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., Βησσαρίωνος,
Θεοδώρου ηγιασμ
ΝΙκολάου νεομ.

Τον Υπουργό κατευθείαν
στα χωράφια!

Χτύπησε
χαλάζι χθες
το απόγευμα
στον
Τρίλοφο

Ο άστατος καιρός των τελευταίων ημερών, με έντονες
εναλλαγές βροχής-ήλιου έχει
προκαλέσει σημαντικές ζημιές ειδικά στα κεράσια, αλλά
και σε άλλες καλλιέργειες. Το
«κερασάκι» μας ανέφεραν αγρότες από την περιοχή του
Τριλόφου ήταν το χαλάζι που
έπεσε χθες το απόγευμα και
ρήμαξε ότι απέμεινε! Οι φωτογραφίες που έστειλαν στον
ΛΑΟ δείχνουν τα σκισμένα
κεράσια, αλλά ζημιές μέχρι και στα φύλλα των δέντρων. Δυστυχώς φαίνεται ότι και η φετινή χρονιά για τους αγρότες θα
είναι αρκετά δύσκολη, αφού ούτε ο καιρός δεν τους βοηθά…

Επιτυχής η χθεσινή «γυναικομάζωξη»
της Συρμούλας στην Ελιά

Δυστυχώς η χθεσινή επίσκεψη του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αραχωβίτη, συνδυάστηκε
με βροχή, χαλάζι που προκάλεσε εκ νέου ζημιές στις
καλλιέργειες. Τρέχουν παράλληλα ανακοινώσεις των
αρμοδίων φορέων για δηλώσεις ζημιών από επίσης
πρόσφατες καταστροφές. Τι επομένως περιμένουν
στο αρμόδιο υπουργείο για να σηκώσουν τα μανίκια
και να στηρίξουν τους αγρότες; Η συζήτηση στο Επιμελητήριο με τους φορείς και η συνάντηση με τους

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

εκπροσώπους των αγροτικών συλλόγων, χρήσιμη

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

και εποικοδομητική, αλλά μήπως ο Υπουργός δεν

(τακτικό μέλος Σ.Η.Π.Ε.)

έχει καταλάβει την πραγματική διάσταση του προ-

Ιδρυτής
+ ΖΗΣΗΣ Χ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτησία

ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
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Σύμβουλος Έκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣ Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

βλήματος; Και τώρα θα πείτε και τι άλλο να κάνουν…
Τον Υπουργό κατευθείαν στα χωράφια!!!

Να γίνει μια «επιθεώρηση» στην
Πλατεία Ωρολογίου
πριν έρθει η Μπάντα του Π.Ν. ;

ΓΡΑΦΕΙΑ
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Σήμερα αντιπαράθεση Καλλίστρατου,
Συρμούλας και Τροχόπουλου live στον ΑΚΟΥ 99.6

Το μεσημέρι 13.00-14.00,
συντονιστείτε στον ΑΚΟΥ 99.6
και στην εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ για να παρακολουθήσετε
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Τζίμα-Τόπη(Βέροια Πρωτεύουσα
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Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται

Χθες νωρίς το απόγευμα γέμισε η Sala της Ελιάς στην συγκέντρωση γυναικών που έκανε η υποψήφια δημοτική
σύμβουλος με τον συνδυασμό της Γεωργίας Μπατσαρά «Βέροια Πρωτεύουσα Πόλη» Συρμούλα Τζίμα-Τόπη. Σε ένα
πολύ φιλικό και ζεστό κλίμα παλιές και νέες φίλες της υποψήφιας, ανταποκρίθηκαν στο ανοιχτό κάλεσμα της Συρμούλας, είχαν την ευκαιρία να την ακούσουν και να την γνωρίσουν λίγο καλύτερα, συζητώντας και απολαμβάνοντας τον
καφέ τους, χωρίς να αισθάνονται ότι παρευρίσκονται σε μια πολιτική συγκέντρωση με την στενή έννοια. Παρούσα ήταν
και η επικεφαλής του συνδυασμού Γεωργία Μπατσαρά, που απόλαυσε την καλή παρέα και την κουβέντα. Μια πρωτοβουλία της Συρμούλας που στέφθηκε με επιτυχία, όχι μόνο λόγω της μεγάλης προσέλευσης των κυριών, αλλά και
λόγω του ωραίου κλίματος που υπήρχε.

Αναγνώστης μας ανέφερε ότι στο κτίριο του πρώην δικαστικού μεγάρου στην Πλατεία Ωρολογίου, αλλά και παραπλεύρως
έχουν γεμίσει οι τοίχοι με σβάστικες και άλλα σύμβολα, που
σίγουρα δεν είναι θέαμα που προσβάλει την ιστορία του κτιρίου και δεν είναι αντάξιο για την μεγαλύτερη πλατεία της πόλης.
Με αφορμή την σαββατιάτικη εκδήλωση στην Πλατεία Ωρολογίου, όπου θα παίξει η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, θα
ήταν σκόπιμο να καθαριστούν κάποιες «ασχήμιες» και ίσως να
βρεθεί τρόπος να διαφυλαχθεί το αποτέλεσμα τουλάχιστον μέχρι την εκδήλωση, γιατί δυστυχώς το πρωί τα καθαρίζουν και
το βράδυ πάλι λερωμένα είναι…

Ομιλία
Μεϊμαράκη
στη Νάουσα
το Σάββατο
Επίσκεψη στη Νάουσα θα
πραγματοποιήσει το ερχόμενο
Σάββατο ο επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρος του
κόμματος Βαγγέλης Μεϊμαράκης.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του θα
πραγματοποιήσει ομιλία στο Cafe
‘FREE’ στις 11.30 το πρωί.
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Στην Ημαθία χθες ο Υπουργός Στ. Αραχωβίτης και ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ

Συσκέψεις σε Μελίκη, Βέροια και Νάουσα
για τις ζημιές στις παραγωγές του Νομού
Την Ημαθία επισκέφθηκε χθες Τετάρτη ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σταύρος Αραχωβίτης, μαζί με τον
πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ.
Κουρεμπέ, για να δουν
από κοντά, αγρότες και
συνεταιριστές και να
συζητήσουν για τα προβλήματα του Νομού,
παρουσία και των τριών
βουλευτών, Φρόσως
Καρασαρλίδου, Γιώργου Ουρσουζίδη και
Χρήστου Αντωνίου.
Πρώτος σταθμός, η
Μελίκη, όπου έγινε μία
ευρεία σύσκεψη με κύριο θέμα τις ζημιές της
ροδακινοπαραγωγής
από το χαλάζι και τις καταστροφές στα ακτινίδια. Ο υπουργός ενημέρωσε ότι τα ακτινίδια μπορούν να αποζημιωθούν μέσω ΠΣΕΑ ή de minimis, ενώ για τις ζημιές
από το χαλάζι, θα επισπευθούν οι διαδικασίες άμεσης πληρωμής.
Ακολούθησε επίσκεψη στον ΕΛΓΑ της Βέροιας, όπου συζητήθηκαν
τα θέματα των αποζημιώσεων αλλά και του εκσυγχρονισμού του κανονισμού, ενώ επισημάνθηκε ότι θα δοθούν κίνητρα σε παραγωγούς, μέχρι και 80%, για επένδυση αντιχαλαζικής προστασίας με δίχτυα. «Όσο
μπορούμε στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό ώστε να αναπληρώσουμε
μέρος του εισοδήματός του, αφού στο σύνολό του είναι αδύνατον να
αναπληρωθεί», τόνισε ο υπουργός.
Στη Βέροια, ο Υπουργός, παρουσία και του υφυπουργού Άγγελου
Τόλκα, καθώς και των υποψηφίων ευρωβουλευτών Νατάσας Ρωμανού και Βλάσση Τσιόγκα έδωσε συνέντευξη Τύπου στο Επιμελητήριο,
όπου ο κ. Αραχωβίτης ενημέρωσε για τις επαφές που είχε με τους αγρότες. Το κυβερνητικό κλιμάκιο καλωσόρισε εκ μέρους του οικοδεσπότη Προέδρου του Επιμελητηρίου, ο κ. Στέφανος Αποστολίδης.
Για τον κανονισμό του ΕΛΓΑ
Ο ΕΛΓΑ διέπεται από έναν κανονισμό της δεκαετίας του 1980. Από
τότε όμως έχουν αλλάξει και οι κλιματικές και οι καλλιεργητικές συνθήκες αλλά και οι καλλιεργήσιμες περιοχές. Άρα ο κανονισμός χρειάζεται
εκσυγχρονισμό. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη ξεκινήσει μία αναλογιστική μελέτη, μετά τη διαβούλευση και τα αιτήματα των αγροτών για
την τροποποίησή του.Το υπουργείο έχει καταλήξει σε μια σειρά ερωτημάτων προς εξέταση και μέσα στο φθινόπωρο θα υπάρχουν αποτελέσματα, οπότε από την επόμενη δήλωση στις καλλιέργειες θα υπάρχει ο
νέος κανονισμός, με τις αναγκαίες αλλαγές, ενημέρωσε επί του θέματος
ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, ενώ ο κ. Αραχωβίτης συμπλήρωσε ότι ο νέος
κανονισμός θα πρέπει να διασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα και την
κοινωνική δικαιοσύνη. «Όμως για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται μία
σοβαρότητα στην αναλογιστική μελέτη. Δεν είναι μια μελέτη που μπορεί
να γίνει στο ποδάρι μέσα σ’ ένα 24ωρο. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί
να αναπροσαρμοστούμε ως προς τα ασφάλιστρα και τις καλύψεις
και μάλιστα προτείναμε στους ασφαλισμένους αγρότες, να βάλουμε
και προαιρετικές καλύψεις για τις οποίες, επίσης, πρέπει να γίνει μία
σοβαρή δουλειά ώστε να προϋπολογίσουμε το ασφάλιστρο. Όλο αυτό
χρειάζεται σοβαρότητα και χρόνο. Άργησε που άργησε 30 χρόνια, ας
αργήσει 6 μήνες ακόμα, αρκεί να γίνει έτσι όπως πρέπει για τα επόμενα
χρόνια», τόνισε ο υπουργός. Όπως αναφέρθηκε πολλές από τις νέες
ζημιές οφείλονται και στα πρωτοφανή για τη χώρα μας καιρικά φαινόμενα, λόγω κλιματικής αλλαγής.
Μέχρι το τέλος της χρονιάς οι πληρωμές
των αποζημιώσεων
Η διαδικασία για τις ζημιές των καλλιεργειών της Ημαθίας, ξεκίνησε

Στην Ημαθία ο υποψήφιος
Περιφερειάρχης του ΚΚΕ
Σ. Αβραμόπουλος
Την Πέμπτη στις 16 Μαΐου 2019 θα
επισκεφθεί την Ημαθία ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας με
την «Λαϊκή Συσπείρωση» Αβραμόπουλος
Σωτήρης.
Το Πρόγραμμα της επίσκεψης είναι:
-Στις 9:30πμ Επίσκεψη στο εργοστάσιο
της ΑΛΜΜΕ στην Κουλούρα Ημαθίας
-Στις 11:00πμ Περιοδεία στις υπηρεσίες
της περιφερειακής ενότητας Ημαθίας στη
Βέροια
-Στις 12:30μμ Συνέντευξη Τύπου στο Καφέ Beluga στην Βέροια

και όπως είπε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, εντός
της εβδομάδας, από το υποκατάστημα της
Βέροιας ολοκληρώνεται, με επιπλέον προσωπικό ώστε να συντομεύσει η εκτιμητική
διαδικασία. Έχουν γίνει μέχρι στιγμής 70
αναγγελίες με 2.800 δηλώσεις ζημιάς σε
6.000 περίπου αγροτεμάχια. «Υπολογίζουμε ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχουν τελειώσει
οι δηλώσεις ζημιάς. Για τις πληρωμές, θα
πρέπει ο ΕΛΓΑ, να πάρει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το αρχείο το οποίο, στην καλύτερη περίπτωση, θα γίνει περίπου τον Σεπτέμβριο.
Ο στόχος μας είναι μέσα στο φθινόπωρο να
μπούνε τα πορίσματα και μέχρι τέλους της
χρονιάς να έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές»
πρόσθεσε ο κ. Κουρεμπές.
Απασχόληση προσφύγων
Στη δυνατότητα τρίμηνης και νόμιμης
απασχόλησης προσφύγων σε αγροτικές
δουλειές αναφέρθηκε τόσο ο υπουργός όσο
και ο υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Αγγ. Τόλκας, διευκρινίζοντας ότι πλέον
και οι πρόσφυγες μπορούν να εργαστούν
όχι μόνο στα χωράφια αλλά και σε συσκευαστήρια και σε όποια άλλη δουλειά, με κανονική πρόσληψη.
Εκπαίδευση αγροτών
Επίσης ο υπουργός ενημέρωσε ότι εντός των ημερών θα ξεκινήσει
η εκπαίδευση των νέων αγροτών, ενώ για τους αγρότες στο σύνολό
τους, προχωράει μια συνεργασία μεταξύ Υπουργείου και Πανεπιστημιακών δομών εκπαίδευσης σε νέες τεχνολογίες και σε σύγχρονες αρχές
οικονομικής ανάπτυξης των παραγωγών, συνεταιρισμών κ.ά. Για την
εφαρμογή των τεχνολογιών, θα ενταχθούν στην επόμενη ΚΑΠ, δράσεις
προμήθειας τεχνολογίας στους αγρότες.
Εμπάργκο – Αύξηση συνδεδεμένης
Ο κ. Αραχωβίτης ανέφερε επίσης ότι το Ρωσικό εμπάργκο προκά-

λεσε μεγάλο πρόβλημα και γι’ αυτό γίνονται προσπάθειες να αποκατασταθεί η Αγορά. Ωστόσο, όπως τόνισε, δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για
αποζημιώσεις αλλά για το πώς μπορεί το προϊόν να βρει το δρόμο του.
«Το εισόδημα να παράγεται στο χωράφι και έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται κι άλλοι, καλοί δρόμοι» εκτίμησε. Τέλος, ανέφερε ότι αυτές τις
ημέρες, συζητιέται στις Βρυξέλλες η αύξηση τ
ης συνδεδεμένης, ώστε να δοθεί μεγαλύτερη δυνατότητα ενίσχυσης
των παραγωγών για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Η περιοδεία
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ημαθία ολοκληρώθηκε με
επίσκεψή του στη Νάουσα.
Σοφία Γκαγκούση

Ανάρτηση του Τάσου Μπαρτζώκα στα social
media προς τον Άγγελο Τόλκα
Ανάρτηση του Τάσου Μπαρτζώκα στα social media σχετικά με την
αναφορά του υφυπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Άγγελου Τόλκα στα πολιτικά
στελέχη της ΝΔ για τον αξονικό τομογράφο στο νοσοκομείο Νάουσας:
Άγγελε, ας κοιταχτούμε στα μάτια κι ας μιλήσουμε ως νέοι άνθρωποι, μακριά από όρους πολιτικής ορθότητας και κορεκτίλας που εμένα
προσωπικά με κάνουν να αηδιάζω και να στρέφω το βλέμμα μου
αλλού.
Επειδή, απηύθυνες μεταξύ άλλων και προς εμένα, ένα ερώτημα
που αφορά την Υγεία. Βαρέθηκε ο κόσμος να ακούει μινίστρους και
βουλευτές και πολιτευτάδες να μαλώνουν και να ξιφομαχούν, χωρίς
ουσία και αποτέλεσμα. Βαρέθηκε ο κόσμος να πληρώνει, να ματώνει,
χωρίς αντίκρισμα, χωρίς να έχει τις παροχές που του αξίζουν και δικαιούται στην Υγεία, στην Παιδεία, στην Ασφάλεια. Οι πολίτες θέλουν
και δικαιούνται να απολαμβάνουν καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες Υγείας, με διαφάνεια, με κανόνες, χωρίς απευθείας αναθέσεις και χωρίς
κόστος γι’ αυτούς.
Οι πολίτες θέλουν να πάψουν να πληρώνουν για την υγεία τους
έναν σκασμό επιπλέον λεφτά, τη στιγμή που έχουν πληρώσει γι’ αυτές
τις παροχές ξανά και ξανά μέσω των φόρων και των ασφαλιστικών
τους εισφορών. Θέλουν να κλείνουν τα ραντεβού στην ώρα τους,
οι καρκινοπαθείς, τα ΑμΕΑ και οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις να

πάψουν να ταλαιπωρούνται για τα φάρμακά τους και τις επαναλαμβανόμενες
συνταγές. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό
προσωπικό που καταθέτουν κάθε μέρα
την ψυχή τους με τα πενιχρά μέσα που
έχουν στη διάθεσή τους, θέλουν την Πολιτεία δίπλα τους κι όχι περιφερόμενους
Πολάκηδες που σπέρνουν παντού το
διχασμό και τη χυδαιότητα διαλύοντας
και ό,τι έμεινε όρθιο.
Κι επιτέλους ας σταματήσει τουλάχιστον από τις δικές μας γενιές η υποκρισία και η διαμάχη για το τι είναι δημόσιο
και τι ιδιωτικό. Γιατί πολύ απλά όταν ο
πολίτης δεν απολαμβάνει τις παροχές που δικαιούται, παύει να υπάρχει αυτό που όλοι επιθυμούμε, δηλαδή Δημόσια Υγεία.
Και τελειώνοντας, Υπουργέ της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Άγγελε Τόλκα, δε νομίζω ότι είναι λόγος για πανηγυρισμούς, το γεγονός ότι το
μοναδικό πράγμα που πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ για την Ημαθία, μετά από 5
χρόνια διακυβέρνησης είναι η απόκτηση ενός αξονικού τομογράφου!
Η Ημαθία αξίζει περισσότερα…

4

ΠΕΜΠΤΗ
16 ΜΑΪΟΥ 2019
10-11
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2016

www.laosnews.gr

«Άξονας 3ος:
Τουριστική Ανάπτυξη»
Το Πρόγραμμα του Κώστα Βοργιαζίδη για την επόμενη τετραετία (2019-2023)
Ο αρχαιολογικός χώρος των Αιγών στη Βεργίνα, οι Βυζαντινοί Ναοί της Βέροιας, μουσεία,
μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι σε όλο το Δήμο,
το Βήμα του Αποστόλου Παύλου, η Παναγία
Σουμελά, ιστορικά μοναστήρια, η Εβραϊκή Συναγωγή στην Μπαρμπούτα, τα στενά του Αλιάκμονα και οι ορεινοί όγκοι του Βερμίου και των Πιερίων, το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο του Σελίου
και το αγροτικό τοπίο με τις εναλλαγές του στις
εποχές του χρόνου δημιουργούν ένα εξαιρετικό
πλαίσιο τουριστικής ανάπτυξης.
Μια από τις κορυφαίας προτεραιότητές του
συνδυασμού μας υπήρξε από την πρώτη στιγμή
η ανάδειξη και η προώθηση αυτών των πλεονεκτημάτων της περιοχής μας μέσα από τη
δημιουργία και την καθιέρωση μιας ισχυρής, διακριτής και αναγνωρίσιμής τουριστικής ταυτότητας
ώστε το τουριστικό, αρχαιολογικό, πολιτισμικό,
γαστρονομικό και φυσικό απόθεμα της περιοχής μας να παρουσιάζεται μέσα από ένα ενιαίο
brand name, συνώνυμο ποιότητας και υψηλής
προστιθέμενης αξίας.
Μέχρι σήμερα:
• Συστήσαμε για πρώτη φορά στα χρονικά του Δήμου Βέροιας αυτοτελή
Αντιδημαρχία Τουρισμού
• Δημιουργήσαμε και καθιερώσαμε το τουριστικό σήμα «Discover
Veria» ως την επίσημη τουριστική ταυτότητα του Δήμου Βέροιας
• Οργανώσαμε το τοπικό τουριστικό προϊόν στη βάση τεσσάρων στρατηγικών αξόνων: α) την οργάνωση του προορισμού, β) την προώθησή του,
γ) τη δημιουργία συνεργιών και δ) την καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης
της τοπικής κοινωνίας
• Εκδώσαμε έντυπο και ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό που προβάλλει την περιοχή μας και δημιουργήσαμε την τουριστική πύλη www.
discoververia.gr
• Χτίσαμε συνέργιες με τους σημαντικότερους τουριστικούς φορείς της
χώρας και της περιφέρειας όπως ο ΕΟΤ, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), η Marketing Greece, ο Τουριστικός Οργανισμός Θεσσαλονίκης, ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής, η Ένωση
Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, η Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων Μακεδονίας
– Θράκης, το Τμήμα Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
τον Τομέα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων του «Αλεξανδρείου» ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
• Υποδεχτήκαμε, ξεναγήσαμε και φιλοξενήσαμε δεκάδες δημοσιογράφους και τουριστικούς πράκτορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό με
σκοπό τη γνωριμία τους με το τοπικό τουριστικό προϊόν
• Συμβάλαμε σε μεγάλο βαθμό μέσα από τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας στη συνολική αύξηση κατά 53% των διανυκτερεύσεων στην ευρύτερη περιοχή τα τελευταία τρία χρόνια.
Συνεχίζουμε πάνω τους βασικούς στρατηγικούς άξονες που θέσαμε:
Οργάνωση – Τουριστική Συνείδηση – Προώθηση – Συνεργασίες
Και προχωράμε:
• Στην ίδρυση Τουριστικού Οργανισμού Ημαθίας (DMO) σε συνεργασία
με τους υπόλοιπους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης του νομού και επαγγελματίες του τουρισμού με σκοπό την καλύτερη προώθηση και προβολή της
περιοχής, τη βελτίωση του τοπικού τουριστικού προϊόντος, την ευελιξία στη
λήψη και την υλοποίηση αποφάσεων σχετικών με την τουριστική ανάπτυξη
και την αύξηση του προϋπολογισμού για τουριστικές δράσεις.
• Στη Δημιουργία Νέων Τουριστικών Προϊόντων με βάση τον πολιτισμό
Όσον αφορά τον πολιτιστικό τουρισμό, επιδιώκουμε:
-Την ανάδειξη του ιστορικού τουρισμού που αφορά το Μακεδονικό Μέτωπο και τις προσωπικότητες του Μετώπου αυτού που αφορούν τη Βέροια
και σε συνεργασία με γειτονικές πόλεις,
-Την καλύτερη αξιοποίηση της μεγάλης ποικιλίας ποιοτικών πολιτιστικών εκδηλώσεων της ΚΕΠΑ
-Την επένδυση στον εορταστικό τουρισμό με την καθιέρωση της διοργάνωσης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και της λειτουργίας θεματικού
πάρκου Χριστουγέννων
-Την εξέλιξη του Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών του Δ. Βέροιας σε
ένα ολοκληρωμένο διεθνές φεστιβάλ
-Την αξιοποίηση της παρακαταθήκης της βράβευσης της Βέροιας ως
Προορισμού Αριστείας Πολιτιστικού Τουρισμού EDEN της Ε.Ε.
• Στη Δημιουργία Νέων Τουριστικών Προϊόντων με βάση τη θρησκεία,
συνεχίζοντας την ανάδειξη του θρησκευτικού πλούτου της περιοχής
(Βυζαντινές Εκκλησίες, Ιερές Μονές, Βήμα Αποστόλου Παύλου, Εβραϊκή
Συναγωγή) μέσω της έκδοσης εξειδικευμένου προωθητικού υλικού και της
ενίσχυσης της συνεργασίας με την Ιερά Μητρόπολη, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας και την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης
• Στη Δημιουργία Νέων Τουριστικών Προϊόντων με βάση τον αθλητισμό,
έχοντας θέσει τις βάσεις για την ανάδειξη και εξέλιξη υφιστάμενων αθλητικών διοργανώσεων όπως μεταξύ άλλων ο «Φιλίππειος Δρόμος», ο «Ορεινός Δρόμος Ξηρολιβάδου» και ο «Δρόμος των Ανακτόρων», διεκδικούμε
την ανάληψη νέων διοργανώσεων σε συνεργασία με διάφορες πανελλήνιες ομοσπονδίες (π.χ. Ο.Χ.Ε.) και τη διοργάνωση νέων αθλητικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με αθλητικούς συλλόγους και σωματεία της περιοχής.
• Στην ανάδειξη του Τοπικού Μενού Βέροιας που σχεδιάσαμε σε συνεργασία με το Σύλλογο Γευσιγνωσίας – Γαστρονομίας Ημαθίας «ο Κάρανος»

