση , σόμπα με ξύλα η Pellet , χωρίς
ανελκυστήρα, με πολύ λίγα κοινόχρηστα, 220€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διαμέρισμα σαν σε Μονοκατοικία συνολικής
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα συντηρημένο, με πολυτέλεια και ζεστασιά. Αποτελείται
από 3 μεγάλα Υπνοδωμάτια με εντοιχιζόμενες
ντουλάπες, μια ωραιότατη σαλοκουζίνα με τζάκι
και ένα μπάνιο . Είναι κομπλέ επιπλωμένο μαζί
με ηλεκτρικές συσκευές. Διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου, συνθετικά κουφώματα με
διπλά τζάμια, με ανοιχτό πάρκινγκ, κοινόχρηστη
αυλή.  Τιμή: 300 €. Πληροφορίες μόνο στην
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 - Κέντρο κοντά στην Εληά
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα απο-

θήκη συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ. ισόγεια με
εξαιρετικά καλή πρόσβαση. Αποτελείται από 1
Χώρο . Ενοίκιο 140 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. στον
1 ο όροφο. Αποτελείται από έναν γραφειακό
χώρο, Κουζίνα και WC. Είναι κατασκευασμένο
το 1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Κεντρική Θέρμανση Πετρελαίου, Ανελκυστήρα,
Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.24763 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 35 τ.μ.,
κατασκευή 2000, με δύο χώρους , 3 ος όροφος, καινούργιο εντελώς, σε άψογη κατάσταση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια,
άψογα συντηρημένο, με ωραία διαρρύθμιση,
με υδραυλικό ανελκυστήρα , κεντρικότατο, με
μίσθωμα τα 200€.
Κωδ: 22769 - Στο Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος ορ. .
Αποτελείται από 2 Χώρους,  Είναι κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα  με διπλά τζάμια και μία αποθήκη
- Τιμή: 150 € .
Κωδ. 116007 Ενοικιάζεται   γραφειακός
χώρος κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρολογίου με 50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός ,
κατάλληλος για κάθε χρήση με δικό του WC και
με πολύ λογικό τίμημα στα 230€.
Κωδ. 14025 Ενοικιάζεται στον πεζόδρομο
της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 213
τ.μ. αποτελούμενη από 7 χώρους ανεξάρτητους
, φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή κατάσταση με
2 WC και ασανσέρ, με μηνιαίο μίσθωμα 700€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 22777 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο
Κατάστημα με 35 τ.μ., και με επιπλέον 35 τ.μ.
υπόγειο , πρόκειται για ακίνητο σπάνιας προβολής και θέσης στην οδό Μητροπόλεως , ενοίκιο
700€. Αποκλειστική ανάθεση για υπόδειξη από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 22814 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σε
άκρως εμπορικό σημείο κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 36 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 1
Χώρο με καλή βιτρίνα. Είναι κατασκευασμένο το
1965  και με πολύ καλό μίσθωμα στα 300 €. Το
γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 1112 - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον πεζόδρομο κατ΄ αποκλειστικότητα γωνιακό Κατάστημα
συνολικής επιφάνειας 160 τ.μ. αναλυτικά με 60
τ.μ. ισόγειο, 60 τ.μ. υπόγειο και 40 τ.μ πατάρι,
με πολύ μεγάλη βιτρίνα , σπάνιο το σημείο και
η ευκαιρία μοναδική. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρό ενδιαφερόμενο μισθωτή. Τιμή: 1.200 €.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ   από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12815  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ κατάστημα
400 τ.μ. σε οικόπεδο 4.000 τ.μ. κατάλληλο  για
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έτος κατασκευής 1988 με 192 τ.μ. σε δύο επίπεδα και 93  τ.μ. υπόγειο το οποίο χρησιμοποιείται
σαν γκαράζ και αποθήκη  , σε οικόπεδο 350 τ.μ.
σε άψογη κατάσταση, αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών,  έχει τζάκι ενεργειακό , αρχοντικό ,
για απαιτητικούς αγοραστές, και με δύο μπάνια ,
τιμή 185.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
πάμπολλες χρήσης ακόμη και για υγειονομικού ενδιαφέροντος , με αύλιο χώρο δικό του
μεγάλο και μίσθωμα πολύ λογικό μόνο 1500€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105475  ΠΑΡΚΙΝΓΚ ενοικιάζεται στο
Βήμα του Αποστόλου Παύλου 15 τ.μ.  σε ημιυπόγειο με εύκολη πρόσβαση και με τηλεχειριστήριο , μηνιαίο μίσθωμα 50€ ,
ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία Υπερυψωμένη συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. και 55 τ.μ. υπόγειο χτισμένη σε ένα ελαφρώς επικλινές οικόπεδο συνολικού
εμβαδού 490τ.μ. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο,
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο. Είναι κατασκευασμένη
το 1997 και διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, έναν πολύ ωραίο κήπο και μεγάλη βεράντα,
δίνεται σε τιμή ευκαιρίας μόνο 60.000 €.
κωδ. 14046 ΚΕΝΤΡ0, κάτω από την Εληά
πωλείται διαμ/μα 77 τ.μ., κατασκευή 1975 , 2
υ/δ, 1 ος όροφος, πρόκειται για διπλοκατοικία
καλοδιατηρημένη ωραιότατη κατασκευή , με ωραία βεράντα και με ατομική θέρμανση , διαθέτει
και μία αποθήκη 9 τ.μ. , συνολική τιμή 65.000€.  
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.13912 ΒΙΛΛΑ ΒΙΚΕΛΑ  Διαμέρισμα
87 τ.μ., καθ. και 104 τ.μ. μικτά  κατασκευή 2006,
διαθέτει 3 υ/δ, 1 ος όροφος, με μοναδική θέα
στον κάμπο, καταπληκτικό διαμέρισμα, νεοαναγειρόμενο , σίγουρα  επιμελημένης κατασκευής,
άριστη διαρρύθμιση, αυτόνομη θέρμανση, θωρακισμένη πόρτα , για απαιτητικούς αγοραστές,
τιμή 85.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12870 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. μικτά και
80τ.μ. καθ., στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 2
υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1967 και διαθέτει απεριόριστη Θέα,
οι χώροι του λειτουργικοί, κουφώματα ξύλινα,

ανελκυστήρα, χωρίς θέρμανση, με εξαιρετική διαρρύθμιση, σκαλιά εισόδου,  σε μοναδική τοποθεσία, σε τιμή προσφοράς μόνο: 54.000 €. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13084 ΡΟΔΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οροφοδιαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 τ.μ. στον
5ο όροφο Ρετιρέ, αποτελείται από 3 υπνοδωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1997 και διαθέτει θέρμανση ατομική
με κλιματιστικό, απεριόριστη Θέα στον κάμπο,
κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, ηλιακό
θερμοσίφωνα, θωρακισμένη πόρτα εισόδου,
ανελκυστήρα, με τέντες, κλειστό πάρκινγκ 18τ.μ.
καθώς και μια αποθήκη 9 τ.μ., σε πολύ καλή γειτονιά, άνετοι χώροι, σε τιμή προσφοράς
115.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο αγοραστή. Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία Υπερυψωμένη συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. και 55 τ.μ. υπόγειο χτισμένη σε ένα ελαφρώς επικλινές οικόπεδο συνολικού
εμβαδού 490τ.μ. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο,
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο. Είναι κατασκευασμένη
το 1997 και διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, έναν πολύ ωραίο κήπο και μεγάλη βεράντα,
δίνεται σε τιμή ευκαιρίας μόνο 60.000 €.
Κωδ: 24609 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 95 τ.μ. Υπερυψωμένη, σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1.270
τ.μ., άψογα συντηρημένη, υπερσύγχρονης κατασκευής, υψηλών ποιοτικά προδιαγραφών.
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, οι χώροι του λειτουργικοί. Είναι κατασκευασμένη το 2007 και διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, Ηλιακό θερμοσίφωνα, BBQ  
στην αυλή με πολύ ωραίο κιόσκι, Αποθήκη
40τ.μ., Κουφώματα Συνθετικά με Διπλά τζάμια,
σε τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα μόνο 100.000
€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.
Κωδ.105200 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας , πωλείται σπάνια διπλοκατοικία Ισόγειο, και 1ος ορ.  
βλέπει σε ανοιχτωσιά, η θέα του είναι μοναδική,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης για
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