μέσω της ενσωμάτωσής του μενού στα τοπικά εστιατόρια και το σχεδιασμό ειδικών προωθητικών ενεργειών για την ανάδειξή του με
σκοπό τη σύνδεση των τοπικών προϊόντων,
της γαστρονομικής παράδοσης και τουριστικού προϊόντος της περιοχής.
• Στην καθιέρωση της «Διπλωματίας Μικρών Πόλεων», της δράσης που περιλαμβάνει τη διοργάνωση συντονισμένων εκδηλώσεων για την παρουσίαση του προορισμού
«Βέροια» σε άλλες πόλεις της ελληνικής επικράτειας και μελλοντικά του εξωτερικού και
προσφέρει την ευκαιρία διασύνδεσης των
τοπικών επιχειρήσεων μέσω Β2Β συναντήσεων με επιχειρήσεις των επισκεπτόμενων
πόλεων.
Για τις υποδομές που διευκολύνον την
τουριστική δραστηριότητα:
• Προωθούμε τον επανασχεδιασμό των
χώρων στάσης-στάθμευσης των τουριστικών
λεωφορείων για την αποσυμφόρηση του αστικού κέντρου που περιλαμβάνει:
-Δημιουργία χώρου στάθμευσης 7 λεωφορείων επί της οδού Στρατού κάτω από την Εληά
-Δημιουργία χώρου στάθμευσης 12 λεωφορείων στα Εβραίικα Μνήματα
-Απαγόρευση στάθμευσης λεωφορείων εντός αστικού ιστού και την
παράλληλη δημιουργία σημείων στάσης για αποβίβαση και επιβίβαση των
επιβατών-τουριστών
• Δρομολογούμε σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη την κατασκευή
δημόσιων χώρων υγιεινής (τουαλέτες) στο Βήμα Αποστόλου Παύλου ύστερα από σχετική μελέτη που εκπονήσαμε ενώ προωθούμε την ανακατασκευή των δημόσιων χώρων υγιεινής στην Εληά
• Προετοιμάζουμε ολοκληρωμένη μελέτη για την ανάδειξη των εβραϊκών
μνημείων που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής από
την Μπαρμπούτα και την Εβραϊκή Συναγωγή στα Εβραίικα Μνήματα όπου
θα δημιουργηθεί επισκέψιμος χώρος
• Σχεδιάζουμε τη δημιουργία δικτύων μονοπατιών πεζοπορίας και
ποδηλασίας με έμφαση στον πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον, τα αρχαιολογικά ευρήματα και τη γαστρονομία, στα Πιέρια όρη και το Βέρμιο με
παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν σηματοδότηση, ενημέρωση, καθαρισμό
και χαρτογράφηση τους (GIS) καθώς και κατασκευή σχετικών βοηθητικών
εγκαταστάσεων
• Προωθούμε τη μετεγκατάσταση του τουριστικού περιπτέρου της Εληάς και δημιουργία νέου αρχιτεκτονικά και λειτουργικά αναβαθμισμένου
τουριστικού περιπτέρου σε κεντρικότερο σημείο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών
Ειδικά για τη Βεργίνα, δρομολογούμε:
• Την ολοκλήρωση του έργου ανάπλασης πεζοδρόμησης του χώρου
μπροστά στο μουσείο των Βασιλικών Τάφων όπου το έργο είναι έτοιμο
προς δημοπράτηση.
• Την ανάπλαση της Τ.Κ. Βεργίνας σύμφωνα με μελέτη που ολοκληρώσαμε και έχει εγκριθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας
• Την ένταξη και σύνδεση των κυριότερων αρχαιολογικών σημείων ενδιαφέροντος (Βασιλικοί Τάφοι Αιγών-Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών-Βασιλικό
Ανάκτορο Αιγών) σε μια κοινή διαδρομή πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δημιουργώντας μια ιστορική πεζοπορική διαδρομή
• Την πεζοπορική και ποδηλατική σύνδεση Βεργίνας-Βέροια μέσω μιας
διαδρομής μόνο για πεζούς και ποδηλάτες, που θα διασχίζει τον κάμπο
και τις αγροτικές καλλιέργειες, πάνω από το φράγμα του Αλιάκμονα και θα
καταλήγει στην πόλη της Βέροιας
• Τη δημιουργία πεζοπορικής διαδρομής στα Πιέρια Όροι, ξεκινώντας από τους αρχαιολογικούς χώρους των Αιγών καταλήγοντας στα Πιέρια Όροι,
όπου η διαδρομή αυτή θα είναι μια συνέχεια της διαδρομής που συνδέει
τους τρεις σημαντικούς χώρους των Αιγών
Επιπλέον, διεκδικούμε:
• Την οριστική παραχώρηση του κτηρίου του Παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας με σκοπό την αξιοποίησή του για τη δημιουργία χώρου πολλαπλών χρήσεων τουριστικής φύσης που θα περιλαμβάνει:
-Tην έδρα της Αντιδημαρχίας Τουρισμού και την έδρα του Οργανισμού
Διοίκησης Προορισμού (DMO-Destination Management Organization)
-Γραφείο παροχής τουριστικών πληροφοριών
-Χώρο προβολών και εκθεσιακό χώρο πολιτιστικής και περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης
-Θερμοκοιτίδα (incubator) νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού με έμφαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-tourism αλλά και στις
ειδικές μορφές τουρισμού
• Την προκήρυξη από το κεντρικό κράτος προγράμματος επιδότησης
επισκευής και αποκατάστασης των υφιστάμενων χαρακτηρισμένων ως
διατηρητέων κτηρίων των παραδοσιακών συνοικιών Κυριώτισσας, Μπαρμπούτας και Παναγίας Δεξιάς, προοπτική που θα άλλαζε ριζικά την εικόνα
της πόλης και θα συνέβαλλε στην αειφορική και πολιτιστική ανάπτυξη της
ευρύτερης περιοχής
•Τη χρηματοδότηση μελέτης για την ολιστική αξιοποίηση του νεολιθικού
οικισμού της Ν. Νικομήδειας
#συνεχίζουμε_μαζί_μπροστά

Σκέφτομαι
και
γράφω…

Γεννήθηκα στη Σαλονίκη το 1978. Άντεξα μόλις έξι
μήνες την βοή της μεγαλούπολης οπότε αποφάσισα
να μετακομίσω στη Βέροια, τόπο καταγωγής του πατέρα μου Διογένη Ακριβόπουλου. Μετά τις σπουδές
και τις στρατιωτικές υποχρεώσεις, κατοικώ πλέον τα
τελευταία 15 χρόνια στη Βέροια, όπου δημιούργησα
οικογένεια και απέκτησα 2 παιδιά. Διατηρώ δικηγορικό
γραφείο στη Βέροια από κοινού με τον Κωνσταντίνο
Ακριβόπουλο.
Από τον πατέρα μου έλαβα παρακαταθήκη το ποντιακό πείσμα (ευτυχώς όχι την ποντιακή μύτη) και την
καθαρότητα της ψυχής.
Από την μητέρα μου, Πέλλα Ακριβόπουλου, πήρα
την ευαισθησία της και την αγάπη για τις τέχνες και το
διάβασμα.
Από την αδερφή μου, Πένυ Ακριβόπουλου, πήρα
ότι περισσότερο μπορεί να προσφέρει μια αδερφή σε
αδερφό, απεριόριστη αγάπη, αμέριστη συμπαράσταση
και δωρεάν ψυχολόγο.
Από την οικογένεια που δημιούργησα δίνω και
παίρνω αγάπη και στήριξη καθημερινά.
Από την σύζυγό μου, Λιανα Γκεντσίδου επίσης δικηγόρο, πήρα το πιο απτό παράδειγμα για το πώς μπορεί μία σύζυγος να στηρίζει τις επιλογές του συζύγου,
σχεδόν αδιαμαρτύρητα.
Από την ενασχόληση μου με τα κοινά ως δημοτικός
σύμβουλος τα πέντε τελευταία χρόνια, κέρδισα πολύτιμες εμπειρίες και μαθήματα που θα με ακολουθούν
όλη μου τη ζωή. Δαπάνησα πολύ χρόνο, έκαψα πολλά
εγκεφαλικά κύτταρα προσπαθώντας να αντέξω την
αμετροέπεια και τον εγωισμό κάποιων, κέρδισα όμως
την καθημερινή επαφή και αλληλοεκτίμηση με συνεργάτες, συναδέλφους και με τους δημότες.
Στα καθήκοντα που μου εμπιστεύτηκε ο δήμαρχος
στην τρέχουσα θητεία (ΚΕΠΑ, Δημοτική Αστυνομία),
κυρίαρχο μέλημα και ανησυχία μου υπήρξε η προσπάθεια να μην αδικήσω κάποιον ή ευνοήσω κάποιον
άλλον. Εξάλλου πιστεύω απόλυτα στην ισονομία και
την αξιοκρατία ως απαραίτητους πυλώνες (ή άξονες αν
θέλετε) μιας ορθής και όρθιας κοινωνίας.
Οι επερχόμενες εκλογές χαρακτηρίζονται από μεγάλες αλλαγές στην διεξαγωγή της εκλογικής αναμέτρησης. Δεν συμμετέχω ως παρίας ή κομπάρσος, ούτε
όμως έχω ως μοναδικό στόχο και σκοπό την επαγγελματική ενασχόληση με την αυτοδιοίκηση και την πολιτική εν γένει. Κοινώς μπορώ να ζήσω και χωρίς, καθώς
θεωρώ πως ούτως ή άλλως ο κάθε δημότης -εκ της
ιδιότητάς του- «πολιτεύεται».
Συμμετέχω προκειμένου να βοηθήσω τα μέγιστα
ώστε να επικρατήσει ο συνδυασμός «δράση με γνώση» και να επανεκλεγεί δήμαρχος ο –άξιος κατά γενική
ομολογία- Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης. Συμμετέχω γιατί
μπορώ και αντέχω!!!
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Τοπικό
Χωρικό Σχέδιο
και ανάπτυξη
Της Μυρτώς
Μπέτζιου*
Πριν λίγες ημέρες
(10 Μαΐου 2019) δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ
η δυνατότητα χορήγησης επενδυτικών
δανείων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού για την εκπόνηση Τοπικών Χωρικών
Σχεδίων (ή Γενικών
Πολεοδομικών Σχεδίων όπως ονομάζονταν μέχρι πρόσφατα), τα οποία έχουν ως στόχο να
συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και
εδαφική οργάνωση, δημιουργώντας συνθήκες ασφάλειας και δικαίου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Μέχρι σήμερα ο Δήμος Βέροιας λειτουργεί, επιχειρεί
και αναπτύσσεται με Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ), τα οποία μελετήθηκαν εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Εξαίρεση αποτελεί η Δ.Ε. Βεργίνας, στην οποία το
Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης (ΣΧΟΟΑΠ)
μελετήθηκε πριν από περίπου 15 χρόνια.
Τα υφιστάμενα ΓΠΣ (Βέροιας και Μακροχωρίου) και
ΣΧΟΟΑΠ συνέβαλλαν όλα αυτά τα χρόνια στην ανάπτυξη των διαφόρων δραστηριοτήτων, εξασφαλίζοντας
ταυτόχρονα ένα αστικό περιβάλλον και πλήθος καλλιεργούμενων εκτάσεων, απαλλαγμένα από οχλούσες
δραστηριότητες.
Με τη δραματική, όμως, αλλαγή των οικονομικών
και παραγωγικών συνθηκών, η σύνταξη και η έγκριση,
μετά από δημόσια διαβούλευση, ενός νέου Τοπικού
Χωρικού Σχεδίου στο σύνολο του καλλικρατικού Δήμου
Βέροιας, το οποίο συνεπάγεται την κατάργηση των
υφιστάμενων ΖΟΕ, ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, κρίνεται πλέον
απαραίτητη.
Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα, στη μελέτη
του νέου Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ), θα πρέπει,
να γίνουν μια σειρά από κινήσεις, όπως:
Να αξιολογηθούν πρωτίστως οι δυνατότητες για
την ανάπτυξη (οικονομική, εμπορική, τουριστική κλπ.)
της κάθε περιοχής του Δήμου Βέροιας, με βάση τις
αλλαγές που έχουν επέλθει σε όλους τομείς αυτά τα
χρόνια (π.χ. τεχνολογία, οδικό δίκτυο, ανάπτυξη νέων
δραστηριοτήτων), διασφαλίζοντας την προστασία του
περιβάλλοντος με την κατάλληλη χωροθέτηση των διαφόρων χρήσεων.
Να χωροθετηθούν οι νέες χρήσεις που αναπτύχθηκαν, όπως λ.χ. οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
οι οποίες δεν προβλέπονται καθόλου στα υφιστάμενα
ΓΠΣ.
Να ληφθούν υπόψη οι σημαντικές οι αλλαγές στο
οδικό δίκτυο, το οποίο παίζει πρωταρχικό ρόλο στην
ανάπτυξη των παραγωγικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων.
Στο πλαίσιο αυτό και για να προχωρήσει η μελέτη
και η σύνταξη ενός νέου Τοπικού Χωρικού Σχεδίου,
είναι απαραίτητη προϋπόθεση, να εντοπιστούν τα
προβλήματα και να αξιολογηθεί η καθημερινότητα και η
λειτουργία της πόλης.
Ο νέος σχεδιασμός καλείται να απαντήσει όχι μόνο
στις νέες χωροταξικές ανάγκες αλλά και σε ένα εξίσου
σημαντικό ζητούμενο: Να αναδειχθούν οι ευκαιρίες και
οι δυνατότητες για την οικονομική ανάπτυξη κάθε περιοχής, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα την ανάγκη των
συμπολιτών μας, για μια βιώσιμη και ελκυστική πόλη.
*Πολιτικός Μηχανικός, υποψ. δημοτική
σύμβουλος Βέροιας με τον συνδυασμό του
Κ. Βοργιαζίδη «δράση με γνώση»
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«Άξονας 2ος: Ισχυρή Γεωργική
και Κτηνοτροφική Ανάπτυξη»
Το Πρόγραμμα του Κώστα Βοργιαζίδη για την επόμενη τετραετία (2019-2023)
O πρωτογενής τομέας αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για τον τόπο
μας. Είμαστε η μεγαλύτερη δύναμη στην παραγωγή βόειου κρέατος
στην Ελλάδα. Στην περιοχή μας παράγονται υψηλής ποιότητας αγροτικά
προϊόντα όπως μεταξύ άλλων το φημισμένο ροδάκινο που αποτελεί τη
«ναυαρχίδα» της τοπικής αγροτικής παραγωγής, η περίφημη πιπεριά Αγ.
Γεωργίου, όπως και η ντομάτα Ριζωμάτων, χωρίς να παραγνωρίζουμε τη
σημασία και των άλλων καλλιεργειών.
Η προσπάθεια μας για στήριξη της αγροτικής οικονομίας της περιοχής βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο, πολύπλευρο και στοχευμένο σχέδιο
δράσης για τη γεωργική και κτηνοτροφική ανάπτυξη, που στηρίζεται στην
επιστημονική επάρκεια των στελεχών, την επαγγελματική τους εξειδίκευση και τη διοικητική τους εμπειρία.
Το μέχρι τώρα έργο
• Δημιουργήσαμε Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης που ασχολείται με
θέματα γεωργικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, συνεταιρισμούς και συλλόγους.
• Εντάξαμε και κατασκευάσαμε ή προχωράει η διαδικασία κατασκευής
των ακόλουθων έργων συνολικού προϋπολογισμού 2.123.729,36€:
-«Κατασκευή Αρδευτικών Υποδομών Οικισμού Χαράδρας», προϋπολογισμού 337.000,00€
-«Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός Αρδευτικων Δικτύων Αντλιοστασίων
Δ.Ε. Μακεδονίδος και Βεργίνας», προϋπολογισμού 236.100,96€
-«Αγροτική Οδοποιία Ριζωμάτων» προϋπολογισμού 608.336,40€
-«Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου και Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας» προϋπολογισμού 440.572,00€
-Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας», προϋπολογισμού 251.720,00€
-Αγροτική οδοποιία Βέροιας, προϋπολογισμού 250.000€
• Συμβάλαμε στην απορρόφηση τουλάχιστον 6.000.000€ από την ΕυΔημοσίου, συνεταιριστικές και ιδιωτικές βιομηχανίες κονσερβοποίησης με
ρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με τις αναγνωρισμένες ομάδες παραγωστόχο την αξιοποίηση των λυμάτων των βιολογικών καθαρισμών των βιγών της περιοχής, αξιοποιώντας τους Κανονισμούς της Ε.Ε. σχετικά με την
ομηχανιών κονσερβοποίησης της περιοχής για άρδευση καλλιεργειών και
αντιμετώπιση του προβλήματος που επέφερε το Ρωσικό εμπάργκο.
εξυγίανση της Τάφρου 66.
• Αναλάβαμε σειρά δράσεων όπως τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρί• Τη δημιουργία μουσείου για τον πολιτισμό, την ιστορία και την τεχνολοων και εκθέσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αγροτών
γία της τοπικής γεωργικής παραγωγής.
γύρω από επίκαιρα και ενδιαφέροντα θέματα.
• Την υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων γεωργικής εκμετάλλευσης όπως
• Εγκρίναμε μέσω του προγράμματος LEADER και υλοποιούμε σύντομα
συστήματα ολοκληρωμένης και βιολογικής καλλιέργειας, αρδευτική αγωγή
το έργο «Δημιουργία Εκθετηρίου Τοπικής Πολιτιστικής Κληρονομίας» στην
και φυτοπροστασία σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, δημόσιους φορείς και
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Νικομήδειας,
συλλόγους.
προϋπολογισμού 148.837€, με στόχο την προβολή των τοπικών προϊό• Τη δικτύωση με χώρες του εξωτερικού και τη συμμετοχή σε αγροτικές
ντων.
και αγροτουριστικές εκθέσεις για την προώθηση των τοπικών προϊόντων.
Διεκδικούμε:
• Την καθιέρωση ονομασίας προέλευσης και ενιαίας ταυτότητας για τα
• Την έγκριση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ και τα προγράμματα «ΦΙτοπικά αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα (Branding).
ΛΟΔΗΜΟΣ» και «Αγροτική Ανάπτυξη» για τα ακόλουθα έργα, συνολικού
προϋπολογισμού 2.863.880€:
#συνεχίζουμε_μαζί_μπροστά
-Αρδευτικό δίκτυο Οικισμού Μέσης, προϋπολογισμού 1.764.000€
-Αγροτική οδοποιία στα αγροκτήματα Μακροχωρίου και Ν. Νικομήδειας, προϋπολογισμού
380.680€
Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS
-Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Τριλόφου,
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
προϋπολογισμού 719.200€
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΟ
Επιπλέον, διεκδικούμε:
• Την κατασκευή «Αρδευτικού Φράγματος ΤριλόΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
φου» στη θέση Βράνα Πέτρα
• Τη μεταστέγαση του Τελωνείου και του Χημείου
ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
του Κράτους στην Κουλούρα, με στόχο την διευΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
κόλυνση και προώθηση των εξαγωγών αγροτικών
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
προϊόντων της περιοχής.
1. Πρωτότυπο Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας και μια φωτοτυπία,
Προωθούμε:
2. Α.Φ.Μ. (σε φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας
• Την ολοκλήρωση μελετών με στόχο την εξαη της βεβαίωσης απόδοσης),
σφάλιση χρηματοδότησης για την κατασκευή των
3. Αρ. Μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία από ατομικό λογαριασμό),
ακόλουθων έργων :
4. Α.Μ.Κ.Α. (σε φωτοτυπία),
-Βελτίωση αρδευτικών υποδομών Τοπικής Κοι5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού υγείας
νότητας Παλατιτσίων,
εργαζομένων σε εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος
-«Αρδευτικές υποδομές Τοπικής Κοινότητας Αγί6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς σε φωτοτυπία (πρώτο το όνομα
ας Βαρβάρας»
του εργαζόμενου),
-«Αρδευτικές υποδομές Τοπικής Κοινότητας Πο7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή τηλεφωνίας)
λυδένδρου»
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
• Την επέκταση - βελτίωση όλων των υφιστάμεΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:
νων αρδευτικών δικτύων με στόχο την εξασφάλιση
- Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ
νερού άρδευσης για τα ευπαθή αγροτικά προϊόντα
που καλλιεργούνται στην περιοχή και την εξάλειψη
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
του κινδύνου στις καλλιέργειες από έλλειψη νερού
- ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας,
και ειδικά σε περιόδους παρατεταμένης ξηρασίας.
- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
• Τη βελτίωση του δικτύου αγροτικής οδοποιίας
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
στις ορεινές Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Βέροιας,
ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
που λόγω έντονου ανάγλυφου και καιρικών συνθηκών, παρουσιάζουν και τις μεγαλύτερες φθορές
1.Τεχνίτης ή Αρχιτεχνίτης ή Εργοδηγός Μηχανικός εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας
από τις καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του
2. Αρχιτεχνίτης Μηχανικός εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας- Θερμαστής
χειμώνα.
3. Τεχνίτης ή Αρχιτεχνίτης ή Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας
• Την εφαρμογή προγράμματος δια βίου μάθη4. Χειριστές Κλαρκ
σης για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση νέων
αγροτών και κτηνοτρόφων σε ειδικές καλλιέργειας,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
καλές πρακτικές και στις νέες τεχνολογίες.
- Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου δεύτερης ειδικότητας ή
• Την επέκταση σημείων δωρεάν ασύρματης
- Άδεια βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου
πρόσβασης στο διαδίκτυο (Wi-Fi) σε όλες τις τοπικές Κοινότητες, με στόχο να φέρουμε την άμεση
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 141 και 123.
ενημέρωση στην καρδιά της αγροτικής μας οικονοMail: venus@venusgrowers.gr,www.venusgrowers.gr
μίας, τα χωριά μας.
• Τη συνεργασία με πανεπιστήμια, φορείς του
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40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου
Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση
της ψυχής του πολυαγαπημένου
μας συζύγου, υιού, αδελφού, θείου, ανηψιού και ξάδελφου