εμπορία κρεάτων. Πληρ.
τηλ.: 23320 42608.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040 ΤΣΕΡΜΕΝΙ, πωλείται αποθήκη 147 τ.μ., με καλή πρόσβαση από κεντρικό
δρόμο , σε ημιυπόγειο , τιμή πώλησης μόνο
16.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14598 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο πλησίον
Πλ. Ωρολογίου συνολικής επιφάνειας 33 τ.μ. 1ος
ορ.  Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1974 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου - Τιμή: 22.000 €.
Κωδ: 14523 -  Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. 1ος  και
αποτελείται από 2 Χώρους, με δικό του κουζινάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο το 2005
και διαθέτει θέρμανση ατομική με κλιματιστικό.
Έχει κουφώματα συνθετικά και έπιπλα , τιμή
45.000 €.
Κωδ: 14280 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 55 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο,
Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη,
Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια - Τιμή: 45.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13297 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 53 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το
1956 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο,
A/C - Τιμή: 50.000 €.
Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατάστημα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι χώροι
του λειτουργικοί, σε προνομιακή τοποθεσία ,
κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , με μεγάλη
βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο 25.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 105097 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Κατάστημα 70 τ.μ., κατασκευή 90, ενιαίος χώρος , Ισόγειο, γωνιακό, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε πολύ καλή
τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 20.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 106262 ΚΕΝΤΡΟ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόριο έτοιμο σε λειτουργία , με ολόκληρο τον εξοπλισμό
κομπλέ λόγω συνταξιοδότησης. Η επιχείρηση
στεγάζεται σε ισόγειο κατάστημα μεγάλης προβολής συνολικής επιφάνειας 65 τ.μ., διαθέτει
μεγάλο και σταθερό πελατολόγιο, ζητούμενο

ετών. Πληροφορίες στο
6947 021868.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερ-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δί-

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

μανία κυρία χωρίς οικο-

πλωμα Γ΄ και Δ΄ κατηγορι-

ΡΗΣΗ ζητά να προσλάβει

γενειακές υποχρεώσεις

ας για μόνιμη πρωινή απα-

2 άτομα, έναν οδηγό με δί-

για εργασία σε ελληνι-

σχόληση. Τηλ.: κ. Κώστα

πλωμα Γ΄ κατηγορίας και

κό εστιατόριο. ΜΙσθός,

23310 21904.

έναν αποθηκάριο έως 45

ασφάλεια, διαμονή.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8
ετών στον Βάλτο Σταυρού Βέροιας και με αντιχαλαζική προστασια. Επίσης ένα τρακτέρ UNIMOK, μία
πλατφόρμα καινούργια και μία φρέζα συρταρωτή
1,70 σχεδόν καινούργια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6973 616847.
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τίμημα μόνο 60.000€, με πολύ λογικό μίσθωμα
στα 450€. Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζητηθούν. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από
την Μεσιτική Ακινήτων.
ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ 13640 ΣΤΟ 7.5 ΔΡ. ΒΕΡ.-, Δεύτερο
από τον κεντρικό δρόμο για Νάουσα 5.472 τ.μ.,
χωραφοοικόπεδο σε προνομιακή θέση, σε απίστευτα χαμηλή τιμή, ευκαιρία μόνο για αποφασιστικό αγοραστή, Αποκλειστική διάθεση από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και υπόδειξη μόνο σε
σοβαρά ενδιαφερόμενο, τιμή 28.000€.
Κωδ 13694 ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ., στο 7.5
χιλ. Πωλείται χωραφοοικόπεδο  12.000 τ.μ., για
επένδυση, εξαιρετική ευκαιρία χωρίς αμφιβολία,
σε τιμή πράγματι χαμηλή, μόνο 35.000€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 - Ξηρολίβαδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ πολύ
πολύ σπάνιο οικόπεδο συνολικής επιφάνειας
237 τ.μ. και σε μοναδικό σημείο του χωριού .
Τιμή μόνο 18.000 €.
Κωδ. 13056 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , ευκαιρία πωλείται οικόπεδο 400 τ.μ., με σ/δ 0,8 εντός σχεδίου πόλεως , άρτιο οικοδομήσιμο , με γύρω
-γύρω οικοδομές , η αντικειμενική του τιμή είναι
83.000€ αποδεδειγμένα η δε τιμή πώλησης του
από 80.000€ τώρα προσφέρεται στα 32.000€ ,
ευκαιρία άριστη.Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ. 13007 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται ένα εξαιρετικό οικόπεδο μεγάλο 1.010 τ.μ. γωνιακό
ανατολικό , κατάλληλο και για οικοδομή με σ/δ
0,8 , τιμή μόνο 110.000€.
Κωδ. 13010 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ πωλείται οικόπεδο στην είσοδο του χωριού από την πλευρά της
Βέροιας με 1965 τ.μ. , άρτιο και οικοδομήσιμο ,
σε τιμή εξαιρετικά χαμηλή μόνο 25.000€.
Κωδ. 13377 ΦΥΤΕΙΑ, Οικόπεδο 3.000 τ.μ.,
εντός ζώνης , με εκπληκτική θέα στον κάμπο,
αξίζει να το δει κανείς, για πολύ απαιτητικούς
αγοραστές φυσιολάτρες , σε τιμή προσφοράς,
μόνο 35.000€.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κέντρο Αποκατάστασης , Κλινική η Οίκο Ευγηρίας και όχι
μόνο  στη θέση  Καβάκια πάνω στο δρόμο για
τη Ραχιά  12.000 τ.μ.  αμφιθεατρικό με θέα όλον
τον κάμπο της Ημαθίας και ορατότητα μέχρι την
Θεσ/νίκη . Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο
σε πολύ σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία, Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  τιμή 450.000€.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη Χαρίεσσα Ναούσης εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και
100 τ.μ. περίπου το σπίτι με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους. Πληρ. τηλ.: 6981 906509.