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
ΔΙΑΒΑΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
20 – 21 ΜΑΪΟΥ 2019

ΙΩΑΝΝΗ
ΤΑΚΗ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το
Θεό.
Η σύζυγος, Η μητέρα, Ο αδελφός
Η ανηψιά, Οι θείες, Τα ξαδέλφια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Ι.Ναού

Η Μυροβλύζουσα εικόνα
της Παναγίας Οδηγήτριας
στον εορτάζοντα Ιερό Ναό
Αγίου Νικολάου Πατρίδας
(19-20 Μαΐου 2019)

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ 2019:
• 19:00 Πανηγυρικός Εσπερινός & Αρτοκλασίες.
• 20:00 Ιερά Λιτανεία.
• 20:30 Μουσικοχορευτική εκδήλωση από το Πολιτιστικό σύλλογο Διαβατού στο προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού.
ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2019:
• 7:00: Όρθρος και Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Παντελεήμονος.
• 19:00 : Εσπερινός και Ιερά Παράκληση των Αγίων.
*Κατά την διάρκεια της θ. Λειτουργίας και μέχρι αργά το
βράδυ της Τρίτης (21/5) θα τεθεί σε προσκύνηση η Ιερή
Κάρα του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου, από
την Ιερά Μητρόπολη Ελασσώνος.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

KHΔΕΙΑ
Την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 εορτάζει ο Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Πατρίδας (αγίασμα) και με ευλογία του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος θα μεταφερθεί από την Αθήνα η θαυματουργή Μυροβλύζουσα εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας.
Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών:
Κυριακή 19/5/2019
18.00 Υποδοχή της Ιεράς Εικόνας και εν συνεχεία Μέγας
Πανηγυρικός Εσπερινός 18:00.
Δευτέρα 20/5/2019
07:30-10:15 Όρθρος - Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βέροιας,
Ναούσης κ Καμπάνιας κ. Παντελεήμονος.
20:45-00:15 Αγρυπνία για την εορτή των Αγίων Κων/νου &
Ελένης και αναχώρηση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας.
Εκ του Ιερού Ναού

Η κίνηση
του Μητροπολίτη
Ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων
Την Παρασκευή 17 Μαΐου το απόγευμα θα συνοδεύσει την Ιερά Εικόνα
της Παναγίας Σουμελά στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης.
Το Σάββατο 18 Μαΐου στις 7:00 μ.μ.
θα ομιλήσει στο Πνευματικό Κέντρο
του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης με θέμα: «Οι σχέσεις του
Αγίου Παϊσίου με τον Άγιο Αρσένιο τον
Καππαδόκη»στο πλαίσιο της σειράς
ομιλιών πνευματικού ενδιαφέροντος με
τίτλο «Επισκοπικός Λόγος».
Την Κυριακή 19 Μαΐου το πρωί στο
Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελάθα λάβει μέρος στην Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και θα ομιλήσει
στο μνημόσυνο για τα 100 χρόνια από
την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Στην συνέχεια θα συμμετάσχει
στην Ιερά Λιτανεία της Ιεράς Εικόνος

της Παναγίας Σουμελά και θα τελέσει
τρισάγιο για τα θύματα της Γενοκτονίας.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΒΕ – ΟΑΕΕ

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟ – ΒΟΛΟ
Από 15 Ιουνίου έως 17 Ιουνίου 2019

Θα αφιχθούμε στο λιμανάκι της Γλώσσας, συνεχίζουμε για τη χώρα όπου
βρίσκεται το ξενοδοχείο. Επίσκεψη στις πανέμορφες παραλίες της Σκοπέλου
καθώς στην εκκλησία της Παναγίας του Πύργου και στο αρχοντικό Βρακατσά.
Στην επιστροφή στον Βόλο έχουμε βόλτα στα τσιπουράδικα.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 10 Ιουνίου 2019. Εάν ο αριθμός των ατόμων
συμπληρωθεί νωρίτερα η εκδρομή θα κλείσει.
Πληροφορίες στα γραφεία του Σωματείου τηλ. 23310 71230 και στα μέλη
τηλ. 6974 481600, 6976 555321.

Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 στις 3.00 μ.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγ. Δημητρίου Ξεχασμένης Ημαθίας η Λεμονιά Κυριακοπούλου
σε ηλικία 80 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 στις 5.00 μ.μ. από τον
Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου στην Άμμο
Βέροιας ο Παύλος Ιωαν. Σιδηρόπουλος σε ηλικία 87 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας:
Εγγραφές για
κατασκήνωση
στην περιοχή
Κάριανη N. Καβάλας
Το Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει, για τα
μέλη του 8ήμερα διακοπών στην Ευρωπαϊκή κατασκήνωση« Αλεξάνδρα» στην περιοχή Κάριανη N. Καβάλας.
• 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 29ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Τιμή: 153 € Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ W.C. KAI
NTOYZ
• ΤΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ( ΠΡΩΙΝΟ, ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΚΑΙ
ΔΕΙΠΝΟ).
(Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα
έξοδα μεταφοράς.)
Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν από 8 Μαιου έως και 7
Ιουνίου και μόνο με την προσωπική παρουσία επίδειξη
της κάρτας μέλους του ΚΑΠΗ.

8ήμερα διακοπών
στα Καλά Νερά Βόλου, για μέλη
του ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας
Το Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει για τα μέλη του 8ήμερα
διακοπών στα Καλά Νερά Βόλου στο ξενοδοχειο ΙΖΕLA.
• ΑΠΟ 01 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Τιμή: 210 € Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
• ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ( ΠΡΩΙΝΟ- ΓΕΥΜΑ)
(Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα εξοδα μεταφορας.) Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν από 8 Μαιου έως και 7 Ιουνίου και
μόνο με την επίδειξη της κάρτας μέλους του ΚΑΠΗ.
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Eπίσκεψη του Αντώνη
Μαρκούλη στην Πυροσβεστική
Υπηρεσία Βέροιας
Επίσκεψη Αντώνη Μαρκούλη
σε Λυκογιάννη και Ν. Νικομήδεια

Την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας επισκέφθηκε το πρωί της Τρίτης ο υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας Αντώνης Μαρκούλης. Τον επικεφαλής της παράταξης «Προτεραιότητα στον Πολίτη» και ομάδα
υποψηφίων συμβούλων του συνδυασμού υποδέχθηκαν ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
Αντιπύραρχος, Νίκος Παλαμούτης και άλλα μέλη του προσωπικού της Υπηρεσίας. Ακολούθησε εκτεταμένη συζήτηση, διάρκειας περίπου δύο ωρών. Συγκεκριμένα, τέθηκαν επί τάπητος προβλήματα που
αντιμετωπίζει η Υπηρεσία, εκφράστηκαν αιτήματα και διατυπώθηκαν προτάσεις. Το πρόβλημα της σηματοδότησης στην οδό Στρατού, η λειτουργία και η στελέχωση του Πυροσβεστικού Σταθμού στη Βεργίνα και στα Ριζώματα, το πρόβλημα με τα εγκαταλειμμένα ακίνητα που παρουσιάζουν υπερβλάστηση
(επικίνδυνη ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες) ήταν κάποια από τα ζητήματα που συζητήθηκαν. Ο Αντώνης Μαρκούλης από την πλευρά του δήλωσε ότι η δική του Δημοτική Αρχή θα επιδιώξει, στο πλαίσιο
της υλικής αρμοδιότητας του Δήμου, την εξεύρεση και υλοποίηση των καλύτερων δυνατών λύσεων στα
προβλήματα που τέθηκαν στη συζήτηση.

Μήνυμα νίκης
του Αντώνη Μαρκούλη
από τον Διαβατό
Με έναν μεστό, εμπνευσμένο λόγο στο Διαβατό, που συνάρπασε το πολυπληθές ακροατήριο
συνέχισε την περιοδεία του στις Κοινότητες του Δήμου Βέροιας ο υποψήφιος
Δήμαρχος Αντώνης Μαρκούλης. Το απόγευμα της Τρίτης, συνοδευόμενος από
ομάδα υποψηφίων συμβούλων του συνδυασμού «Προτεραιότητα στον Πολίτη»,
ο Αντώνης Μαρκούλης έγινε δεκτός με ενθουσιασμό στο Διαβατό, για να αφήσει
πλούσια παρακαταθήκη ελπίδας στον τόπο.
Απαρίθμησε μία σειρά ζητημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία (αποχετευτικό δίκτυο, ύδρευση, αδέσποτα, καθαριότητα, κατάσταση παιδικών χαρών,
επαρχιακό και αγροτικό οδικό δίκτυο, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.).
Κατέθεσε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, ως επί το πλείστον χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκά προγράμματα, το οποίο θα υπηρετεί τις ανάγκες
των πολλών, στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της περιφέρειας. Στηλίτευσε την
επιλογή της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής να εξαντλεί την άσκηση πολιτικής σε
κοινωνικές εκδηλώσεις, αφήνοντας τον τόπο στην τύχη του.
Ο Αντώνης Μαρκούλης υποσχέθηκε ότι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις
για ισχυρά Συμβούλια Κοινοτήτων και κατέληξε ζητώντας τη στήριξη των πολιτών
στον συνδυασμό «Προτεραιότητα στον Πολίτη».
Στη συνέχεια, επισκέφθηκε την Κουλούρα όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής. Η περιοδεία ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στον
οικισμό των Ρομά, οι οποίοι εξέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον
Αντώνη Μαρκούλη, ο οποίος έδωσε υπόσχεση για νέα επαφή μαζί τους.

Ο προεκλογικός αγώνας για τον συνδυασμό «Προτεραιότητα στον Πολίτη» συνεχίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Λυκογιάννη και στη Ν. Νικομήδεια. Ο υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας Αντώνης
Μαρκούλης και οι υποψήφιοι σύμβουλοι του συνδυασμού που τον συνόδευαν, μοίρασαν φυλλάδια
με τη σύνοψη του προγράμματος του συνδυασμού και συνομίλησαν με κατοίκους. Ειδικότερα, στη Ν.
Νικομήδεια, ο Αντώνης Μαρκούλης αναφέρθηκε στο δημοκρατικό παρελθόν του χωριού, στον Μίμη
Παπαϊωάννου αλλά και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κοινότητα. Ο εγκαταλειμμένος νεολιθικός
οικισμός, το επίσης εγκαταλειμμένο πολιτιστικό κέντρο, το άθλιο οδικό δίκτυο και η ανυπαρξία αποχετευτικού δικτύου συνθέτουν μία εικόνα εγκατάλειψης, την ευθύνη για την οποία ο Αντώνης Μαρκούλης
επέρριψε στην αδιαφορία και ανικανότητα της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Ο επικεφαλής του συνδυασμού «Προτεραιότητα στον Πολίτη» τόνισε την αναγκαιότητα για μία νέα, απαρτιζόμενη από ικανά
στελέχη, Δημοτική Αρχή, η οποία θα δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάπτυξης, ανανέωσης και προόδου
για τον τόπο.
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Στην χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας
Αναφορές Διαμάντη για την δικαστική συνέχεια με Παυλίδη, επιστολή
του δημάρχου για την αποκατάσταση των εστιατορίων της Βεργίνας και
αναφορά Κούτρα για τους «καθυστερημένους» αντικουνουπικούς ψεκασμούς
Δικαιωμένος από τις αποφάσεις της ελληνικής
δικαιοσύνης δήλωσε στη συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου Βέροιας της Τετάρτης ο πρόεδρος του
ΚΑΠΑ Στέργιος Διαμάντης, αναφορικά με την παραπομπή σε δίκη του πρώην προέδρου του οργάνου
Παύλου Παυλίδη στις 18 Ιουνίου, όπως ενημέρωσε
το σώμα ο κ. Διαμάντης, μετά από τις καταγγελίες
του για έργα τοποθέτησης συνθετικού χορτοτάπητα
σε τρία γήπεδα 5Χ5 τα οποία δεν κατασκευάστηκαν
ποτέ.
«Η υπόθεση κρίθηκε ως κατεπείγουσα, διότι υπάρχει ο κίνδυνος παραγραφής, η δε έρευνα συνεχίζεται και για τα πετρέλαια της ίδιας περιόδου» τόνισε
ο κ. Διαμάντης.
Της ανακοίνωσης από τον κ. Διαμάντης ακολούθησε αντίδραση από τον κ. Γουλτίδη.
«Γιατί δεν αναφέρεστε στα κλητήρια θεσπίσματα
που έρχονται σε βάρος σας;» ρώτησε ο κ. Γουλτίδης.
«Δεν υπάρχει κανένα σε βάρος μου…» απάντησε
ο κ. Διαμάντης.
«Δεν εννοούσα εσάς, αλλά υποθέσεις σε βάρος
του δήμου. Αυτές γιατί δεν τις αναφέρετε;» ανταπάντησε ο κ. Γουλτίδης.
Στο θέμα που δημιουργήθηκε στα μέσα ενημέρωσης, σχετικά με την τροφική δηλητηρίαση που
υπέστησαν μαθητές από τα Τρίκαλα κατά τη διάρκεια

εκδρομής τους στη Βεργίνα,
αναφέρθηκε ο Κώστας Βοργιαζίδης, ενημερώνοντας για τις
ενέργειες στις οποίες προέβη
προκειμένου να αποκατασταθεί
η άνευ λόγου δυσφήμιση της
Βεργίνας και του δήμου Βέροιας
γενικότερα.
Ο δήμαρχος ενημέρωσε ότι
έστειλε επιστολή προς τον συντάκτη του άρθρου, ζητώντας
του να αποκαταστήσει την
πραγματικότητα τόσο στο δικό
του μέσο, όσο και σε όσα πανελλαδικής εμβέλειας το αναπαρήγαγαν.
Στην καθυστέρηση των αντικουνουπικών ψεκασμών στην
Ημαθία αναφέρθηκε ο Χρήστος
Κούτρας, λέγοντας πως καθυστέρησαν γιατί τους «έφαγαν»
οι εκλογές και ζητώντας από
την Περιφέρεια να τους επισπεύσει.
Την Παρασκευή στα Εβραϊκά μνήματα στον Προμηθέα θα γίνει η διανομή κάδων οικιακής κομποστοποίησης στους δικαιούχους, όπως ανακοίνωσε

Επιστολή Βοργιαζίδη
στο trikalavoice.gr
για την αποκατάσταση
των εστιατορίων της Βεργίνας
Με αφορμή λανθασμένη είδηση της ηλεκτρονικής ενημερωτικής ιστοσελίδας www.trikalavoice.gr που ενέπλεκε τη Βεργίνα σε κρούσμα δηλητηρίασης μαθητών
από τα Τρίκαλα, ο Δήμαρχος Βέροιας απέστειλε την
παρακάτω επιστολή προς το συντάκτη της ανάρτησης
για την αποκατάσταση της πραγματικότητας:
Αγαπητέ κ. Αλεξίου με ανάρτησή σας στην ηλεκτρονική ενημερωτική ιστοσελίδα «www.trikalavoice.gr» με
τίτλο «Στο Νοσοκομείο 4 Παιδιά με Τροφική Δηλητηρίαση» αναφέρετε ότι 15-20 μαθητές από την πόλη των
Τρικάλων κατά την εκδρομή του σχολείου τους στη
Βεργίνα παρουσίασαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης αφού είχαν φάει σε «συγκεκριμένη ταβέρνα».
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, ύστερα από απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες, τα παιδιά δεν γευμάτισαν σε κάποιο από τα εστιατόρια της Βεργίνας και
ότι η «συγκεκριμένη ταβέρνα» που αναφέρετε στην
ανάρτησή σας βρίσκεται σε άλλη περιοχή, εκτός των ορίων του Δήμου Βέροιας, την οποία επίσης
επισκέφτηκαν οι μαθητές του σχολείου την ίδια ημέρα.
Είμαι σε θέση από τη θεσμική μου ιδιότητα να γνωρίζω καλά ότι οι χώροι εστίασης και τα εστιατόρια στην περιοχή της Βεργίνας τηρούν όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων,
αποτελώντας μια ασφαλή επιλογή για όλους τους επισκέπτες της περιοχής.
Επειδή το ζήτημα έχει λάβει πλέον πανελλαδικές διαστάσεις μέσα από την αναπαραγωγή της
ανάρτησής σας σε δεκάδες άλλα μέσα ανά την Ελλάδα, με τίτλους μάλιστα που σε ορισμένες περιπτώσεις προσβάλλουν και δυσφημούν τον ιστορικότερο τόπο της Μακεδονίας και του Δήμου
Βέροιας, δημιουργώντας λανθασμένες εντυπώσεις πανελλαδικώς, θα σας παρακαλούσα να προχωρήσετε σε άμεση αποκατάσταση της πραγματικότητας τόσο στο ίδιο το ηλεκτρονικό μέσο που
αρθρογραφείτε όσο και προς τα μέσα που αναπαρήγαν τη λανθασμένη είδηση.
Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Βέροιας
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΑΣ
Από βροχόπτωση
Τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 σημειώθηκε βροχόπτωση που έπληξε δενδρώδεις καλλιέργειες στην
ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας.
Οι αγρότες των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν καλούνται να καταθέσουν να δηλώσεις έως
την Τρίτη 28 Μαΐου 2019 στο γραφείο 3 του Δήμου Βέροιας, στον κ. Σιδηρόπουλο Αθανάσιο.
Ο ανταποκριτής
Αθανάσιος Σιδηρόπουλος

ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαδόπουλος, που είπε
πως οι αιτήσεις ήταν υπερδιπλάσιες αλλά ο δήμος
ανταποκρίθηκε σε όλες.
Την ολοκλήρωση του γηπέδου 5Χ5 στον Προμηθέα ανακοίνωσε ο Στέργιος Διαμάντης και την παρά-

δοση οσονούπω στη νεολαία.
Την παρουσίαση του νέου τουριστικού εντύπου
του δήμου ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Βασίλης Λυκοστράτης, η οποία θα γίνει στις 22/5 το απόγευμα
στην Εβραϊκή Συναγωγή.

Η Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών
Βέροιας συνέλαβε 32χρονο
στο Πολύκαστρο Κιλκίς
με 50 κιλά κάνναβη
Με «κινηματογραφική» επιχείρηση ακινητοποίησαν το
όχημα του και εντόπισαν τις συσκευασίες κάνναβης
Για εισαγωγή και μεταφορά ναρκωτικών,
συνελήφθη την Τρίτη
14 Μαΐου το πρωί στο
Πολύκαστρο του Κιλκίς,
32χρονος Αλβανός υπήκοος, μετά από συντονισμένες ενέργειες των
αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών
του Τμήματος Ασφάλειας
Βέροιας.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού
εγκλήματος, εντοπίστηκε
ο 32χρονος να κινείται με
το αυτοκίνητο του και σε
έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε
να μεταφέρει 32 συσκευασίες με κάνναβη συνολικού βάρους 50 κιλών
και 60 γραμμαρίων. Οι
παραπάνω ποσότητες
κάνναβης κατασχέθηκαν,
όπως και το όχημα που
χρησιμοποίησε για την
μεταφορά των ναρκωτικών.
Ο συλληφθείς, με τη
δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που μεταδόθηκαν χθες στον ΑΚΟΥ 99.6 και στην εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ, η ακινητοποίηση του οχήματος και η σύλληψη του αλλοδαπού θύμισε
σκηνές από κινηματογραφική ταινία, αφού έγινε πρωινές ώρες σε κεντρικό σημείο του Πολυκάστρου
Κιλκίς, μπροστά σε αρκετό κόσμο, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύσει κανείς, στοιχείο που δείχνει την
οργάνωση, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα των ανδρών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών
Βέροιας.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑΣ

Είμαι απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάτοχος Μεταπτυχιακού στη
Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Εκπαίδευση Ενηλίκων του
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου Πατρών και Πιστοποιητικού Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στην Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.Διαθέτω πιστοποιημένη
επιμόρφωση Α΄ και Β’ Επιπέδου στις Τεχνολογίες Πληροφορίας(Η/Υ)
και έχω καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και βασική γνώση της ιταλικής. Ως εκπαιδευτικός έχω υπηρετήσει σε Δημοτικά Σχολεία Αττικής,
Πάτρας, Σερρών, Ρόδου, Θεσ/νίκης και Ημαθίας. Υπήρξα Επιμορφώτρια Ενηλίκων στη Ν.Ε.Λ.Ε. Ημαθίας και δίδαξα σε τμήματα Υποδοχής
Παλιννοστούντων /Αλλοδαπών μαθητών. Συμμετείχα σε συνέδρια:
Διαπολιτισμική Αγωγή -Εκπαίδευση, Εικαστική αγωγή ,Αυτισμός,κ.α.
Υλοποίησα Καινοτόμα Προγράμματα: Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
Υγιεινής Διατροφής , Αγωγής Υγείας. Αποτέλεσα μέλος του Δ.Σ. του
Συλλόγου Γονέων - Κηδεμόνων του 4ου Γυμνασίου Βέροιας και είμαι
ενεργό μέλος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης
Ν.Ημαθίας. Είμαι παντρεμένη με τον Τουτουντζίδη Παύλο, Αντιπρόεδρο του Ν.Τ της Α.Δ.ΕΔ.Υ. και Διευθυντή του 2ου Δ.Σ. Μελίκης με τον
οποίο έχουμε τρία παιδιά.
Το πρόγραμμα του Συνδυασμού μας Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ
με υποψήφια Δήμαρχο,την Γεωργία Μπατσαρά, στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον Δήμο μας. Στην αυτοδιοικητική κάλπη
των Δημοτικών Εκλογών είμαι υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με ένα
μοναδικό στόχο, την εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου μας, γιατί
ο_ δήμος_ μας αξίζει_ καλύτερα!

Με υπαλλήλους του Δήμου
Βέροιας και της ΚΕΠΑ συναντήθηκε
η Γεωργία Μπατσαρά

Συναντήσεις με εργαζόμενους υπηρεσιών του
Δήμου Βέροιας είχε την Τρίτη, 14 Μαΐου, η Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας και επικεφαλής του συνδυασμού «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ» κ. Γεωργία
Μπατσαρά. Συγκεκριμένα, δέχθηκε στο εκλογικό
της κέντρο τους εκπροσώπους του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας και του Σωματείου
Εργαζομένων της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας.
Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Ημαθίας ανέφεραν στην κ. Μπατσαρά
πως, λόγω των μνημονίων, ήρθαν σε αδιέξοδο οι
Δήμοι, με τις μειώσεις προσωπικού που έγιναν.
«Υπάρχουν πολλές παθογένειες» ανέφεραν χαρακτηριστικά και πρόσθεσαν πως «πρέπει ο Δήμος
και οι εργαζόμενοι να ρίξουν νερό στο κρασί τους,
για το συμφέρον του πολίτη. Πρέπει να υπάρξει
δίκαιη αντιμετώπιση προς τους εργαζόμενους. Σήμερα, προβάλλονται διάφορα αιτήματα, όμως μετά τις εκλογές πρέπει να καθίσουμε και να βρούμε λύσεις από κοινού».
Από τη δική της πλευρά η Υποψήφια Δήμαρχος ανέφερε ότι, από την επόμενη μέρα της εκλογής της, θα καλέσει τους εκπροσώπους
των εργαζομένων για μια αγαστή συνεργασία, η οποία θα βασίζεται στην αλληλοκατανόηση και με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των
δημοτών.
«Θα χρειασθούμε την εμπειρία σας, ώστε να βάλουμε βάσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου μας. Ταυτίζονται οι απόψεις
μας σε πολύ μεγάλο βαθμό, αφού έχουμε ως προϋπόθεση την αρχή της συνεργασίας για το καλό των δημοτών μας και την πρόοδο του τόπου μας. Άλλωστε, ο «Κλεισθένης» επιβάλλει, απαιτεί συνεργασίες και, από όποια θέση ταχθούμε, θα συμμετέχουμε για το καλό του Δήμου
μας. Αρχή μου είναι να σέβομαι τους υπαλλήλους αλλά απαιτώ και να επιτελούν τα καθήκοντά τους. Αυτό, όμως, επιτυγχάνεται με συνεννόηση και συνεργασία» είπε χαρακτηριστικά.
Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, η κ. Μπατσαρά ανέφερε πως «μπορεί να είμαι υποψήφια Δήμαρχος με την υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας, όμως, σας διαβεβαιώνω πως θα είμαι Δήμαρχος όλων των υπαλλήλων του Δήμου και όλων των δημοτών. Γι’ αυτό και απευθύνομαι σε όλους τους πολίτες, γιατί προέχει ο άνθρωπος. Αυτές είναι οι αξίες μας…»

«Δύναμη Ανατροπής Νέα Σελίδα»

Παρέμβαση του Μιχ. Χαλκίδη
για την επίσκεψη Αραχωβίτη

Το τελευταίο διάστημα και λόγω της προφανούς κατάρρευσης των εκλογικών ποσοστών της κυβερνητικής παράταξης στην μάχη για το Ευρωκοινοβούλιο αλλά και στην
τοπική αυτοδιοίκηση, στελέχη πρώτης γραμμής της κυβέρνησης επισκέπτονται πόλεις
ανά τη χώρα και υπόσχονται όλα σε όλους.
Ο στόχος προφανής. Αφενός να στηρίξουν το Ευρωψηφοδέλτιο, το οποίο βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά, αφετέρου να ενισχύσουν τους υποψηφίους Δημάρχους που
στηρίζονται από τον κομματικό μηχανισμό του Συριζα. Η τακτική που ακολουθείται στις
συγκεντρώσεις αυτές είναι, χαμηλής έντασης τοποθετήσεις, υποσχεσιολογία άνευ προηγουμένου και αποφυγή στο να τεθούν τα θέματα στις πραγματικές τους διαστάσεις.
Την Τετάρτη το πρωί και στην αίθουσα του Δημαρχείου στην Μελίκη, έλαβε χώρα μια
τέτοιου τύπου «συγκέντρωση». Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Σταύρος Αραχωβίτης ήταν ο εκλεκτός προσκεκλημένος, συνοδευόμενος και από τον Διοικητή του ΕΛΓΑ.
Απώτερος σκοπός της «επίσκεψης» να στηριχτεί η υποψηφιότητα του υποψηφίου Δημάρχου, που τυγχάνει της
στήριξης του Συριζα, Κώστα Ναλμπάντη.
Την πολιτική αυτή φιέστα, από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που παρίσταντο (μεταξύ αυτών σιωπηλώς
παρακολούθησε και το μέλος της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας του νομού μας, ο σημερινός Δήμαρχος Παναγιώτης Γκυρίνης), «χάλασε» ο υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Αλεξάνδρειας Μιχάλης Χαλκίδης.
Έμπειρος πολιτικά, γνώστης των θεμάτων και με το κύρος που του προσδίδει η δεκαετής και πλέον θητεία
στο κοινοβούλιο, στην τοποθέτησή του, μετέθεσε το «περιεχόμενο» της συγκέντρωσης, από συγκέντρωση στήριξης υποψηφίου, σε απολογισμό για την δεινή θέση στην οποία βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος της περιοχής μας .
Παράλληλα κατέδειξε και την ανυπαρξία κυβερνητικού σχεδίου στήριξης του αγροτικού κόσμου.»Οι αγρότες χρειάζονται ισχυρές αποζημιώσεις για να ξαναμπούν στα χωράφια τους» δήλωσε και απέσπασε τα χειροκροτήματα
όλων των παρισταμένων αγροτών.
Αναφέρθηκε στις ζημίες που υπέστησαν οι αγρότες, στο οικονομικό αδιέξοδο που βρίσκονται για τη νέα καλλιεργητική χρονιά και εύστοχα μίλησε για την ανυπαρξία στήριξης εκ μέρους του ΕΛΓΑ, επισημαίνοντας ότι ενώ οι
κρατήσεις των αγροτών σχεδόν πενταπλασιάστηκαν, οι αποζημιώσεις κινούνται πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα
με το παρελθόν! Υποχρέωσε τον παριστάμενο υπουργό Γεωργικής Ανάπτυξης κ. Σταύρο Αραχωβίτη να παραδεχτεί ότι είναι λογική η «απαίτηση» των αγροτών και να δεσμευτεί το θέμα να εξεταστεί με θετική άποψη.
Είναι μια εμπράγματη απόδειξη ότι ο Δήμος μας θέλει έναν «ηγέτη» με γνώση, πολιτικό βάρος και κύρια με
θέληση να συγκρουστεί για τα συμφέροντα των πολιτών. Χαρακτηριστικά που σήμερα εκ των υποψηφίων Δημάρχων έχει ο Μιχάλης Χαλκίδης.

Με το Σωματείο εργαζομένων
ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας
Η επόμενη συνά-

ντηση της Υποψήφιας
Δημάρχου κ. Γεωργίας
Μπατσαρά ήταν με τους
εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων
ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας.
Και στην συζήτηση
αυτή από πλευράς εργαζομένων τονίστηκε η
έλλειψη προσωπικού
στα διάφορα τμήματα
που ανήκουν στην ΚΕΠΑ, όπως είναι ο Χώρος Τεχνών, οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες κ.λ.π.
«Μείναμε λίγοι, ενώ
οι εκδηλώσεις αυξάνονται. Υπάρχει κούραση που δημιουργεί πρόβλημα και στην ασφάλεια, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά, κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων. Αναγκαζόμαστε να κάνουμε δουλειές πέρα από αυτές που είναι στην
αρμοδιότητάς μας», ανέφεραν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στην κ. Μπατσαρά η οποία, όπως
είπε, έχει ιδία αντίληψη και άποψη, μιας και παρακολουθεί πολλές εκδηλώσεις που διοργανώνονται
από την ΚΕΠΑ.
Επίσης, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στην ΚΕΠΑ τόνισαν ότι πρέπει να γίνει στελέχωση σε
κρίσιμους τομείς. «Αν η επόμενη Δημοτική αρχή θέλει να λειτουργήσει το ΔΗΠΕΘΕ με την παραγωγή
παραστάσεων, χρειάζεται προσωπικό. Η Βιβλιοθήκη στο Μακροχώρι δεν έχει Βιβλιοθηκονόμο. Απλά
ανοίγει το πρωί και κλείνει. Οι υποδομές παλαιώνουν. Υπάρχει ορατή υγρασία στους τοίχους. Υπάρχει
η δυνατότητα, βάσει νομοθεσίας, η ΚΕΠΑ να δημιουργήσει μουσειακούς χώρους για τους οποίους υπάρχουν αποθηκευμένα πολλά εκθέματα στα υπόγεια των κτηρίων της» τόνισαν.
Η κ. Μπατσαρά άκουσε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσα ανέφεραν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα τμήματα της ΚΕΠΑ και κατέγραψε προτάσεις και προβληματισμούς που τονίστηκαν.
«Επειδή οι δραστηριότητες δεν πρέπει να μειωθούν, θα πρέπει να αυξηθεί το προσωπικό. Θα
συναντηθούμε, άμεσα, για να αναζητήσουμε τη βέλτιστη λύση για την ποιότητα της εργασίας και του
παραγόμενου έργου. Είμαι μαθηματικός και έχω μάθει να είμαι ρεαλίστρια. Δεν λαϊκίζω» είπε η κ. Μπατσαρά, με τη διαβεβαίωση πως πάντα θα εξάρει τις καλές και αποδοτικές προσπάθειες που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι. Τελειώνοντας τους ευχαρίστησε για την ενημέρωση που της παρείχαν.
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Κ. Σκανδαλίδης στην εκδήλωση
του ΚΙΝ.ΑΛ. στη Βέροια:
«Ο δρόμος γι’ αυτή την παράταξη
δεν έχει θάνατο, έχει αναγέννηση»

Ομιλητής και ο υποψήφιος
Περιφερειάρχης Χρ. Παπαστεργίου

ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:
«Ατελής η ρύθμιση των
120 δόσεων»
Στη συζήτηση στη Βουλή, για το νομοσχέδιο που αφορά τις 120 δόσεις τοποθετήθηκε ο βουλευτής Ημαθίας,
της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος. Ο
κ. Βεσυρόπουλος από το βήμα της Βουλής, υποστήριξε
ότι, ενώ οι πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με πλειστηριασμούς και κατασχέσεις, εξαιτίας των πολιτικών της
κυβέρνησης, περίμεναν το μέτρο των 120 δόσεων για
να βγουν από το αδιέξοδο, οι περισσότεροι βρέθηκαν
αντιμέτωποι με μια ατελή ρύθμιση. Μάλιστα, ανέφερε, ότι,
αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι μια συνολική ρύθμιση
που να περιλαμβάνει όχι μόνο τις οφειλές προς την Εφορία, τα Ασφαλιστικά ταμεία και προς τους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και για τα «κόκκινα» δάνεια.
«Δυστυχώς όμως η ρύθμιση είναι ατελής αφού: 1ον)
Τίθενται εισοδηματικά κριτήρια με «κόφτες», που ουσιαστικά συναρτούν τον αριθμό και το ποσό των δόσεων με
τα δηλωθέντα εισοδήματα. Αντίθετα η πρόταση της Νέας
Δημοκρατίας εντάσσει χωρίς προϋποθέσεις στη ρύθμιση
των 120 δόσεων όσους έχουν οφειλές μέχρι 20.000 ευρώ. 2ον) Για να ενταχθούν στη ρύθμιση οι
οφειλέτες θα πρέπει πρώτα να εξοφλήσουν ή να τακτοποιήσουν κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές που
άφησαν απλήρωτες μέσα στο 2019. Είναι χαρακτηριστικό ότι τους δύο πρώτους μήνες του 2019 οι
φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτους φόρους 2,2 δις ευρώ. 3ον) Προβλέπεται ένας πολύ μικρός
αριθμός δόσεων για τις επιχειρήσεις. Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό θα ενταχθεί ένας πολύ μικρός
αριθμός επιχειρήσεων στη ρύθμιση αφού ισχύουν μόνο 18 δόσεις για τη συντριπτική πλειοψηφία των
νομικών προσώπων. 4ον) Είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα των 45 ημερών στο οποίο θα είναι
ανοιχτή η πλατφόρμα για την ένταξη στη ρύθμιση. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή έως τις 28 Ιουνίου
ενώ δεν γνωρίζουμε, κατά πόσο η κυβέρνηση μπορεί να μας διαβεβαιώσει ότι η πλατφόρμα θα είναι
έτοιμη για να λειτουργήσει άμεσα και χωρίς προβλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βεσυρόπουλος.
Σχετικά με την τροπολογία που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία για τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση
ο κ. Βεσυρόπουλος ανέφερε: «Η κυβέρνηση εξήγγειλε την μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Και πριν
την ψήφιση και την εφαρμογή της, άρχισαν οι εκπτώσεις με την εξαίρεση από το μέτρο, των μη αλκοολούχων ποτών, του καφέ, των χυμών και γενικά όλων των ροφημάτων. Καταθέσαμε τροπολογία
για να επιστρέψουν όλα τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ που υπάγονταν το 2014 αλλά και να ενταχθούν στη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, τα μη αλκοολούχα ποτά,
οι καφέδες και τα ροφήματα. Μένει να δούμε τη στάση της κυβέρνησης, η οποία θα κριθεί από τους
πολίτες. Περιμένουμε επίσης να δούμε τι θα πράξει η κυβέρνηση απέναντι στην τροπολογία που
κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία για να ακυρωθεί το μέτρο της μείωσης του αφορολόγητου από τα 8.636
ευρώ στα 5.681 ευρώ. Ένα μέτρο που εσείς φέρατε και ψηφίσατε».

Ξεκινούν επιδοτούμενα προγράμματα
κατάρτισης για εργαζομένους
σε πολύ μικρές επιχειρήσεις
Στη Βέροια έγινε χθες βράδυ η κεντρική εκδήλωση του «Κινήματος Αλλαγής» δέκα ημέρες πριν
τις εκλογές, με ομιλία του υποψήφιου για την Περιφέρεια Κεντρ. Μακεδονίας Χρήστου Παπαστεργίου και του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ (ΚΙΝ.ΑΛ.) Κώστα Σκανδαλίδη, στην γεμάτη αίθουσα
του «Αιγές Μέλαθρον».
Τον κόσμο καλωσόρισε ο Γραμματέας Ημαθίας Κώστας Ασλάνογλου, ο οποίος κάλεσε κατ’
αρχάς στο βήμα, τέσσερις υποψήφιους ευρωβουλευτές του ΚΙΝΑΛ, τις κυρίες Ασπα Γοσποδίνη
(Αρχιτέκνων – Πολεοδόμος καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας), Υπατία Κωνσταντινίδου (Πολιτικός μηχανικός), Βάσω Μώραλη (δημοσιογράφος και δικηγόρος) και τον κ. Ευθύμιο Φωτεινό
(αντιπρόεδρος Ε.Α.Σ. Θεσσαλονίκης).
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο υποψήφιος περιφερειάρχης Χρήστος Παπαστεργίου, ο οποίος
θύμισε πολιτικά γεγονότα της περασμένης δεκαετίας κάνοντας και μια αυτοκριτική ως ΠΑΣΟΚ για
την ήττα της παράταξης και στην εισβολή των μνημονίων στη χώρα.
«Τώρα, ετοιμάζουμε το πολιτικό μας σπίτι, όχι το ισχυρό ΠΑΣΟΚ του παρελθόντος που είναι
στην καρδιά, στην ψυχή και στην ιστορία, αλλά το ισχυρό «Κίνημα Αλλαγής» του παρόντος και του
μέλλοντος, με προσεκτικά βήματα. Η κρίση και η ήττα, μας έχει κάνει όλους σοφότερους» τόνισε
και άσκησε αυστηρή κριτική στην πολιτική και τη διαχείριση της Περιφέρειας από τον Απόστολο
Τζιτζικώστα. Κλείνοντας παρουσίασε και στους υποψήφιους του συνδυασμού του στην Ημαθία.
Εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων, πήρε τον λόγο, ο Κώστας Σκανδαλίδης, σκαλίζοντας μνήμες και βιώματα από το πολιτικό ξεκίνημα του ΠΑΣΟΚ, με τους φλογερούς τότε αγωνιστές που
έδιναν – όπως είπε – υπόσταση στα πράγματα.
Μέσα από τις ιστορικές περιόδους της παράταξης έφτασε στα πρόσφατα χρόνια εκφράζοντας
οργή και θυμό για όσους κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ.
«Ο δρόμος γι’ αυτή την παράταξη δεν έχει θάνατο, έχει αναγέννηση» τόνισε και συνέχισε την
ομιλία του με εκτιμήσεις για την σημερινή πολιτική κατάσταση της χώρας και την εκλογική αναμέτρηση της 26ης Μαΐου.
Παρόντες στην εκδήλωση (παλαιά και νέα στελέχη της Ημαθίας) καθώς και τέσσερις υποψήφιοι
βουλευτές του ΚΙΝ.ΑΛ., οι κ.κ. Χρ. Κούτρας, Ν. Μπρουσκέλης, Τ. Χατζηαθανασίου και Θ. Παπακωνσταντίνου.
Σ. Γκ.