Πληρ. τηλ.: 6972
816816.
Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι ο δ η γός-πωλητής σε εμπορική επιχείρηση. Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχος διπλώματος
Γ΄ κατηγορίας, Π.Ε.Ι.
και κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου, έως
38 ετών. Βιογραφικά
στο e-mail: vbotzori@
otenet.gr και στο Φαξ:
23310 91610.
Ζ Η Τ Ο Υ Ν ΤΑ Ι ο δηγοί με δίπλωμα
Γ’ κατηγορίας και εμπειρία στις πωλήσ ε ι ς . Α πο σ τολ ή β ι ογραφικών στο staafoi@otenet.gr.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται γκαρσονιέρα στην
οδό Πολυζωΐδη, κοντά
στην Πλατεία Ωρολογίου. Τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.: 6949 981810.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Από εταιρεία:
•Υπάλληλος Γραφείου
•Συντονιστής μεταφορών σε μεταφορική εταιρεία
•Οδηγός Φορτηγού Ε’ κατηγορίας
•Οδηγός Λεωφορείου
•Οδηγός με άδεια ΑDR
•Συντηρητής μηχανημάτων εργοστασίου
•Υπάλληλος Πρατηρίου Καυσίμων
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948613718. Αποστολή βιογραφικών στο ergasiamrk@gmail.com.
Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπ’
όψιν.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκινγκ Θεα,καινουριο
170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητέα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκινγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ, 85 τ.μ με θεα, ασανσέρ,.  Χρήζει ανακαιν.  55000€
Β. ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 21000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75+75 τ.μ
Οικ.200 τ.μ 50000€
ΕΔΕΣΣΗΣ 3ος 40 τ.μ 1ΔΣΚ WC,προσοψης με Αυτ.Θ. Α/C 26000€
ΚΕΝΤΡΟ έτοιμο ανακαινισμένο 90 τ.μ 2ΔΣΚ 60000€
ΒΟΣΠΟΡΟΣ διπλοκατοικία 80 τ.μ+ ισογειο σε οικοπ.220 τ.μ
60000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  0085
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ Μονοκατοικια με 350 τ.μ οικοπεδο, ανακ. 40000€
ΠΑΠΑΓΟΥ 100τ.μ 2ΔΣΚ 2WC Αν.Θερμ Κοπλαμ,  45000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 300€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ Καλλιθεα 4ΔΣΚ 2WC Ξυλολεβητας+ενεργ.Τζακι
επιπλωμενη 500€      
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 105 τ.μ 3ΔΣΚ Α/C 2WC 300€
MΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  επιπλωμενη στον Βοσπορο 2ΔΣ-Κ Α.Θ 220€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση 250€
ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΟΡΑ 70 τ.μ 1ΔΣ-Κ WC χωρις κοινοχ.160€
ΙΣΟΓΕΙΟ Διαμερισμα στα Παπακια 2ΔΣΚ Ατ.Θ. αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟ επιπλωμενο 1ΔΣΚ ανωγειο καλο 250
ΓΗΠΕΔΟ Eπιπλωμενο 1ΔΚWC 250
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο,
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞ Κτηματα χαμηλης παραγωγικοτητας καταλληλα για Φωτ/κά
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης 1000 τ.μ αρτιο οικοπεδο 1000 μ. από
παραλια 45000€

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος
να γνωρίζει μισθοδοσία

ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με
1400€ ανα στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευκαιρια
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ 3800τ.μ  οικοπ.108000€
Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρ χερσα 1400€ το στρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 16.400 στρ στην ασφαλτο σοβαρες
προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγροτεμαχιο  χερσο 10στρ.25000€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ.ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ
ΕΜ. ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π. ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,  85 τ.μ χρηζει ανακ.για   Ιατρειο 70000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για Ιατρους Βενιζελου κοντα 4χωρα 400€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  καταστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€
Σοβαρες προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗ αποθηκη 120τ.μ 150€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€
ΕΛΗΑ 200τ.μ+200 ΥΠΟΓΕΙΟ σοβαρες προτασεις  

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

διών. Πληρ. τηλ.: 6973
680844.