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, πρόκειται να
υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις», με
κωδικό ΟΠΣ 5010964, που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο –Ε.Κ.Τ.).
Το έργο αφορά στην κατάρτιση 500 εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις στο σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στην υποχρεωτική συμμετοχή σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024,
κατόπιν της συμμετοχής στην κατάρτιση.
Τα προγράμματα κατάρτισης είναι διάρκειας 100 ωρών με φυσική συμμετοχή. Οι 70 ώρες αφορούν σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα στους ακόλουθους τομείς: α) αγροδιατροφή/τρόφιμα (διατροφική αλυσίδα), β) τουρισμός/υπηρεσίες (παροχή τουριστικών υπηρεσιών), γ) ενέργεια/περιβάλλον
(εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση) και δ) πωλήσεις και μάρκετινγκ και οι
30 ώρες αφορούν σε οριζόντια θεματικά αντικείμενα: α) υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας και
β) ικανότητα εργασίας σε ομάδα και οργανωτικές ικανότητες.
Η επιδότηση ανέρχεται σε 5 € ανά ώρα κατάρτισης σε κάθε ωφελούμενο.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν αποκλειστικά οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση
εργασίας σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (0-9 εργαζόμενοι), του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Κριτήριο επιλογής όσων πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι αποκλειστικά ο χρόνος υποβολής της ηλεκτρονικής τους αίτησης.
Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
Διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr) και υποβάλλεται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://form.jotform.com/imegsevee/ergazomenoi_pep_k_makedonias
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις:
τηλέφωνο: 2310545967, e-mail: thessaloniki@imegsevee.gr
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Επιτυχημένη η εκδήλωση με
θέμα “Το άγχος των παιδιών
στις εξετάσεις” της ομάδας
γυναικών της “Ώρας Ευθύνης”

Σταύρος Βαλσαμίδης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Είμαι ο Σταύρος Βαλσαμίδης, γιος της Σοφίας Λάλα και
του Τάσου Βαλσαμίδη. Γεννήθηκα στη Νάουσα το 1971,
όπου πέρασα τα μαθητικά μου χρόνια. Μετά τις σπουδές
μου στη Νομική, ασκώ μαχόμενη δικηγορία συνεργαζόμενος με τον πατέρα μου Τάσο Βαλσαμίδη στη Νάουσα. Η
σύζυγός μου Τζωρτζίνα και τα παιδιά μου αντέχουν, όσο
γίνεται, τις πολλές ώρες μου στο γραφείο και τους αγαπώ
γι’ αυτό… και γι’ αυτό..
Δεν ξέρω εάν η ενασχόληση με τα κοινά είναι “μικρόβιο”, αλλά κάποιοι άνθρωποι νιώθουν μέσα τους την στιγμή που θέλουν να παρέμβουν στα κοινά και να “ανοίξουν”
έναν νέο δρόμο. Αυτό μου συνέβη το 2014, όταν γνώρισα
τον Δήμαρχό μας, Νίκο Κουτσογιάννη. Πολιτικός δεν είμαι.
Δεν είναι το επάγγελμά μου, ούτε θα γίνει. Ο Δήμαρχος
Νίκος Κουτσογιάννης μου εμπιστεύτηκε το 2017 την αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού και τον ευχαριστώ γι’
αυτό.
Θεωρώ ότι στον καθένα υπάρχει το καλό, η καλή πρόθεση και αυτό προσπαθώ να αναγνωρίσω στο πρόσωπο
που έχω απέναντί μου, είτε αυτοί είναι πολιτικοί αντίπαλοι
είτε όχι. Στην ενασχόλησή μου με τα κοινά, είχα την ευκαιρία να κερδίσω φίλους και από αντίπαλες πολιτικές παρατάξεις, να συνομιλήσω, να καταλάβω και να ενστερνιστώ
αντίθετες απόψεις, να συνεργαστώ και να κερδίσω σαν
χαρακτήρας, πράγμα για το οποίο θεωρώ τον εαυτό μου
πολύ τυχερό.
Η επόμενη ημέρα θα είναι καλύτερη για τον Δήμο μας.
Η προίκα που αφήνει αυτή η θητεία για την επόμενη, είναι
χωρίς αμφιβολία εντυπωσιακή. Οργανώσαμε, βάλαμε σε
τάξη και ρίξαμε φως σε διαδικασίες. Θεσπίσαμε φεστιβάλ
και εκδηλώσεις. Κατασκευάσα-με έργα. Βελτιώσαμε την
καθημερινότητα με κάδους απορριμμάτων υπέργειους,
υπόγει-ους, με ασφαλτοστρώσεις. Ξεκινάμε αναπλάσεις
σε όλο το κέντρο του αστικού ιστού. Καινοτομήσαμε και
βάλαμε μπρος για ένα αύριο του Δήμου μας με έσοδα από
την καθαρή ενέργεια του νερού, κάτι που έπρεπε να είχε
γίνει πριν από δεκαετίες. Εξασφαλίσαμε για τον Δήμο Νάουσας έξι άδειες υδροηλεκτρικών σταθμών.
Τα έργα που έχουν δρομολογηθεί πρέπει να ξεκινήσουν
και να ολοκληρωθούν. Γι’ αυτόν το λόγο θα δώσουμε τον
τίμιο αγώνα μας. Φίλες και φίλοι, δηλώνω παρών στην
πορεία του Δήμου μας προς το μέλλον, θέτω τις δυνάμεις μου στην διάθεσή σας και σας ευχαρι-στώ για την
εμπιστοσύνη που ήδη μου δείχνετε για τον ΚΟΙΝΟ ΜΑΣ
ΤΟΠΟ!
T 6974 146687
E stvalsamidis@gmail.com

Επιτυχημένη ήταν η εκδήλωση με θέμα “Το άγχος των παιδιών στις εξετάσεις” που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της ομάδας γυναικών
του συνδυασμού “Ώρα Ευθύνης” το απόγευμα της Τετάρτης 15 Μαΐου στην Αλεξάνδρεια.
Τις παρευρισκόμενες καλωσόρισε η σύζυγος του δημάρχου κα Κική Αμοιρίδου, η οποία τις ευχαρίστησε για την παρουσία τους εκεί καθώς και
για την αμέριστη στήριξη στον Π. Γκυρίνη όλα αυτά τα χρόνια αλλά και στον προεκλογικό αγώνα.
Ομιλήτρια στην εκδήλωση ήταν η ειδική παιδαγωγός Μαρία Ζίντρου, η οποία ανέπτυξε το θέμα του άγχους των παιδιών ενόψει εξετάσεων, μια
κατάσταση που δυστυχώς και λόγω του εισαγωγικού συστήματος επηρεάζει τα παιδιά μας.
Αναφέρθηκε στις πηγές – αιτίες του άγχους των παιδιών, στο πως μπορεί το άγχος αλλά και οι απαιτήσεις των γονέων να επηρεάσουν τα
παιδιά που δίνουν εξετάσεις ενώ έκανε και αναφορά στα παθολογικά αίτια του άγχους και στις γενικές αρχές διαχείρισης των καταστάσεων που
προκαλούν άγχος.

Επισκέψεις και σε υπηρεσίες και ομιλίες

Επισκέψεις σε υπηρεσίες και ομιλίες σε κοινότητες
του Δήμου Αλεξάνδρειας πραγματοποίησε την Τρίτη 14
Μαΐου ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας και επικεφαλής του συνδυασμού “Ώρα Ευθύνης” Παναγιώτης Γκυρίνης.
Συνοδευόμενος από υποψήφιους συμβούλους το
πρωί της Τρίτης επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας, την Αστυνομία και τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας.
Το απόγευμα της Τρίτης ο δήμαρχος, στο πλαίσιο των
προεκλογικών επισκέψεων και συναντήσεων στα χωριά
του δήμου μας, βρέθηκε στο Βρυσάκι, στο Νησί και στο
Καμποχώρι.
Μιλώντας ενώπιον πολλών συνδημοτών μας που
έδωσαν το παρόν στις ομιλίες που πραγματοποίησε και
στα τρία χωριά, ο Π. Γκυρίνης αναφέρθηκε στο έργο
που η “Ωρα Ευθύνης” έχει κάνει κατά την προηγούμενη
περίοδο, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων: “έχουμε θέσει
τις βάσεις για έναν Δήμο που σέβεται τα χρήματα των
δημοτών, για έναν Δήμο που δεν δίνει σημασία στα έργα
βιτρίνας αλλά στα έργα ουσίας”.
Αναφερόμενος στην περίοδο που πέρασε είπε πως έγιναν λάθος επιλογές συνεργατών, οι οποίοι τώρα ζητούν
την ψήφο των δημοτών παρότι δεν έκαναν τίποτε απολύτως που να δικαιολογεί την απαίτησή τους αυτή.
Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους συνδημότες μας ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας είπε χαρακτηριστικά:
“Οι συγκεντρώσεις σας αυτές δείχνουν το δρόμο, δείχνουν το νικητή των εκλογών. Η επιλογή σας να συνεχίσουμε το νοικοκύρεμα του Δήμου, η εντολή σας να
συνεχίσουμε το έργο μας που θέτει γερές βάσεις για το
μέλλον, είναι ξεκάθαρη.”
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Στην Τελική Φάση του
Πρωταθλήματος Παμπαίδων Ατομικών
και Διπλών ο Παπαχρυσάνθου
Χαρίτων του Α.Σ.Ε.Α.Β

Χρυσό και Ασημένιο για τις ομάδες
χορού του Φιλίππου Βέροιας

Σ
Τ

ο Σάββατο 11 Μαΐου
2019 στη ΔΕΘ
πραγματοποιήθηκε η προκριματική φάση
ατομικού πρωταθλήματος
παμπαίδων Β. Ελλάδας.
Στην τελική φάση, η οποία
θα διεξαχθεί στην Καβάλα 15, 16 και 17 Ιουνίου
2019, πήραν την πρόκριση εφτά νεαροί αθλητές,
ένας από αυτούς είναι και
ο Χάρης Παπαχρυσάνθου
του Α.Σ.Ε.Α.Β. Ο Χάρης θα συμμετέχει
και στο διπλό με τον συμπαίκτη του
Αποστολίδη Χρήστο. Στην Καβάλα θα
ανταγωνιστούν οι 32 καλύτεροι στο
ατομικό και τα 16 ζευγάρια διπλού της
Ελλάδας για τον τίτλο του πρωταθλητή

Ελλάδας 2019.

Από τον Α.Σ.Ε.Α.Β. συμμετέχουν
ακόμα οι Αποστολίδης Χρήστος, Κερεμίδης Νίκος, Μπάτσιος Μάριος,
Μακρής Φίλιππος, Πολιανίδης Χρήστος και Στεφανίδης Βασίλης.
Όλοι οι αθλητές μας πραγματοποίησαν καλές εμφανίσεις σημειώνοντας νίκες στους ομίλους, μάλιστα
ο Αποστολίδης Χρήστος πρώτευσε
στον όμιλο και μπήκε στο ταμπλό
των 16 στα nock-out για τις προκρίσεις και αφού προηγήθηκε με 2-1
σετ και 9-7 στους πόντους τελικά
κάμφθηκε με 2-3 σετ.
Ο προπονητής Τσιαλτζούδης Γιώργος έμεινε ικανοποιημένος, αν και μπορούσε να παρουσιάσει ο
ΑΣΕΑΒ στην Καβάλα και ομαδικό, αφού ερχόταν και
η πρόκριση του Αποστολίδη. Αξίζει να σημειωθεί ο
ότι ο Αποστολίδης Χρήστος περνά στην τελική φάση
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
Στην προκριματική φάση συμμετείχαν 75 αθλητές.
Καλή επιτυχία Χάρη στους τελικούς!

3ο sport
φεστιβάλ
από τον
Romios
Team!

Το Σάββατο 18 Μαΐου

στις 19:00, στο Φιλίππειο
Κλειστό Γυμναστήριο Βέροιας, θα πραγματοποιηθεί
φεστιβάλ όπου θα συμμετέχουν τα παρακάτω τμήματα: παιδικό- Εφηβικό
jiu-jitsu, sport jiu-jitsu Bjj,
Romeo Cross Training, Self
Defence, Fighting, Boxing,
kick boxing.
Είσοδος Ελεύθερη

ε Διεθνή Φεστιβάλ
Χορού συμμετείχαν
τα κορίτσια του
Φιλίππου με την ομάδα
του hip hop Overthose
Crew και την ομάδα του
Μοντέρνου. Ο Διαγωνισμός
πραγματοποιήθηκε στην
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την ονομασία TDF.
Το Thessaloniki Dance
Festival, καθιερώθηκε ως
το μεγαλύτερο φεστιβάλ
χορού σε όλη την Ελλάδα
και ένα από τα μεγαλύτερα
στα Βαλκάνια.

Το TDF είναι ένας συνδυασμός έξι
διαφορετικών διεθνών διαγωνισμών
χορού, που κάθε χρόνο αναπτύσσεται και εμπλουτίζεται με νέα χορευτικά στυλ. Οι χοροί Latin/Standard,
Salsa, Street Style, Αργεντίνικο Ταγκό,
Hip Hop, Σύγχρονο/Jazz και Oriental
προσφέροντας ένα μοναδικό πλούσιο
θέαμα με 2.200 χορευτές-αθλητές από
όλη την Ελλάδα και 35 άλλες χώρες.
Η συμμέτοχη του Φιλίππου ήταν
εκθαμβωτική, κατάφεραν να διακριθούν και με τις δυο ομάδες που κατέβασαν στον
αγώνα και να μαγέψουν θεατές & κριτές.
Η ομάδα του hip hop Overthose Crew μας έκανε
ακόμα μια φορά περήφανους μετά από την πρόκριση του Παγκοσμίου για την Αμερική ήρθε και
το Χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Varsity
ανάμεσα σε 15 ομάδες. Τα κορίτσια συνεχίζουν δυνατά την καλή δουλειά καθώς θέλουν
να έχουν την καλύτερη δυνατή προετοιμασία
και απόδοση για το Παγκόσμιο στο Φοίνιξ
της Αριζόνας. Καθώς νοιώθουν μεγάλη τιμή
που είναι η μοναδική Βεροιώτικη ομάδα που
εκπροσωπεί την Χώρα και φτάνει σε αυτό το
Παγκόσμιο επίπεδο.
Η ομάδα αποτελείται από τις αθλήτριες:
Ζουμπουλίδου Ευγενία, Σπανού Ελένη, Πανίδου Σοφία, Πινακουδη Ροδόπη, Γερακοπουλου Κατερίνα, Μποσμαλη Ιωάννα, Πατσιαβούρα Μερόπη, Παπανώτα Δήμητρα, Τσαλουκιδου Όλγα και Εμμανουήλ Ελένη
Προπονητές Καλαντιδης Παναγιώτης &
Ζινετα Καμίνη
Η επιτυχία ήρθε και για την Ομάδα του Μοντέρνου-Jazz του Φιλίππου στην κατηγορία
Juveniles που με την χορευτική τους παρουσία κ το νάζι τους κατάφεραν να κερδίσουν
την δεύτερη θέση και το Ασημένιο μετάλλιο
στην κατηγορία.
Η ομάδα αποτελείται από τις αθλήτριες:
Μαυριδου Χρυσούλα, Κιατση Χρυσά, Ζαμάνη
Μαρία, Νταλμπιρα Μαρία, Καπετανάκη Ελισάβετ, Δημητριάδου Αλίκη, Γεροντιδου Κέλλυ, Ηλιάδου Ελένη, Δαμιανιδου Ελένη, Πιπου Αρχοντουλα, Γεωργιάδου Στέλλα, Μπαρμπαρουση
Αθηνα, Παπαζλη Θωμαή, Παπαζλη Δέσποινα,
Τουλικα Δέσποινα, Γρηγοριαδου Κατερίνα,
Γερουλιδου Πηνελόπη, Ανδρέου Άννα, Μαλογιάννη Κατερίνα και Ιωάννου Γαλήνη. Προπονήτρια τους Μαρία Παυλίδου

Συγχαρητήρια στις Ομάδες του Φιλίππου που
ακόμα μια φορά μας έκαναν περήφανους στην πόλη της Βέροιας. Ευχόμαστε Καλή Επιτυχία για την
συνέχεια!!!

M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ 1610
ΜΑΪΟΥ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2019 2015

Α’ Παύλειος Δρόμος

Αγώνας δρόμου στην Παναγία Σουμελά
με συμμετοχή Μαθητών

www.laos-epea.gr
www.laosnews.gr
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Νέες επιτυχίες για τους αθλητές
του Ομίλου Αντισφαίρισης
«Αλέξανδρος»

της Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά.

Η

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της
Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας «Κοσμάς ο
Μαδυτινός» στο πλαίσιο των επετειακών
ΚΕ’ ΠΑΥΛΕΙΩΝ, ενταγμένο στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ.
Α.Ε προκηρύσσει αγώνα δρόμου 2,5 χλμ.
με την επωνυμία «Α’ Παύλειος Δρόμος», το
Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ.
που θα πραγματοποιηθεί εντός του χώρου

Στον αγώνα δρόμου μπορούν να συμμετέχουν μαθητές
Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της Επαρχίας της Ιεράς
Μητροπόλεως.
Τόπος εκκίνησης: Η νότια είσοδος της Παναγίας Σουμελά
Τόπος Τερματισμού: Μπροστά στον Ιερό Ναό της Παναγίας
Έπαθλα: θα βραβευτούν οι τρεις (3) πρώτοι μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου χωριστά αγόρια και κορίτσια. Μετάλλια θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι ατομικές δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται υποχρεωτικά μέσα απο το facebook το αργότερο μέχρι το Σάββατο
25/5/2019, αναγράφοντας το Ονοματεπώνυμο, το όνομα
πατρός, την διεύθυνσης κατοικίας, τηλέφωνα και το Σχολείο
που είναι εγγεγραμμένοι (Τάξη Δημοτικού ή Γυμνασίου ή
Λυκείου)
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται την ημέρα της διεξαγωγής του αγώνα να προσκομίσουν την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ που είναι συνημμένη συμπληρωμένη από τους γονείς
γράφοντας και το όνομα του παιδιού το οποίο θα αγωνιστεί.
Θα πρέπει επίσης να έχουν μαζί τους αθλητική περιβολή.
Για περισσότερες πληροφορίες τις απογευματινές ώρες
(5 - 8 μ.μ.) στο τηλέφωνο: 2332022572

Αρκετοί Ημαθιώτες στην σχολή
ποδοσφαίρου UEFA B στην Έδεσσα

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε συνεργασία με την Ε.Π.Σ. Πέλλας, λειτούργησε από 6 έως 12 Μαΐου
στην Έδεσσα, σχολή υποψηφίων προπονητών ποδοσφαίρου κατηγορίας UEFA B. Στην σχολή συμμετείχαν και οι Ημαθιώτες Αλεξανδρος Βεργώνης, Χρήστος Ζαρογιάννης, Αντώνης Παπατζίκος, Νίκος Καζίλης, Μέρκος Καραλιόπουλος,
Αντώνης Πολύζος, Δημήτρης Καρούτσος και Αντώνης Καρολίδης.

Π

ολύ καλές εμφανίσεις
και επιτυχίες σημείωσαν
οι αθλητές του Ομίλου
Αντισφαίρισης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Βέροιας. Συγκεκριμένα οι
μικροί προ τζούνιορς αθλητές
αγωνίστηκαν στο ΔΑΚ Βεροίας στο κόκκινο και πορτοκαλί
επίπεδο σημειώνοντας πολλές
νίκες και άφησαν ικανοποιημένους τους προπονητές τους
Σταύρο Κουκουλομάτη και
Κορίνα Παπαδοπούλου.

Οι μεγαλύτεροι αθλητές αγωνίστηκαν
στην Αριδαία στο Ενωσιακό πρωτάθλημα
ανδρών – γυναικών Κεντροδυτικής Μακεδονίας. Αγωνίστηκαν οι Τουτουντζίδου Ιωάννα
και Ευτυχία η οποία κατάφερε να φτάσει
στον τελικό κατακτώντας τη 2η θέση.
Στην κατηγορία των ανδρών ο Μιχάλης
Ανανιάδης επανήλθε στις καλές εμφανίσεις
και με άνεση έφτασε στον τελικό του τουρνουά ο οποίος δεν πραγματοποιήθηκε λόγω
βροχής.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους
τους αθλητές μικρούς και μεγάλους για τις
προσπάθειες και τις επιτυχίες τους.
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Την Κυριακή 19 Μαΐου
Εκδηλώσεις μνήμης
για την Γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου
στην Παναγία Σουμελά
Η 19η Μάϊου καθιερώθηκε ως ημέρα μνήμης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Οι εκδηλώσεις μνήμης έχουν σκοπό να τονίσουν
ιδιαίτερα και να υπενθυμίσουν τα γεγονότα της δραματικής περιόδου των διωγμών, της γενοκτονίας και του
ξεριζωμού των Ελλήνων του Πόντου από τις πατρογονικές εστίες τους από τους Τούρκους, που διήρκεσαν από
το 1916 μέχρι και το 1923 και είχαν σαν αποτέλεσμα να
μετατρέψουν το λαό των Ελλήνων του Πόντου σε ένα
λαό προσφύγων και διασποράς.
Ειδικά φέτος οι εκδηλώσεις μνήμης θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 στο χώρο
προ της ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά στην Τοπική
Κοινότητα Καστανιάς, της Δημοτικής Ενότητας Βέροιας,
του Δήμου Βέροιας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας,
σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Κυριακή 19-5-2019
α. Γενικός σημαιοστολισμός από της ογδόης πρωινής ώρας μέχρι και της δύσης του ηλίου της 19ης
Μαΐου 2019.
β. Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 19ης Μαΐου 2019
μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης.
Κυριακή 19-5-2019
Ώρα 07.00΄ : Θα σημάνουν πένθιμα οι καμπάνες
των εκκλησιών.
Ώρα 08.00΄: Επίσημη έπαρση της Σημαίας.
Ώρα 09.30΄: Παράταξη στρατιωτικού τμήματος απόδοσης τιμών της 1ης Μεραρχίας Πεζικού, καθώς
και των ένστολων τμημάτων Ποντιακών σωματείων,
αντιπροσωπειών Προσφυγικών Σωματείων, Πολιτιστικών Συλλόγων, Σχολείων, Προσκόπων & Οδηγών στον
χώρο προ της Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά στην
Τοπική Κοινότητα Καστανιάς της Δημοτικής Ενότητας
Βέροιας ,του Δήμου Βέροιας του Ν. Ημαθίας.
Ώρα 09.45΄ : Πέρας προσέλευσης στην ιερά Μονή
Παναγίας Σουμελά, των Αρχών και του Λαού.
Ώρα 09.55΄ : Πέρας προσέλευσης των επισήμων.

Ώρα 10.00΄: Τέλεση Μνημόσυνου με τη χοροστασία
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Βέροιας Ναούσης
και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμων
- Ομιλία μέσα στον Ιερό Ναό από το Σεβασμιώτατο.
Ώρα 11.15΄ - Πορεία προς το Μνημείο της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
- Επιμνημόσυνη δέηση
-Κατάθεση στεφάνων
• Ενός λεπτού σιγή
• Εθνικός Ύμνος
• Πέρας τελετής
Σημειώνεται ότι, αντί στεφάνων, δίδεται η δυνατότητα ενίσχυσης του ειδικού λογαριασμού για την προώθηση της Αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου.
Αρ. Ειδικού Λογαριασμού: GR 02 0110 3250 0000
480524 09
Άλλες εκδηλώσεις
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, η Εύξεινος Λέσχη
Ποντίων Νάουσας θα πραγματοποιήσει την παρακάτω
εκδήλωση με την συμμετοχή της Π.Ε Ημαθίας:
Σάββατο 18-05-2019
20:00 Πολυχώρος Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς»
αίθουσα ΕΡΙΑ στην Νάουσα
Παρουσίαση οπτικοακουστικής καταγραφής Ποντίων
μουσικών Ημαθίας με τίτλο «Οι Μειζετέρ» που έγραψαν την δική τους ιστορία κατά τις δεκαετίες του 60,70
και 80.
Είσοδος Ελεύθερη.
• η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Βέροιας θα πραγματοποιήσει την παρακάτω εκδήλωση με την συμμετοχή της
Π.Ε Ημαθίας:
Κυριακή 19-05-2019
9:00 Εκκλησιασμός και μνημόσυνο στον καθεδρικό ναό του Αγίου Αντωνίου και θα ακολουθήσει
επιμνημόσυνος δέηση και κατάθεση στεφάνων στην
πλατεία Καπετανίδη.

Η ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
για τα 100 χρόνια από την
Γενοκτονία των Ποντίων
Τιμούμε φέτος τα 100 χρόνια της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Κρατάμε ζωντανή την ιστορική μνήμη. Γιατί μέσα από το διάβα της ιστορίας, δεν θέλουμε και δεν πρέπει να ξεχάσουμε την εξόντωση, εκατοντάδων
χιλιάδων Ποντίων και Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το 1914 ως το 1922.
Η διάλυση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, φέρνει στο προσκήνιο της Τουρκίας τις δυνάμεις του Κεμάλ Ατατούρκ, οι οποίοι συγκροτούν το νέο Τουρκικό κράτος μέσα από την εξόντωση και Γενοκτονία των πληθυσμών
Ποντίων και Αρμενίων που ζούσαν στην περιοχή αυτή.
Κανένας δεν αμφισβητεί ότι οι λαοί μπορούν και πρέπει να ζουν ειρηνικά και όχι να γίνονται θύματα των επιλογών από ισχυρότερες δυνάμεις.
Όμως η φιλία και η καλή συνεργασία ανάμεσα στους λαούς, το αίσθημα της καλλιέργειας του αλληλοσεβασμού
και της αλληλεγγύης πάντα πρέπει να στηρίζεται στην Ιστορική αλήθεια.
Αυτή λοιπόν η ιστορική αλήθεια και δικαιοσύνη, επιβάλλει την Διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας. Η μη αναγνώρισή της, απλά προσφέρει την απαιτούμενη ανοχή
απέναντι και σε άλλες Γενοκτονίες λαών που έχουν συμβεί ή
πραγματοποιούνται στις μέρες μας.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ

Συγχαίρουμε θερμά τον Φυσικό
Σοφιανίδη Άγγελο, γιο του φίλου
μας Σοφιανίδη Γιώργου, Αντιδημάρχου Παιδείας του Δήμου Βέροιας, που
επάξια αναγορεύθηκε με άριστα, σε
Διδάκτορα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο επιστημονικό πεδίο της διδακτικής της
Φυσικής. Του ευχόμαστε ολόθερμα
επιτυχίες και χαρές στον επιστημονικό-επαγγελματικό του βίο και στην
προσωπική του ζωή.
Οικογένεια
Κώστα-Μαρίας Παπαδόπουλου

Τ.Ο.Ε.Β. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΤΟΕΒ ΒΕΡΟΙΑΣ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο
66 του Ν. 4546/2018
Όλα τα μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν στον ΤΟΕΒ
ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ των στοιχείων επικοινωνίας και του Α.Φ.Μ.
έως 12-6-2019.
Στους υπόχρεους που δεν θα υποβάλλουν την παραπάνω δήλωση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, επιβάλλεται
πρόστιμο ίσο με τις πάγιες εισφορές αρδευτικών τελών που
οφείλουν για το αντίστοιχο διάστημα καθυστέρησης υποβολής
δήλωσης.
Ο Πρόεδρος
Τσανασίδης Χρήστος

Εκδηλώσεις μνήμης 2019
από την Εύξεινο
Λέσχη Βέροιας
Τα 100 χρόνια από την Γενοκτονία των
Ελλήνων του Πόντου, τιμάει η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, με τις παρακάτω εκδηλώσεις:
ΚΥΡΙΑΚΗ 12-5-2019
8:00 μ.μ.: Παρουσίαση του βιβλίου του
Γ. Αμαραντίδη στην Εύξεινο Λέσχη.
ΠΕΜΠΤΗ 16-5-2019 ΜΕΧΡΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
19-5-2019
7:00μ.μ. μέχρι 9:00μ.μ.: Περίπτερο ενημέρωσης στην πλατεία δημαρχείου και
εγκαίνια έκθεσης στον ίδιο χώρο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-5-2019 ΜΕΧΡΙ ΠΕΜΠΤΗ 30-5-2019
Το περίπτερο ενημέρωσης θα λειτουργήσει 17 και 18/5 και από ώρες 9 :00 π.μ1:00μ.μ. και από 5:00μ.μ. μέχρι 9:00μ.μ.,
στην πλατεία δημαρχείου. Η έκθεση θα μεταφερθεί και θα λειτουργεί από 17/5 μέχρι
30/5 και από ώρες 5:00μ.μ-9:00μ.μ καθημερινά, στο ΠΠΚ της Ευξείνου Λέσχης.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-5-2019
9:00π.μ.- 1:00μ.μ.: θα γίνει αιμοδοσία
στο χώρο το δημαρχείου Βέροιας
ΣΑΒΒΑΤΟ 18-5-2019
8:00μ.μ.: Λαμπαδηφορία από την πλατεία δημαρχείου μέχρι την πλατεία Καπετανίδη, όπου θα ακολουθήσει αγρυπνία.
8:30μ.μ: Συναυλία με την μπάντα του
Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Ρακτιβάν
(Ρολόι). Την εκδήλωση στηρίζουν οι ποντιακοί σύλλογοι του Δήμου Βέροιας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 19-5-2019
9:00π.μ.: Εκκλησιασμός και μνημόσυνο
στον καθεδρικό ναό του Αγίου Αντωνίου
και θα ακολουθήσει επιμνημόσυνος δέησης και κατάθεση στεφάνων στην πλατεία
Καπετανίδη.
7:00 μ.μ.: Κεντρική Εκδήλωση στην Πλ.
Αγ. Σοφίας - Θεσσαλονίκη από την ΠΟΕ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-5-2019 (ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)
9:00μ.μ.: Παράσταση΄΄Η οδύνη της
φρίκης και η φρίκη της οδύνης΄΄ στο
Χώρο Τεχνών Δήμου Βέροιας.
Επισημαίνεται ότι το μνημόσυνο και η
επιμνημόσυνος δέηση, θα πραγματοποιηθεί
με τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων
των Συλλόγων –Σωματείων του Νομού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Β καλεί
όλους τους φίλους και τα μέλη του συλλόγου να ενισχύσουν με την παρουσία τους
και να στηρίξουν όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις.
Οι εκδηλώσεις γίνονται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Βέροιας.

Από την Εύξεινο Λέσχη Ειρηνούπολης

Πρόσκληση στις εκδηλώσεις μνήμης για τα 100 χρόνια
από την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
Το Δ/Σ της Ευξείνου Λέσχης Ειρηνούπολης, σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις μνήμης για τα 100
χρόνια από την ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ.Κυριακή 19 Μαΐου 2019 το πρωί
στην εκκλησία του Αγ. Γεωργίου θα τελεστεί μνημόσυνο για τις 353.000 ψυχές. Σαββάτο 25 Μαΐου
2019 και ώρα 20:00μμ, εκδήλωση μνήμης για τα 353.000 θύματα της γενοκτονίας μπροστά στο
χώρο του συλλόγου. «Η Γενοκτονία 100 χρόνια: Ένας απολογισμός και ένα σχέδιο για το μέλλον»
Ομιλητής: Θεοφάνης Μαλκίδης Διδάκτωρ κοινωνικών επιστημών
Τιμώντας τους προγόνους μας, χαρίζουμε ζωή. Γινόμαστε εθελοντές δότες μυελού των οστών. Ο σύλλογος «ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ» θα βρίσκεται κοντά μας το Σάββατο 25 Μαΐου. 		
Με εκτίμηση το Δ.Σ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΞΕΙΝΟ
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
«Δώσε αίμα χάρισε ζωή»
Την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 από τις
9:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί Εθελοντική Αιμοδοσία στα πλαίσια της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την Γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου.
Από τις 9 το πρωί η κινητή μονάδα αιμοληψίας του νοσοκομείου Βέροιας θα βρίσκεται
στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Βέροιας, ενώ
στην πλατεία του Δημαρχείου θα βρίσκεται το περίπτερο της Ευξείνου Λέσχης με το ανάλογο
έντυπο υλικό για την αιμοδοσία και την ημέρα Μνήμης.
Υπεύθυνη Αιμοδοσίας : κ. Χατζίδη Κατερίνα.
Πληροφορίες στη Γραμματεία της Λέσχης τηλ 23310-72060
από Κυριακή έως Πέμπτη από 5:30 μ.μ- 9:00 μ.μ.

18

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ 2019

www.laosnews.gr

Την Κυριακή 19 Μαΐου

«1ο Θερινό Κουδούνι 2019»
στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας
Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την διαδραστική καλοκαιρινή γιορτή «1ο Θερινό Κουδούνι 2019» την Κυριακή 19/05/2019 και ώρα 17:30-21:00 το απόγευμα
στον προαύλιο χώρο του σχολείου μας.
Παιχνίδια, αθλήματα, face painting, γαλλικές πλεξούδες, χειροτεχνίες, καραόκε,
φαγητό, παγωτά αλλά και δροσιστικά ροφήματα περιμένουν μικρούς και μεγάλους
να κλείσουν με κέφι τη σχολική χρονιά!
Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης θα είναι μαζί μας και
με τα εκπαιδευτικά τους παιχνίδια θα δείξουν στα παιδιά τρόπους με τους οποίους
θα μπορέσουν να εντάξουν την ανακύκλωση στην καθημερινότητά τους.
Στο τέλος της βραδιάς θα πραγματοποιηθεί λαχειοφόρος κλήρωση με δώρα
ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη για δύο άτομα αλλά και ένα ταξίδι σε προορισμό της επιλογής σας αξίας 250€.
Η είσοδος στον χώρο της γιορτής αλλά και η συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια
είναι εντελώς δωρεάν.

Σύγκληση της 6ης Ετήσιας
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του
Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης
Ευθύνης Το.Ψ.Υ. Ημαθίας «Δεσμός»

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Το.Ψ.Υ. ΗΜΑΘΙΑΣ «Δεσμός» προσκαλεί τους συνεταιριστές του, στην 6η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του.
Η συμμετοχή σας στην κορυφαία ετήσια εκδήλωση του Συνεταιρισμού θα ενισχύσει την περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία του συνεταιρισμού.
Η Γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Μαΐου 2019 και ώρα 18:00 μ.μ. στο «Foyer» της
Αντωνιάδειου Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, που βρίσκεται επί της οδού Αντωνιάδη 19. Σε περίπτωση μη
απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί μετά από επτά (7) ημέρες, την 1η Ιουνίου 2019 στον ίδιο χώρο
και ώρα.
Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) είναι Ν.Π.Ι.Δ., κερδοσκοπικού χαρακτήρα με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους που θεσπίστηκαν με το άρθρο 12 του Ν.2716/1999 του Υ.Υ.Κ.Α.
για την «Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας». Αποτελούν μια ιδιαίτερη μορφή
συνεταιρισμού αφού παράλληλα είναι παραγωγικές και εμπορικές μονάδες αλλά και μονάδες ψυχικής υγείας.
Βασικός στόχος τους είναι η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με
σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική
τους αυτάρκεια.
Για τον Κοι.Σ.Π.Ε. «Δεσμός»
Γραμματικόπουλος Ηλίας
Πρόεδρος Δ.Σ.

Κουδούνια Φιλίας
Τετάρτη 22 Μαΐου
Τα Φιλαράκια Ελλάδας – Best Buddies
Greece για 3η συνεχή χρονιά διοργανώνουν τη μεγαλύτερη εκστρατεία φιλίας
που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα! «Κουδούνια
Φιλίας – Best Buddies Friendship Bells 2019». Φέτος για
2η χρονιά συμμετέχουμε και «Τα Παιδιά της Άνοιξης» μαζί
τους και καλούμε όλους εσάς να μας ακολουθήσετε και να
συμμετέχετε μαζί μας στην όμορφη αυτή γιορτή. Το παραγωγικό εργαστήρι κοσμήματος του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά
της Άνοιξης» σε συνεργασία με τα Φιλαράκια Ελλάδας –
Best Buddies Greece δημιούργησαν & κατασκεύασαν τα
πιο όμορφα & πολύχρωμα κουδούνια αγάπης & ισότητας!
Τα «Κουδούνια Φιλίας», είναι μία ιδέα που γεννήθηκε από τα Φιλαράκια Ελλάδας – Best Buddies Greece, προκειμένου να επικοινωνήσουν το μήνυμα της φιλίας, της ισότητας, της αποδοχής και της ένταξης των ατόμων με νοητική υστέρηση ή/
και άλλες αναπτυξιακές δυσκολίες.
Στις 22 Μαΐου, το μήνυμα «Η Φιλία είναι Δώρο» θα διαδοθεί μέσω της εκστρατείας, όπου τα κουδουνάκια θα κρεμαστούν σε διάφορα σημεία στην πόλη της Αλεξάνδρειας και της Βέροιας παράλληλα.
Ψάξε – Βρες! Τα Κουδούνια Φιλίας, είναι στη διάθεση όποιου τα βρίσκει, προτρέποντάς τον να ανεβάσει φωτογραφία του κουδουνιού στα social media με hashtags
#LetsBeFriends #BestBuddiesGreece.
Με αυτόν τον τρόπο συμμετέχουμε ενεργά στην κοινωνικοποίηση των νέων με
νοητική υστέρηση ή/ και άλλες αναπτυξιακές δυσκολίες.
Με εκτίμηση
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ
(ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
«Ο ΖΥΓΟΣ»
Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα στον Άγιο Γεώργιο ζητάει μόνιμο υπάλληλο γραφείου με γνώσεις Λογιστικής,
απαραίτητο προσόν καλή γνώση αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και
προφορικό επίπεδο και για τις εποχιακές ανάγκες του προσωπικό
διαλογητηρίου και γεωπόνο (ή παραλήπτη).
Πληροφορίες στο τηλ. 23310 51093 και
στο email: aszygos@gmail.com

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΥ 1- ΒΕΡΟΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Μετά από την υπ’ αριθμ. 2 / 05-04-2019 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού Διαχειρίσεως Συνιδιοκτησίας Ξηρολιβάδου, καλούνται τα Μέλη του
παραπάνω Συνεταιρισμού, σε Γενική Συνέλευση για την
12/05/2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ., που θα λάβει
χώρα στο κτήριο του «Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων
Βέροιας» επί της οδού Εβραίων Μαρτύρων 1 Βέροια, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω
θεμάτων.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Υποβολή έκθεσης ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρισμού
χρήσεως 2018.
2) Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων - Ισολογισμού
Συνεταιρισμού χρήσεως 2018.
3) Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από
κάθε ευθύνη για την υπόλογο χρήση 2018.
4) Ορισμός δύο (2) ελεγκτών και δύο (2) αναπληρωματικών ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρισμού χρήσεως 2019 και
καθορισμός αμοιβής αυτών.
5) Διάφορες προτάσεις - ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επαναληπτική Γενική
Συνέλευση θα γίνει στις 19/05/2019 την ίδια ημέρα και ώρα,
στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Βέροια 15-04-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΚΟΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ 2019

Νέα Δρομολόγια ΚΤΕΛ

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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Μ
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

www.laosnews.gr

ΥΨΗΛΑΝΤΕΙΑ 2019

ε μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή 83 αθλητών-τριών,
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Μαΐου, στη Νέα Τραπεζούντα
Πιερίας, στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΥΨΗΛΑΝΤΕΙΑ 2019», το 5ο σκακιστικό τουρνουά της σειράς Grand
Prix 2018-19 με διεθνή αξιολόγηση
ELO. Πραγματοποιήθηκαν δύο τουρνουά το πρώτο άνω των δεκατριών
ετών και το δεύτερο κάτω των δώδεκα ετών και συμμετείχαν 11 σύλλογοι
από όλη την περιοχή της Κ.Δ. Μακεδονίας και άλλες περιοχές.

Στο πρώτο τουρνουά (ηλικίας από δεκατρία
ετών και άνω) νικητής αναδείχθηκε ο σκακιστής
του Σκακιστικού Ομίλου Πνευματικού Κέντρου
Δήμου Κατερίνης Μπλέτσιος Διονύσιος, δεύτερος
τερμάτισε ο σκακιστής του Σκακιστικού Ομίλου
Βέροιας Καραγιάννης Θωμάς - Αριστοτέλης, ενώ
στην τρίτη θέση τερμάτισε ο σκακιστής του Σκακιστικού Ομίλου Κατερίνης Παπαγιάννης Αστέριος.
Στο δεύτερο τουρνουά (ηλικίας από δώδεκα
ετών και κάτω) νικητής αναδείχθηκε ο σκακιστής
Γεωργιάδης Αθανάσιος (με 7 βαθμούς σε 7 αγώνες), στην δεύτερη θέση τερμάτισε η σκακίστρια
Βαρδάκα Στυλιανή, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε
η σκακίστρια Βαρδάκα Σοφία (και οι τρεις είναι
σκακιστές του Σκακιστικού Ομίλου Κατερίνης).
Νικήτρια ομάδα του τουρνουά αναδείχθηκε ο
Σκακιστικός Όμιλος Κατερίνης, στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο Όμιλος Σκακιστών Γιαννιτσών ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο Σκακιστικός Όμιλος
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Κατερίνης.
Αναλυτικά η τελική κατάταξη του ομαδικού των
συλλόγων της Ε.Σ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ που συμμετείχαν
στο τουρνουά έχει ως εξής:
1η Σ.Ο.Κατερίνης ..................................23,0
2η Ο.Σ.Γιαννιτσών .................................20,5

Φαρμακεία
Πέμπτη 16-5-2019

13:30-17:30 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 2331065931
21:00-08:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 2331029551

Συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ

Μάϊος 2019
Το συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ κατά
το διάστημα από 13-5-2019 μέχρι 19-52019 θα είναι το εξής: Αυτόματος τηλεφωνη
τής βλαβών: τηλ. 2331021814.