ΚΥΡΙΑ σοβαρή αναλαμβάνει φροντίδα και

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  22 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο 180 €
ΚΤΕΛ 40 τ.μ.  ανακαινισμένο & επιπλωμένο 180 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 50  τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 180 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 65 τ.μ. ανακαινισμένο, καλό, 240 €
ΓΗΠΕΔΟ 70 τ.μ. 15 ετών επιπλωμένη μονοκατοικία, χωρίς
κοινόχρηστα, 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 70 τ.μ. καλό, 220 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 85 τ.μ. καλό, με ατομικό λέβητα, 200 €
ΡΟΛΟΙ 110 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα, διαμπερές, με ατομικό
λέβητα, 350 €
ΡΟΛΟΙ 120 τ.μ. λουξ επιπλωμένο με τζάκι, 350 €
ΚΤΕΛ 145 τ.μ. καλό, θέα, 200 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μονοκατοικία 300 τ.μ., επιπλωμένη, λουξ, 550 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ 40 τ.μ. επιπλωμένο &μισθωμένο 15.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ. ανακαινισμένο, 22.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΡΟΛΟΙ 55 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο, 34.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας με αποθήκη & ηλιακό 37.000 €
ΡΟΛΟΙ 75 τ.μ., επενδυτικό, ευκαιρία, 27.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. 23 ετών, επιπλωμένο & μισθωμένο
39.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 84 τ.μ. 25 ετών, πολύ καλό, ευκαιρία, 55.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. 23 ετών, 71.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. ανακαινισμένο , καλό, θέα, 54.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 100 τ.μ.  νεόδμητο, θέα, 120.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 τ.μ. θέα, διαμπερές, καλό, 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. ανακαινισμένο, θέα, τζάκι, 46.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 105 τ.μ. 18 ετών με 3 υ/δ, ευκαιρία, 75.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. ανακαινισμένο, πολύ καλό, 88.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 157 τ.μ. καλό, επενδυτικό, 83.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΒΕΡΟΙΑ 260 τ.μ. υπερλουξ βίλα με όλα τα έξτρα, 265.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ 35 τ.μ. πολύ καλό, 220 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 500 €
ΛΑΙΚΗ 80 τ.μ. 220 €

ώρες. Τηλ.: 6983 435188.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει

λο το 24ωρο. Τηλ.: 6986
276287.

κατά προτίμηση του προ-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ο-

περιποίηση ηλικιωμένων

τη φροντίδα και περιποί-

γράμματος Epsilon για

δηγός λεωφορείων με πο-

και παιδιών για κάποιες

ηση ηλικιωμένων για ό-

Λογιστικό Γραφείο. Τηλ.:

λυετή εμπειρία και χειρι-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι, πε-

23310 76870 & 6932

στής γερανών, με όλα τα

ριοχή Αιγιάλειας, ποσό-

245383.

επαγγελματικά διπλώματα

τητα 120 κιλά, τιμή 4,00

και Π.Ε.Ι. και πτυχίο Μη-

ευρώ το κιλό που βγή-

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

χανικού Αυτοκινήτων ζη-

κε 24-12-2019. Πληρ.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία

τά ανάλογη εργασία. Τηλ.

τηλ.: 6993 546941 κος

6909 403655.

Παναγιώτης.

για φύλαξη μικρών παι-

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 καρ έ κ λ ε ς τ ρ α π ε ζα ρ ί α ς

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ
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ξύλινες καφέ 120 ευρώ, 1 καταψύκτης DELONGHI 150 ευρώ, 1 μπαούλο ψυγειοκαταψύκτης DELONGHI
καινούργιο 250 ευρώ, 1 τραπέζι σαλονιού μαύο 49 ευρώ. Τηλ.: 6930
388884.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% άδειας ΤΑΧΙ στη
Βέροια. Τηλ.: 6973 214275 & 6946

Προσφορές της εβδομάδας

660553, κος Σταύρος.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο
Λαζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε
400 τ.μ. οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Εργοχώρι 600 τ.μ.
γωνιακό. Τιμή πώλησης ΜΟΝΟ 57.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο γήπεδο 65 τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

κό γερμανικής κατασκευής με φορι-

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματιαμό και τρεις πολυθρόνες σε άριστη
κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973
827192.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDI Α4, 1800 κυβικά,
μοντέλο 1996, υγραέριο, 160.000 χιλιόμετρα, μαύρο χρώμα. Τηλ.: 23310
20734.
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για
οοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984 040769.

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

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

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

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

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

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

ΚΕΝΤΡΟ.
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΔΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1ΔΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.
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P Γεννηθήκαμε με
Πάνο Γαβαλά, μεγαλώνουμε με Λάκη Γαβαλά…
P Τώρα κάθε λιμάνι
και καημένος.
P Είν’ η ζωή μια
θάλασσα, κι εμείς καπεταναίοι που κοπήκαμε στο ΑΣΕΠ.

P Φαντάζομαι ότι η επόμενη εξέλιξη θα είναι
να αλλάζεις τα τατουάζ με τηλεκοντρόλ.

P Αλλά τι περιμένεις από μια γενιά που
μεγάλωσε με το ‘Κυριακή, γιορτή και σχόλη,
νά’ταν η βδομάδα όλη’;

P Θα γράφαμε δερματοστιξία, αλλά δεν θα μας
καταλάβαιναν οι ουκ ολίγοι νέοι αναγνώστες μας.
P Ναι, κάποιοι σαν αυτούς που δεν μπορούσαν να βρουν την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη. Τι ντροπή για μια ολόκληρη κοινωνία…

P Και το Πολυτεχνείο πολύ μάς ήτανε.
P Αν κρίνω πάντως από την εγγονή του Άκη,
πρέπει να είναι όλοι πειραγμένοι στο σόι.
P Με τέτοια διείσδυση που έχει η τηλεόραση
στη νεολαία, δεν αργεί η περίοδος που τα αγόρια θα
βγαίνουν με τρέσα.
P Ό,τι κόβουν από αλλού, θα τα προσθέτουν
επάνω.
P Όσο για την αισθητική κάθε εκπομπής; Συνήθως… πάει εκδρομή. Πώς λέγαμε στο σχολείο
‘εγένετο περίπατος’;

P Πάντως κάτι πιο ευέλικτο από τη μόδα δεν
έχει ξαναβγεί ακόμη στο σύμπαν.
P Έχεις καράφλα; Μόδα οι καραφλοί. Βαριέσαι
το ξύρισμα; Μόδα οι αξύριστοι. Έκανες κοιλιά; Μόδα
τα πουκάμισα έξω από το πανταλόνι.
P Είσαι άσπρος τον χειμώνα; Κάνεις τατουάζ
σε όλο σου το κορμί. Απόκρυφα δεν εξαιρούνται.
P Τα τατουάζ ξεκίνησαν σαν την τηλεόραση.
Στην αρχή ασπρόμαυρα και μετά έγχρωμα.

P Τις προάλλες μιλούσα σε τρεις 25άρηδες για
το τετράγωνο της υποτεινούσης ορθογωνίου τριγώνου που ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων
των δύο κάθετων πλευρών, και με κοίταζαν σαν να
μιλάω αλαμπουρνέζικα. Το μόνο που αναγνώρισαν
ήταν το τρίγωνο, αλλά σε Πανοράματος.
P Σπουδαία πράγματα θα πρέπει να κάνουν
τα παιδιά στο σχολείο. Για να μην θυμούνται τα
σπουδαιότερα.
P Και:
Ένας νεαρός πάει για ψάρεμα και κάθεται δίπλα

σε έναν ηλικιωμένο. Πιάνουν την κουβέντα και μετά
από λίγη ώρα το καλάθι του παππού είχε γεμίσει
ψάρια, ενώ ο νεαρός δεν είχε πιάσει τίποτα! Εντυπωσιασμένος ο νεαρός τον ρωτάει τι δόλωμα έχει
βάλει.
«Μύδια!» απαντάει ο παππούς.
Την επόμενη μέρα, ξανασυναντιούνται στο ίδιο
σημείο για ψάρεμα κι ο νεαρός κρατούσε μια σακούλα γεμάτη μύδια αλλά πάλι δεν κατάφερε να πιάσει
κάτι. Βλέποντας ότι ο παππούς έχει γεμίσει πάλι το
καλάθι του τον ρωτάει ξανά τι δόλωμα έχει βάλει.
«Σκουλήκια!» απαντάει ο παππούς.
«Και πώς καταλαβαίνεις πότε πρέπει να κρατάς
μύδια και πότε σκουλήκια;»
«Α, είναι απλό! Όταν ξυπνάω το πρωί και το μόριό μου γέρνει δεξιά, βάζω μύδια. Άμα γέρνει αριστερά, βάζω σκουλήκια!»
«Μα εμένα το πρωί είναι πάντα όρθιο!» λέει ο
νεαρός.
Και του απαντάει ο παππούς:
«Μα καλά, χαζός είσαι; Είναι κάθε μέρα όρθιο κι
εσύ πας για ψάρεμα;»
K.Π.