3η
4η
5η
6η
7η
8η
9η

Σ.Ο.Π.Κ.Δ.Κατερίνης........................ 20,0
Σ.Ο.Βέροιας . ....................................19,0
Σ.Ο.Πτολεμαΐδας «Πτολεμαίος» .......12,5
Α.Ε. Κοζάνης....................................... 9,0
Σ.Ο.Πτολεμαΐδας «Δούρειος Ίππος» . .....7,0
Σ.Α.Πτολεμαΐδας «Σκακιστάκος» ........4,0
Γ.Σ.Ποντοκώμης .................................2,0

Εκτός της Ε.Σ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ συμμετείχαν οι παρακάτω σύλλογοι:
1η Σ.Ο.Αστυνομίας Θεσσαλονίκης........... 4,5
2η Ε.Σ.Καλαμαριάς . .................................4,0
Πέρα από την ομαδική βαθμολόγηση, οι σκακιστές που βραβεύθηκαν στις επιμέρους κατηγορίες είναι:
ΑΝΔΡΩΝ
Μπλέτσιος Διονύσιος Σ.Ο.Π.Κ.Κατερίνης 1ος
Καραγιάννης Θωμάς - Αριστοτέλης Σ.Ο.Βέροιας 2ος
Παπαγιάννης Αστέριος Σ.Ο.Κατερίνης
ΕΤΩΝ 16
Βαρδάκας Γρηγόριος Σ.Ο.Κατερίνης 1ος
Τριανταφύλλου Ιωάννης Σ.Α.Πτολεμαΐδας
«Σκακιστάκος» 2ος
Κοντσέ Λυδία Σ.Ο.Π.Κ.Κατερίνης 1η
Ζουμπουρδικούδη Δέσποινα Ο.Σ.Γιαννιτσών 2η

ΕΤΩΝ 14
Παπαγιάννης Αστέριος Σ.Ο.Κατερίνης 1ος
Τσιλίδης Χρήστος Σ.Ο.Βέροιας 2ος
Χασάπης Δημήτριος Σ.Ο.Πτολεμαΐδας «Δούρειος Ίππος» 3ος
Φλουρή Βασιλεία Σ.Ο.Κατερίνης 1η
Κοντσέ Ραφαέλα Σ.Ο.Π.Κ.Κατερίνης 2η
ΕΤΩΝ 12
Γεωργιάδης Αθανάσιος Σ.Ο.Κατερίνης 1ος
Δελησαββίδης Διονύσιος Σ.Ο.Κατερίνης 2ος
Παπαβασιλείου Αλέξανδρος Σ.Ο.Π.Κ.Κατερίνης 3ος
Βαρδάκα Σοφία Σ.Ο.Κατερίνης 1η
Πελαλίδου Μαριάννα Σ.Ο.Βέροιας 2η
Πετρίδου Θεοδώρα Ο.Σ.Γιαννιτσών 3η
ΕΤΩΝ 10
Ράπτης Κωνσταντίνος Ο.Σ.Γιαννιτσών 1ος
Δάσιος Ελευθέριος Σ.Ο.Βέροιας 2ος
Ράπτης Στέργιος Ο.Σ.Γιαννιτσών 3ος
Βαρδάκα Στυλιανή Σ.Ο.Κατερίνης 1η
Κοροξενού Σοφία Παρθένα Ο.Σ.Γιαννιτσών 2η
Παντελίδου Δέσποινα Σ.Ο.Π.Κ.Κατερίνης 3η
ΕΤΩΝ 8
Πετρίδης Σωκράτης Ο.Σ.Γιαννιτσών 1ος
Κακουλίδης Ελευθέριος Κατερίνη 2ος
Δάσιος Γεώργιος Βέροια 3ος

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . .  2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία:  . . . . . . . . .  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076650
Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών . . . 2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . . 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  . . . . .
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών  . . . . . . . . . . . . 2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . . 2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . .  2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . 2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων: . . . . . . . . . . . . . 2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . . 2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:  . . . . . . 2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . . 2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:  . . . . . . . . . . 2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . . 23333 50144
Γραφείο Προσωπικού . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . . 23333 50142
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ενοικιάζεται Ανοίξεως 56, απέναντι
από το Μουσείο, γκαρσο-

νιέρα, 1ΔΣΚWC, αποθήκη, κεντρική θέρμανση,
σε πολύ καλή κατάσταση.
Τηλ.: 23310 71653 & 6984
427753.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικιάζεται μεζονέτα 3ΔΣΚ, ατο-

Η εταιρία επεξεργασίας φρούτων ΗΡΑ ΕΠΕ με
έδρα το 7,5χλμ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ, ζητά:
01] Ηλεκτρονικό – Ηλεκτρολόγο για μόνιμη απασχόληση.
Καθήκοντα: Χειρισμός, συντήρηση & επισκευή
μηχανών παραγωγής. Επίβλεψη ομαλής λειτουργίας
των γραμμών παραγωγής. Επιθυμητή η γνώση Αγγλικής γλώσσας.
02] Γεωπόνο για μόνιμη απασχόληση. Επιθυμητή
η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Γνώση Αγγλικής
γλώσσας και Η/Υ
03] Γραμματειακή υποστήριξη – Υπάλληλος Γραφείου.
Προσόντα: Γνώση χειρισμού Η/Υ και MS OFFICE,
Ξένων γλωσσών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.
Επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
Αιτήσεις και βιογραφικά στο email
info@irafruit.gr

μική θέρμανση, πάρκιγκ,
αποθήκη, 400,00 ευρώ.
Euromesitiki 6945 122583.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
100 τ.μ. στην οδό Σκρα 8
στη Βέροια, στον 2ο όροφο, διαμπερές (2 δωμάτια,
σαλόνι, καθιστικό, κουζίνα,
W.C.) ανακαινισμένο. Τιμή
ευκαιρίας λόγω αναχώρησης στο εξωτερικό. Πληρ.
τηλ.: 6983 403110 κ. Λάκης.
Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πωλούνται 2 διαμερίσματα
από 80 τ.μ., πακέτο, αυλή, κήπο, θέρμανση, καλή

κατασκευή. Τιμή 55.000 ευρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 6974
805947.
ΚΕΝΤΡΟ πωλείται διαμέρισμα 2ΔΣΚ καθιστικό,
W.C., μεγάλη βεράντα, πλήρως ανακαινισμένο, θέα,
διαμπερές, 4ος όρ. Τιμή
79.000 ευρώ. Τηλ.: 23310
68080.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο
7.000 τ.μ., τοποθεσία ΤΟΥΜΠΑ, στο Μακροχώρι Βέ-

Η εταιρία επεξεργασίας φρούτων ΗΡΑ ΕΠΕ με
έδρα το 7,5χλμ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ, ζητά:
01] Οδηγό περινοφόρου (κλαρκ).
02] Οδηγό με επαγγελματικό δίπλωμα Ε΄ κατηγορίας.
Αιτήσεις και βιογραφικά στο email
info@irafruit.gr

ροιας. Τηλ.: 6977 692769 &
23310 41588.
Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι ο ι κ ό π ε δο 320 τ.μ. στο Εργοχώρι, άρτιο και οικοδομήσιμο, περιφραγμένο.
Τη λ . : 6 9 3 6 7 2 7 3 6 5 κα ι
6972021312.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, επί
της περιφερειακής οδού σε
εξαιρετιή τιμή. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Ώρες επικοινωνίας: 09.00-14.00. Τηλ.:
6945 122583. Euromesitiki.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση
εστιατορίου στο κέντρο
της Βέροιας. Τηλ.: 6974
376762.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο
λόγω συνταξιοδότησης. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 6975
580533.

H ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΥΜΩΝ ΑΣΠΙΣ Α.Ε.
– ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΔΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ
ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ
ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝ.ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
/ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗΤΕΣ.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΤΑ ΓΡAΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΑΡΙΘΜΟ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ
-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ
-ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ο.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΟΗΘΟΥ Ή ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ.
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2332303100
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.13118 Ενοικιάζεται ισόγεια γκαρσονιέρα -Studio επί της Ανοίξεως 22 τ.μ. με αυλή
έξω και ανακαινισμένη , σε καλή κατάσταση
, ενοίκιο 120€ μόνο. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη κομπλέ , γκαρσονιέρα 30 τ.μ., κατασκευή 1982,
1 χώρος , 2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά
, ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατάσταση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια,
ατομική θέρμανση με κλιματιστικό και με μία
ντουλάπα, ενοίκιο 140€.
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 30
τ.μ. καθ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από
Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1975 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Ξύλινα,
Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα,
A/C, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές - Τιμή: 180 €.
Κωδ.23929 ΩΡΟΛΟΙ, σε καλή κατάσταση
γκαρσονιέρα 37 τ.μ., κατασκευή 1977, 1 υ/
δσκλ , 4 ος όροφος, θέρμανση κεντρική ,
ενοίκιο 140 €. Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.23367 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Γκαρσονιέρα 50
τ.μ., επιπλωμένη κομπλέ , κατασκευή 1978, 1
υ/δ, 1 ος όροφος, καλοδιατηρημένη, σε καλή
κατάσταση, ατομική θέρμανση με υπέρυθρες ,
μηδαμινά κοινόχρηστα , άνετοι χώροι, 180€.
κωδ. 23456 ΠΙΕΡΙΩΝ, Γκαρσονιέρα 65
τ.μ., κατασκευή 1985, 1 υ/δ , σαλόνι και μια
κουζίνα ανεξάρτητη , 1ος όροφος, βλέπει
σε ανοιχτωσιά, είναι σε καλή κατάσταση, με
συρόμενα αλουμινίου κουφώματα και με διπλά τζάμια, επιμελημένης κατασκευής και με
ένα κλιματιστικό αλλά και μια μεγάλη βεράντα,
αυτόνομη θέρμανση με ωρομετρητές , ενοίκιο
200€. Θα είναι ελεύθερο από 15/06/2019.
Κωδ: 115413 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 68 τ.μ. στον
1 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1975 και διαθέτει θέρμανση Θερμοπομπός, Ανελκυστήρα, A/C, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές - Τιμή: 200 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 12796 Ενοικιάζεται διαμ/μα στην
Αγία Κυριακή 71 τ.μ. 2ος ορ. με 2δσκλ ,
διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου , δεν
υπάρχει ασανσέρ και είναι φωτεινό με νότιο
προσανατολισμό , ενοίκιο 200€.
Κωδ.105233 Σπάνια Γκαρσονιέρα 72τ.μ.
στο κέντρο προς ενοικίαση με πολύ άνετo
σαλόνι , ξεχωριστή κουζίνα και 1υ/δ με μια
μεγάλη ντουλάπα , 2ος όροφος σε πολύ
αξιόλογη οικοδομή , η θέρμανση της με δύο
κλιματιστικά Inverter. ενοίκιο 220€.
Κωδ: 106033 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Κέντρο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο Διαμέρισμα
συνολικής επιφάνειας 108 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι,
Κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευα-
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σμένο το 1994 και ανακαινίστηκε το 2009.
Διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη Πετρελαίου,
Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου
συρόμενα, Πόρτα Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια, Μπαλκόνια 30 τ.μ., με
μηνιαίο μίσθωμα 320€. Υπόδειξη μόνο σε
σοβαρά ενδιαφερόμενο μισθωτή. Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.12778 ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται κομπλέ επιπλωμένη γωνιακή Μονοκατοικία με 117 τ.μ., κατασκευή 1994 , διαθέτει
3 υ/δ, πολυτελούς κατασκευής , ατομική
θέρμανση πετρελαίου, διαθέτει τζάκι , ηλιακό
, BBQ δορυφορική κεραία και αποθήκη , έχει
μεγάλο κήπο με δένδρα , περιφραγμένο , σε
οικόπεδο 800 τ.μ. επιτρέπονται κατοικίδια
μόνο στην αυλή , τιμή 350€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη
συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα
. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι,
Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
- Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ,
Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Kωδ. 22964 Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ενοικιάζεται μεγάλη και φθηνή υπόγεια αποθήκη 150
τ.μ., κατασκευή 1986. Μπαίνει και αυτ/το μέσα
, ενοίκιο μόνο 100€. Αποκλειστική διάθεση και
διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Kωδ. 22876 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, κομπλέ
ανακαινισμένο γραφείο 19 τ.μ. ένας ενιαίος
χώρος , 1 ος όροφος, θέρμανση με κλιματιστικό το δε μίσθωμα του μόνο στα 125€.
Κωδ: 23000 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 26 τ.μ. 1ος ορ.
Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά και
φωτεινότητα , έχει Κουφώματα Συνθετικά και
Ανελκυστήρα, Τιμή: 160 € .
Κωδ: 22958 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 2
ο όροφο κατάλληλο και για φροντιστήριο και
όχι μόνο. Αποτελείται από 3 Χώρους, και WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1986 και διαθέτει
θέρμανση Κεντρική με Πετρέλαιο. Τιμή: 350 €.
Κωδ: 22993 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφεία συνολικής επιφάνειας 165 τ.μ. στον
2ο όροφο κατάλληλο για φροντιστήριο και όχι
μόνο . Αποτελείται από 5 Χώρους, και 2 WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1986 και διαθέτει
θέρμανση Κεντρική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη
Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, - Τιμή: 700 €.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος
δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν
ραντεβού στο 6988161363.

και αναφέρεται μόνο σε απαιτητικούς αγοραστές , είναι μία ευκαιρία χωρίς αμφιβολία,
ζητούμενο τίμημα 185.000€, Πληροφορίες
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται
υπόγεια αποθήκη 65 τ.μ., σε καινούργια οικοδομή , κατασκευή 2005. Πρόκειται για έναν
ενιαίο χώρο στο υπόγειο οικοδομής , τιμή
, μοναδικά και πολύ σπάνια τόσο χαμηλή ,
μόνο 7.500€.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14301 - ΩΡΟΛΟΙ ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα επί μεγάλου κεντρικού δρόμου συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. Αποτελείται
από 1 Χώρο ενιαίο με δικό του WC και είναι
κατάλληλο για κάθε χρήση , ενοίκιο 200€. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 13564 - Κοντά στα ΚΤΕΛ σπάνιο
γωνιακό , εξαιρετικής προβολής Κατάστημα
συνολικής επιφάνειας 60 τ.μ. στο ισόγειο. Αποτελείται από 1 ενιαίο χώρο με πολύ μεγάλη
βιτρίνα και με δικό του WC. Πρόκειται για ένα
πολύ αξιόλογο ακίνητο που απευθύνεται μόνο
σε σοβαρό μισθωτή και με τιμή ενοικίου στα
500 € αρχική και τελική.
Κωδ: 12815 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ κατάστημα
400 τ.μ. σε οικόπεδο 4.000 τ.μ. κατάλληλο για
πάμπολλες χρήσης ακόμη και για υγειονομικού ενδιαφέροντος , με αύλιο χώρο δικό του
μεγάλο και μίσθωμα πολύ λογικό μόνο 1500€.
Κωδ. 12954 Ενοικιάζεται στο κέντρο της
Βέροιας σπάνιο μεγάλο κατάστημα με ισόγειο
290 τ.μ. , υπόγειο 290 τ.μ. και ο 1ος ορ. 270
τ.μ. , συνολικά 850 τ.μ. όλα με άδεια κύριας
χρήσης , σε εξαιρετικά καλή κατάσταση συνολικό μηνιαίο μίσθωμα τα 4.300€.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105283 ΠΙΕΡΙΩΝ, στην αρχή και
κάτω , ενοικιάζεται ανεξάρτητο ατομικό ισόγειο κλειστό πάρκινγκ με γκαραζόπορτα ,
στεγανό και καθαρό ενοικιάζεται και ως αποθήκη , μηνιαίο μίσθωμα 50€.Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 12805 - Προμηθέας πωλείται Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. μικτά
και 41 τ.μ. καθ. στον 2 ο όροφο σε οικοδομή
του 2006 . Αποτελείται από 1 Υ/δ , Σαλονοκουζίνα και Μπάνιο . Διαθέτει θέρμανση
Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

και με Ανελκυστήρα. Τιμή: 40.000 €.
Κωδ. 12867 ΚΕΝΤΡ0, Καινούργιο ακατοίκητο διαμέρισμα 100 τ.μ., καθ. κατασκευή
2011, με 2 υ/δ, 3 ος όροφος, καταπληκτικό
από κάθε άποψη , με συνθετικά κουφώματα
και με διπλά τζάμια, επιμελημένης κατασκευής, με εξαιρετική συγγραφή υποχρεώσεων,
πολυτέλεια και ζεστασιά. Έχει πολύ ωραίο
σαλόνι με μοντέρνα αισθητική, ατομική θέρμανση πετρελαίου , μία αποθήκη και με δύο
μπάνια. Διαθέτει και θέση στάθμευσης δική
του, όλα μαζί 120.000€.
Κωδ: 12811 - ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητο ακατοίκητο διαμέρισμα ημιτελές συνολικής επιφάνειας 155 τ.μ. στον 4 ο όροφο
με μοναδική θέα στον κάμπο της Βέροιας .
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένο το
2010 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο. Τα Κουφώματα του είναι συνθετικά και
είναι , εξοπλισμένο με πόρτα Θωρακισμένη ,
διαθέτει ανελκυστήρα, Πάρκινγκ ανοιχτό και
δύο αποθήκες , επίσης Τζάκι γωνιακό τιμή
όπως είναι μόνο 130.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας
50 τ.μ. Αποτελείται από 1 υ/δ , Σαλονοκουζίνα
και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 2002
και διαθέτει θέρμανση Ατομική με Ηλεκτρικό,
Έχει απεριόριστη Θέα και μεγάλο υπόλοιπο
δόμησης οικοπέδου και κήπο, Τιμή μόνο
35.000 €.
Κωδ. 13825 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, Μονοκατοικία με 132 τ.μ., ισόγειο και 126 τ.μ. υπόγειο
, έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο 7.250 τ.μ. κατασκευή 2003, σαλόνι κουζίνα ανεξάρτητη και
3 υ/δ, με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα ,
πρόκειται για μία ωραιότατη κατασκευή αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών, με πολυτέλεια και ζεστασιά, έχει ατομική θέρμανση με
ξυλολέβητα και με πετρέλαιο , έχει και ηλιακό
θερμοσίφωνα, διαθέτει τζάκι, διπλό πάρκινγκ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Καζαντζάκη
21, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα,
1ΔΚWC, 1ος όρ., ντουλάπα,

ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΔΙΑΚΡΙΣΗ»

ZHTEITAI καθηγητής Κοινωνιολογίας. Kατάθεση
βιογραφικού-επικοινωνία: Φροντιστήριο «Διάκριση»,
Βενιζέλου 48, τηλ. 23310 75710.
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις
σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 764477
κ. Δημήτρης.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος
Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση στη
μονωδία, διδάσκει τραγούδι. Διδάσκονται όλα τα είδη ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου
(έντεχνο, λαϊκό, ποπ, ροκ, μιούζικαλ, κλασσικό κ.ά.). Προαιρετικά διδάσκεται πιάνο και κιθάρα για τη συνοδεία
του τραγουδιού. Προετοιμασία για εισαγωγή σε μουσικές σχολές.
Πρώτο μάθημα ΔΩΡΕΑΝ. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6980 202881.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12947 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο γραφείο δύο χώρων , μεγάλης προβολής
και συνολικής επιφάνειας 42 τ.μ. στον 2 ο
όροφο. Είναι κατασκευασμένο το 1991 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Ηλεκτρικό, και
Κουφώματα Αλουμινίου με Διπλά τζάμια , καθώς και μία θέση στάθμευσης. Τιμή: 45.000 €.
Κωδ.12948 Στο ΚΕΝΤΡΟ της ΒΕΡΟΙΑΣ,
Γραφείο με 80 τ.μ., καθ. και 92 τ.μ. μικτά ,
κατασκευή 1991 , 2 χώροι , 1 ος όροφος, με
ύφος απέριττης πολυτέλειας που διαχέεται
στον χώρο, σε εξαιρετική κατάσταση και σε
πολυκατοικία αξιώσεων, διαθέτει ατομική θέρμανση με κλιματιστικά και ανελκυστήρα καινούργιο, ευρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία
και μάλιστα υψηλής προβολής. Διαθέτει και
μία θέση στάθμευσης δική του, Τιμή 99.000€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.13497. ΚΕΝΤΡΟ , Επαγγελματική στέγη κατάλληλη και για φροντιστήριο
με πλήρη εξοπλισμό και με άδεια ενεργή
95 τ.μ., καθ. και 105 τ.μ. μικτά κατασκευή
1971, 4 χώροι , 1 ος όροφος, ανακαινισμένο εκ βάθρων, σε πολύ καλή κατάσταση
με καινούργια συνθετικά κουφώματα και με
διπλά τζάμια, με θωρακισμένη πόρτα και με
δύο WC , χωρίς ανελκυστήρα, εξαιρετικής
προβολής και σε κεντρικότατο σημείο, τιμή
ευκαιρίας , μόνο 60.000€, Υπόδειξη μόνο σε
σοβαρό ενδιαφέρον.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 101
τ.μ., και με 110 τ.μ. υπόγειο το οποίο επικοινωνεί με εσωτερικό υδραυλικό ανελκυστήρα
, κατασκευή 2002, με δικό τους WC , ισόγειο,
νεόδμητο , σε εξαιρετική κατάσταση και καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, άριστη κατασκευή και ατομική θέρμανση
πετρελαίου, σε πολύ καλή γειτονιά, κατάλληλο
για πολλαπλές χρήσεις , Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Τιμή 140.000€.
Κωδ: 13689 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο
κατάστημα συνολικής επιφάνειας 900 τ.μ. σε
τρία επίπεδα . Ισόγειο 300 τ.μ. 1ος 300 τ.μ.
και υπόγειο επίσης 300 τ.μ. . Τιμή: 350.000 €.
Σπάνιο και μεγάλο αξίζει τα λεφτά του.