Αικατερίνη Σακελλαροπούλου

Η πρώτη γυναίκα υποψήφια για Πρόεδρος της Δημοκρατίας με πρόταση Μητσοτάκη
«Έχει όλες τις προϋποθέσεις να ψηφιστεί από όλους» τόνισε ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμά του

Την πρόεδρο του ΣτΕ κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, η οποία επελέγη στην ηγεσία του ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου τον Οκτώβριο
του 2018, πρότεινε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο
χθεσινό έκτακτο διάγγελμά του επισημαίνοντας
ότι δεν ήταν εύκολη η απόφαση του και ότι η
κα Σακελλαροπούλου δεν προέρχεται από την
πολιτική οικογένεια της ΝΔ.
«Η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου είναι μία
πρόταση ενωτική, υπερκομματική, προοδευτική. Και έχει όλες τις προϋποθέσεις να ψηφιστεί
από το σύνολο των βουλευτών, τιμώντας στο
πρόσωπό της την σύγχρονη Ελληνίδα», τόνισε
ο πρωθυπουργός, ο οποίος στο διάγγελμά του
εξήγησε στον Ελληνικό λαό την επιλογή του:
«Η απόφαση που κλήθηκα να πάρω δεν ήταν καθόλου εύκολη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι, κατά το Σύνταγμα, ρυθμιστής του πολιτεύματος. Ενσαρκώνει την ενότητα του Έθνους.
Και γι’ αυτό οφείλει να έχει αίσθηση καθήκοντος. Ώστε να υπηρετεί
άξια το θεσμικό βάρος του αξιώματός του.
Πρέπει, επίσης, να διαθέτει γνώσεις, κύρος και διεθνή εμπειρία. Ώστε να συνδράμει δημιουργικά στην εσωτερική ζωή της χώρας. Αλλά και
να την εκπροσωπεί με αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση στο εξωτερικό.
Ο Καταστατικός μας Χάρτης δεν επιφυλάσσει στον Πρόεδρο ουσιαστικές αρμοδιότητες. Αυτό, όμως, καθιστά τον συμβολισμό της επιλογής του ακόμα πιο σημαντικό.
Και σε μια εποχή που ο τόπος μας αφήνει πίσω την κρίση και κάνει
πράξη την εθνική του αναγέννηση, έκρινα ότι το πρόσωπο του ανώτατου άρχοντα πρέπει να συμβαδίζει με αυτήν την πορεία: Όλοι μαζί
ανοίγουμε ένα μεγάλο παράθυρο στο μέλλον. Με πρώτον, τον πρώτο
πολίτη.
Ο πολίτης είναι γένους αρσενικού. Η Δημοκρατία, η Ελλάδα και η
Πρόοδος, ωστόσο, είναι γένους θηλυκού. Και αυτές μάς καλούν στην
μεγάλη υπέρβαση.
Θεωρώ ότι είναι η ώρα να αποκτήσει η πατρίδα μας μία άξια Ελληνίδα στην κορυφαία πολιτειακή της θέση: Προτείνω, λοιπόν, για Πρόεδρο
της Ελληνικής Δημοκρατίας, την πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, κυρία Αικατερίνη Σακελλαροπούλου».
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις περγαμηνές της
κας Σακελλαροπούλου, στην επαγγελματική και πορεία και την επιστημονική της δράση καθώς και στις ανώτατες θέσεις ευθύνης που έχει
αναλάβει.
« Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, η ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται ακόμα από πολλές διακρίσεις σε βάρος των γυναικών.
Έ, λοιπόν, αυτό αλλάζει, ξεκινώντας από την κορυφή. Στις αρχές της
τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, η Ελληνίδα παίρνει τη θέση που της
αξίζει.

Δεν είναι πολλές οι εμβληματικές ευκαιρίες που έχει ένας πρωθυπουργός να
αφήσει το προσωπικό του
αποτύπωμα για το μέλλον.
Η επιλογή της πρώτης
γυναίκας Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι
μια από αυτές. Και είμαι περήφανος που την εισηγούμαι, ως ένα τολμηρό βήμα
όλων μας προς το αύριο.
Σέβομαι απόλυτα τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Προκόπη Παυλόπουλο, που
ολοκληρώνει τη θητεία του.
Προβληματίστηκα πολύ. Όμως, είμαι σίγουρος ότι η τελική μου απόφαση είναι η ορθή», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, καλώντας τις πολιτικές
δυνάμεις του τόπου να εξετάσουν την προσωπικότητα της υποψηφιότητας που προτείνει.
Ποια είναι η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου
Η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το
1956. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε το 1978.
Το 1982 διορίσθηκε εισηγητής στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το
1988 προήχθη στον βαθμό του παρέδρου και τοποθετήθηκε στο Γ΄
Τμήμα. Το 2000 προήχθη στον βαθμό του συμβούλου και τοποθετήθηκε στο Ε’ Τμήμα. Στις 23.10.2015 προήχθη στον βαθμό του αντιπροέδρου και τοποθετήθηκε στο Γ´ Τμήμα, ως αναπληρώτρια πρόεδρος.
Στις 17.10.2018 προήχθη στον βαθμό του προέδρου του δικαστηρίου.
Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της άδειας
(1989-1990), παρακολούθησε μαθήματα συνταγματικού και διοικητικού δικαίου μεταπτυχιακού επιπέδου στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, PARIS II.
Διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ (1993-1995 και
2000-2001), γενική γραμματέας (1985-1986)
και αντιπρόεδρος (2006-2008). Υπήρξε μέλος
της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (1993-1995). Δίδαξε δίκαιο περιβάλλοντος
στην Εθνική Σχολή Δικαστών (2005-2014). Ορίσθηκε μέλος της επιτροπής Εισαγωγικού και
Εξαγωγικού Διαγωνισμού της σχολής αυτής
και διετέλεσε μέλος του συμβουλίου σπουδών
(2010-2013).
Διετέλεσε πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου του υπουργείου Εξωτερικών (2013-

2015). Από τον Μάρτιο του 2015 είναι πρόεδρος του επιστημονικού
σωματείου «Ελληνική Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος».
Ιδιαίτερα ευαίσθητη σε περιβαλλοντικά θέματα, ως σύμβουλος
Επικρατείας ήταν εισηγήτρια σε πολλές μεγάλες υποθέσεις όπως η
εκτροπή του Αχελώου ποταμού στον Θεσσαλικό κάμπο, η διάσωση των
προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ως διατηρητέων κ.λπ..
Γνωρίζει άριστα αγγλικά και γαλλικά.
Έχει συγγράψει άρθρα που αναφέρονται σε ζητήματα συνταγματικού δικαίου και δικαίου του περιβάλλοντος και έχει εισηγηθεί σχετικά
θέματα σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες.
Η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, μένει στο κέντρο της Αθήνας, είναι
διαζευγμένη κι έχει ένα παιδί.
Η θητεία του κ. Προκόπη Παυλόπουλου ολοκληρώνεται στις 13
Μαρτίου και σύμφωνα με το Σύνταγμα η διαδικασία εκλογής του αντικαταστάτη του θα πρέπει να ξεκινήσει ένα μήνα νωρίτερα, το αργότερο
δηλαδή στις 13 Φεβρουαρίου 2020. Το νέο Σύνταγμα προβλέπει έως
και πέντε ψηφοφορίες για την εκλογή του νέου Προέδρου, αντί για τρεις
που προβλεπόταν μέχρι πριν την αναθεώρηση στα τέλη του Φθινοπώρου του 2019, ενώ με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η προσφυγή στις
κάλπες, όπως συνέβη το 2015.
Σημειωτέον, ότι στις δυο πρώτες ψηφοφορίες εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τα δυο τρίτα της Βουλής, δηλαδή 200
ψήφους και άνω, στην τρίτη ψηφοφορία εκείνος που συγκεντρώνει τα
τρία πέμπτα (180 ψήφους), στην τέταρτη εκείνος που συγκεντρώνει τα
την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών (151 ψήφοι)
και στην Πέμπτη εκείνος που θα συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία,
ακόμα δηλαδή και αν λάβει κάτω από 151 ψήφους.