αποθήκη, μεγάλο μπαλκόνι, ατομική θέρμανση, σε
καινούργια οικοδομή. Τηλ.:
23310 71653 & 6984
427753.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 1ΔΧΛΚ ρετιρέ,
π λ ή ρ ω ς ε π ι π λω μ έ ν η ,
Κ.Θ., κλιματιστικό, TV, ηλ.
κουζινάκι, ψυγείο κ.λπ.
Παστέρ 8, Βέροια. Πληρ.
τηλ.: 23310 24939, 6973
015833.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 3ΔΣΚ με πέλετ,
θέα, σε εξαιρετική κατάσταση. Τηλ.: 6945 122583
EUROMESITIKI.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα με 1 δωμάτιο, σαλόνι
και χωριστή κουζινα, W.C.,
ανακαινισμένο, καινούργια
κουφώματα, ντουλάπα και
ατομική θέρμανση (πετρέλαιο), 200 ευρώ. Τηλ.: 6973
735020, 23310 68080.
ΡΟΛΟΪ ενοικιάζεται κτίσμα ανεξάρτητο με 5 χώρους, κατάλληλο για φροντιστήριο ή άλλη χρήση,
2 W.C., φαρδιές σκάλες,
χωρίς κοινόχρηστα, διαμπερές, φωτεινό. Τιμή εξαιρετική 420,00 ευρώ. Τηλ.:
23310 68080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση με άδεια
ΚεΔιΒιΜι και κομμωτηρίου στο έντρο
της Βέροιας. Τηλ.:
6974 550616.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται γκαρσονιέρα
στην οδό Πολυζωΐδη, κοντά στην Πλατεία Ωρολογίου. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.:
6949 981810.
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ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115728 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ περιοχή Γαβριάλογα πωλείται αγροτεμάχιο συνολικής
επιφάνειας 9.750τ.μ. σε πολύ καλή τιμή μόνο
22.000€. Πληροφορίες μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 115745 - ΣΤΟ ΣΑΑΚ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριν του Μπονάνου πωλείται αγροτεμάχιο με
σύνδεση στο δίκτυο υψηλής πίεσης , συνολικής επιφάνειας 26.100 τ.μ. άδειο η και μισθωμένο , με δική του βάνα , Τιμή: 58.000 €.
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.12951 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, με ανατολικό
προσανατολισμό οικόπεδο και με θέα τον
κάμπο της Βέροιας , εντός σχεδίου πόλεως με
Σ.Δ. 0,8 μεγέθους 400 τ.μ., πωλείται στην τιμή
των 38.000€.
Κωδ. 13007 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται ένα εξαιρετικό οικόπεδο μεγάλο 1.010 τ.μ. γωνιακό
ανατολικό , κατάλληλο και για οικοδομή με σ/δ
0,8 , τιμή μόνο 100.000€.
κωδ. 12952 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, σε μοναδικό
σημείο και με θέα τον κάμπο της Βέροιας πωλείται οικόπεδο 1.090 τ.μ., με Σ.Δ. 0,8 , τιμή
90.000€. Μπορεί να πουληθεί και το μισό.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.105027 Γκαρσονιέρα Studio στο κέντρο της Βέροιας 30 τ.μ. 5ος ορ. με ασανσέρ ,
χρήζει ανακαίνισης τιμή 11000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική στέγη
συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ
ολοκλήρου ανακαινισμένο το οποίο αποτελείται από τρεις γραφειακούς χώρους, ένα
μπάνιο πολυτελείας καθώς και αποθήκη. Έχει
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά
ενεργειακά τζάμια τεσσάρων εποχών, ευρίσκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους
χώρους , ατομική θέρμανση φυσικού αερίου,
θωρακισμένη πόρτα εισόδου και αποτελεί
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 95.000 €.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη
Α.Θ 120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο
170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα
28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 37000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100 τ.μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 70000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ ανωγειο λουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ –Μονοκατοικια+οικ.500 τ.μ 24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων 92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη
72000€
ΑΣΤΙΚΑ 20 τ.μ προσοψη , στουντιο 10000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣΚ WCπροσοψη ημιοροφος 160€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 3ΔΣΚ 2wc Α.Θ Θεα 350€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΔΥΑΡΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ στο κεντρο με ΚΘ 300€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 1Δ-Σ-Κ αποθ. Α.Θ ανωγειο ΛΟΥΞ 230€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ΔΣΚ ανακαιν.2ος Κ.Θ 170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ-ΣΚ ανωγειο καλο 160€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑ περιμετρικα 3ΔΣΚ τζακι,παρκιγκ,ΑΘ 400€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμες.
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 20 τ.μ
10000€
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 δυο οκοπεδα με σ.δ 0,8 500 και 380 τ.μ σε
τιμη ευκαιριας
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη
«Μελιο»
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 2600 τ.μ επικλινες οιοπεδο Ευκαιρια 35000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβαρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με μετρα από παραλια για τροχοσπ.με νερο
12000€
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ 4 στρ. για ολες τις καλλιεργειες 8000€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ.ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ, 25 τ.μ 18000€
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά, 85 τ.μ χρηζει ανακ Ιατρειο
60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 33 τ.μ για Ιατρειο-Τεχνικο γραφειο 1ος
με ασανσερ 22000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500
τ.μ από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους 75 τ.μ πλησιον
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 350 τμ προνομοιακη θεση Σοβαρες προτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 τ.μ 1ος καινουριο για 2 Ιατρεια 550€
ΑΣΤΙΚΑ στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 50
τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 250€
ΚΤΕΛ Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ +υπογειο 350€Δ
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,
ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ. με ντουλάπα 130 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. επιπλωμένο 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. καλό με ντουλάπα 140 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 τ.μ. lux 220 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό
γκαράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΕΛΗΑ 85 τ.μ. τέντες, ηλιακό, A/C 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. καλό επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό 200 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & ηλιακό
300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα,
πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη
τζάκι θέα 300 €
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ 20 τ.μ. καλό 7.000 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ. καλό 11.000 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 2 γκαρσονιέρες 34 τ.μ. & 18 τ.μ. 16.000
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΡΟΛΟΪ 45τ.μ. καλό με κόπλαν 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο 28.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 70 τ.μ. 18.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 72 τ.μ. ρετιρέ ευκαιρία 18.000 €

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημιεπιπλ ωμένο διαμέρισμα στην
περιοχή Πασακιόσκι, 1ΔΣΚWC, 1ος όροφος με θέα,
αυτόνομη θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, συνθετικά κουφώματα καινούργια. Πληροφορίες κ. Παναγιώτης, τηλ.: 6978
009149.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 90 τ.μ.,
Πιερίων, φαρδύ πεζοδρόμιο
με δυνατότητα να λειτουργήσει ως εμπορικό, καφέ ή
οτιδήποτε άλλο. Πάνω από
το κατάστημα υπάρχουν 2
γκαρσονιέρες στον 1ο και
στον 2ο όρ. Όλα μαζί ενοικιάζονται 400,00 ευρώ. Τηλ.:
23310 680800.

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ Medifresh
A.E. με έδρα την Πετριά Σκύδρας, επιθυμεί να προσλάβει χειριστή περονοφόρων
(κλαρκ) για εποχιακή απασχόληση την παραγωγική περίοδο Ιούνιο - Σεπτέμβριο 2019
με την προοπτική μόνιμης συνεργασίας. Για πληροφορίες
καλέστε στο παρακάτω τηλέφωνο 23810-72200.

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι π ι τσαδόρος έμπειρος
για Ιταλικό εστιατόριο στην Κρήτη. Μισθός ικανοποιητικός,
πλήρης ασφάλιση.
Ωράριο συνεχές απογευματινό. Βιογραφικό στο e-mail:
volkanopizza@gmail.
com. Πληροφορίες
στο: 6974 914182 ή
28970 23648.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 39.000 €
ΡΟΛΟΪ 76 τ.μ. ευκαιρία 35.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 20 ετών lux 73.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 10ετίας lux παρκινγκ & αποθήκη
67.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΡΟΛΟΪ 110 τ.μ. θέα 27.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 125.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. πολυκατοικία 125.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 25 τ.μ. καλό 400 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 280 τ.μ. πολύ καλό 2.200 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 140 τ.μ. καλό 1.200 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα ενοίκιο 400 € / έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 3.000 μέτρα με νεκταρίνια 7 ετών 6.000 €
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 7.000 μέτρα στον κεντρικό δρόμο 16.000 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 28.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 7.500 μέτρα 17.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 17.000 μέτρα με ακτινίδια 5 ετών 68.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 320 μέτρα 48.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 520 μέτρα 70.000 €
ΑΣΩΜΑΤΑ 700 μέτρα επάνω στο δρόμο 110.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 800 μέτρα στο δρόμο με 100 τ.μ. οικία
35.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 1.500 μέτρα ευκαιρία 32.000 €

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

H ΕΤΑΙΡΙΑ CONTRA MARKET Ι.ΚΕ. Νάουσας ζητά
άμεσα προσωπικό για εργασία, με πλήρη απασχόληση
για τη στελέχωση δύο θέσεων στα παρακάτω τμήματα:
Α) τμήμα πωλήσεων Β) τμήμα κρεοπωλείου, Απαραίτητο προσόν Δίπλωμα Κρεοπώλη. Για οποιεσδήποτε
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα
τηλέφωνα 6948660090 & 2461041453 και αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@
contramarket.gr
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Προσφορά της εβδομάδας
1. Πωλείται διαμ. 100 τ.μ. 2ος όρ. στην Πλατεία
Αγίου Αντωνίου διαμπερές. Μπορεί να διαμορφωθεί σε 2 γκαρσονιέρες. Τιμή πώλησης: 45.000 ευρώ
2. Πωλείται διαμ. επί της Μητροπόλεως 65 τ.μ.
πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης: 28.000 ευρώ
3. Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 500 τ.μ. πανοραμικό. Τμή πώλησης: 17.000 ευρώ.
4. Πωλείται χωράφι 3.500 τ.μ. με ελιές πολύ κοντά στη Βέροια, με νερό και ρεύμα. Τιμή πώλησης:
14.000 ευρώ

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία Ελληνίδα για περιποίηση
ηλικιωμένης στη Βέροια, μισθός για 92 ώρες
250,00 ευρώ. Τηλ.: 6979 977336.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποθηκάριος για εργασία σε εμπορική επιχείρηση. Απαραιτητο δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. Τηλ.: 2331500172 & 6947 683400.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδιοι μικροπωλητές για
νησί, 50,00 ή 70,00 ή 100,00 ευρώ ημερησίως.
Προϋπόθεση να έχουν δικό τους μεταφορικό μέσο. Τηλ.: 6945 003564.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για ψητοπωλείο στη
Βέροια. Πληρ. 6984 472747 & 6946 103988.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα για ξενοδοχείο στη Βέροια (δεν απαιτείται προϋπηρεσία). Γνώση βασικών αγγλικών θα εκτιμηθεί. Τηλ.: 6948 457059.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ζητά να προσλάβει: 1) Άνδρα ή γυναίκα έως 45 ετών, ως χειριστή
υπολογιστή με γνώσεις το ΚΕΦΑΛΑΙΟ, 2) Οδηγό
έως 45 ετών με δίπλωμα Γ΄, 3) Αποθηκάριο έως
45 ετών. Τηλ.: 6947 021868.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΧΙ με ειδική άδεια. Τηλ.:
23310 71553.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός με επαγγελματικό ή
ερασιτεχνικό δίπλωμα, 2) κοπέλα για υπάλληλο
γραφείου, 3) εργατοτεχνίτες για επιχείρηση στη
Βέροια. Τηλ.: 6974 312313 - 6974 814606.
Η ε τα ι ρ ε ί α φ υ λ ά ξ ε ω ν « T S I F L I D I S  
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες , με άδεια
εργασίας προσωπικού ασφαλείας και βιογραφικό
για αξιολόγηση στοιχείων. Πληροφορίες με ραντεβού για συνέντευξη στα γραφεία της εταιρείας
Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 23310 27102.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για εργασία σε
μονοκατοικία. Η κατοικία βρίσκεται περίπου 3
χιλιόμετρα από το κέντρο της Βέροιας Τηλ. επικοινωνίας: 23310 93066 από 13:00 έως 17:00.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων
στη Βέροια Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Τηλ.: 6945
141478.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS SECURITY» ζητάει
για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχόληση,
εξωτερικό πωλητή, κύριο ή κυρία με γνώσεις
πωλήσεων και ευχέρεια λόγου, απαραίτητα στοιχεία: να διαθέτει άδεια εργασίας προσωπικού
ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου,
γνώσεις αγγλικής γλώσσας για τους νομούς
Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιογραφικών και δικαιολογητικών για αξιολόγηση στοιχείων με συνέντευξη στα κεντρικά γραφεία της
εταιρείας οδός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επικοινωνίας 23310 27102.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για αρτοζαχαροπλαστείο
στη Βέροια, με δίπλωμα για μηχανάκι. Τηλ.: 6986
740172.
.ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Delivery και κοπέλα για
τύλιγμα στο ψητοπωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ. Πληροφορίες
κ. Γιώργος - 6984 472747.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστήριο κρεάτων. Πληροφορίες κ. Γιώργος 6984 472747.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργασία
για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμένης. Τηλ.: 6934
162137.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την περιποίηση
γερόντων, περιποίηση τραυμάτων, κατακλήσεις
για πρωί ή απόγευμα. Τηλ.: 6973 356712.
ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως εσωτερική,
για φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.: 6993 678697.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση γερόντων, για πρωί ή για απόγευμα, καθαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 6946 479828 &
6940 679667.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία και εξειδίκευση στις μαθησιακες δυσκολίες καθώς και κάτοχος
άδειας διδασκαλίας αγγλικών παραδίδει μαθήματα
σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Τμές πολύ
προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6980 973819.
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά
Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.:
6984 040769.

Η εταιρία «ΚΟΡΜΟΣ» Εμπορική με έδρα τη Βέροια ζητά για μόνιμη
προσληψη οδηγό με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. Προϋποθέσεις: απολυτήριο Λυκείου, ηλικία 25-30 ετών. Βιογραφικά
αυτοπροσώπως, 3ο χλμ. παραπλεύρως Εθνικής οδού Βέροιας-Θεσ/νίκης.
Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62211.
ΚΑΤΣΙΚΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ με τα δικαιώματά τους. Πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο: 23810 35234 από 9-11 το βράδυ.
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ της
Κλασικής Φιλολογίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με εξειδίκευση στην
Ειδική Αγωγή, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε παιδιά Γυμνασίου
και Λυκείοιυ σε Αρχαία
Ελληνικά, Έκθεση, Λατινικά και Νεοελληνική
Λογοτεχνία. Πολύ προσιτές τιμές. Τηλ. επικοινωνίας: 6974 430782.
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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-

ZHTOYNTAI
-Βοηθός Λογιστή
-Οδηγός Λεωφορείου
Αδειούχος χειριστής κλαρκ
-Μηχανικός εργοστασίου
-Αποθηκάριος
-Εργατικό προσωπικό (άνδρες, γυναίκες)
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθει. Υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων στο
ergasiamrk@gmail.com.
Πληροφορίες στο τηλ. 6948 613718.
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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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πωλείται ποσοστό ή ολόκληρη επιχείρηση (best for)
στο κέντρο της αγοράς της Βέροιας (Βενιζέλου 1), σε κατάστημα συνολικού εμβαδού 300 τ.μ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942456600

www.mesitikoveria.gr

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ζητά ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ
για το εργοστάσιό της στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας –Κρύας Βρύσης.
Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να
αποσταλούν στο:
Fax : 23330 27806 και
e-mail : info@almifoods.gr

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

ΚΕΝΤΡΟ.
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΔΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1ΔΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.
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Στο κτίριο της ΑΝ.ΗΜΑ

Εγκαινιάστηκε χθες το παράρτημα του Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας, στην Ημαθία

-Από Σεπτέμβριο ξεκινούν προγράμματα κατάρτισης ανέργων, εργαζομένων και αγροτών

-Τζιτζικώστας – Σπυρόπουλος – Τεληγιαννίδης: “Δεν θα λειτουργεί επ’ ουδενί ανταγωνιστικά με τα ιδιωτικά ΚΕΚ”

Με τις ευχές του Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα, που τέλεσε τον
αγιασμό, εγκαινιάσθηκε χθες το πρωί, το Παράρτημα Ημαθίας του
Κέντρου δια βίου Μάθησης, της Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας, στο
κτίριο της ΑΝ.ΗΜΑ στη Βέροια.
Το Κέντρο (ΚΕΚ) είναι το δεύτερο μετά τη δομή των Σερρών και
στόχος του είναι η κατάρτιση ανέργων, εργαζομένων και αγροτών μέσα
από ευρωπαϊκά προγράμματα, χωρίς να λειτουργεί ανταγωνιστικά με τα
ιδιωτικά ΚΕΚ, όπως ιδιαιτέρως υπογραμμίστηκε.
«Έχουμε κλείσει περίπου 5 χρόνια στο τιμόνι της Αναπτυξιακής,
η οποία με την προσπάθεια όλων των εργαζομένων παρουσιάζει και
εκτελεί έργο. Η ΑΝ.ΗΜΑ ήταν μια εταιρία που είχε λόγο αλλά δεν έχει
πολλή υποστήριξη. Όμως, με τη στήριξη του Περιφερειάρχη μας, του
αντιπεριφερειάρχη και όλων μας, σήμερα εγκαινιάζει ένα νέο όργανο,
ένα Κέντρο δια βίου μάθησης με σκοπό να βοηθήσει την περιοχή, αλλά
και τα υπάρχοντα ιδιωτικά ΚΕΚ, διότι θα φέρνουμε προγράμματα τα
οποία λιμνάζουν στην Ευρώπη» τόνισε ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής
κ. Θεόφιλος Τεληγιαννίδης ευχαριστώντας ιδιαίτερα και τον παρόντα
στην εκδήλωση, Γιάννη Δάλλα (πρώην δήμαρχο Μακεδονίδος) «που
ήταν ο στυλοβάτης ώστε να παραμείνει ανοιχτή η ΑΝ.ΗΜΑ» όπως είπε.
Παίρνοντας τον λόγο ο Περιφερειάρχης Απ. Τζιτζικώστας ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη για την παρουσία του στην τελετή των εγκαινίων, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι για τη Περιφέρεια να λειτουργούν
τέτοια Κέντρα. Ξεκαθάρισε μάλιστα εξ’ αρχής ότι το ΚΕΚ της ΑΝ.ΗΜΑ
«επ’ ουδενί δεν πρόκειται να λειτουργήσει ανταγωνιστικά με τα ιδιωτικά
ΚΕΚ, αντίθετα ο στόχος είναι να λειτουργήσουν χέρι – χέρι».
Όπως είπε ο κ. Τζιτζικώστας, η Περιφέρεια, εστιάζοντας στο θέμα
της ανεργίας και της φυγής των καταρτισμένων νέων στο εξωτερικό,

προσπαθεί να γιατρέψει αυτές τις δύο πληγές, με
κίνητρα, όπως είναι η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και η παραγωγή έργων. «Χίλια
μικρά, μεσαία και μεγάλα έργα γίνονται σήμερα
στην Κεντρική Μακεδονία, τα οποία εκτός του ότι
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών
μας, δημιουργούν και τις προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη. Τα ΚΕΚ, μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον,
έρχονται να καταρτίσουν αφ’ ενός τους ήδη εργαζόμενους ώστε να βελτιώσουν τις δυνατότητές
τους, διασφαλίζοντας ότι θα έχουν δουλειά και τα
επόμενα χρόνια, αλλά να καταρτίσουν και τους
ανέργους ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν
θέσεις εργασίας, στην αγορά της Κεντρ. Μακεδονίας. Αυτός είναι ο στόχος και γι’ αυτό προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια…» πρόσθεσε ο κ.
Τζιτζικώστας, σχολιάζοντας το «σπουδαίο έργο
που έκανε η ΑΝΗΜΑ στα χρόνια αυτά». Για το λόγο αυτό ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ΑΝΗΜΑ και
περιφερειακό σύμβουλο της παράταξής του, Θεόφιλο Τεληγιαννίδη «για
τον ζήλο, την αγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητά του, όλα αυτά
τα χρόνια στο τιμόνι της ΑΝ.ΗΜΑ» και ευχήθηκε να ανοίξουν σύντομα
τέτοια παραρτήματα σε όλες τις πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος πρόεδρος
του Κέντρου δια βίου Μάθησης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου, μιλώντας στο «Λαό» εκτίμησε ότι το παράρτημα (ΚΕΚ)
της Ημαθίας, ως δομή, θα
προσφέρει πάρα πολλά στο
Νομό και ξεκαθάρισε και ο
ίδιος, ότι δεν είναι ανταγωνιστικό προς τους ιδιώτες,
αλλά συμπληρωματικό με
διάθεση συνεργασίας και
συμπόρευσης, αφού έτσι
κι αλλιώς η παράταξη είναι
υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Κλείνοντας ευχαρίστησε
τον πρόεδρο της ΑΝ.ΗΜΑ
και φίλο του Θ. Τεληγιαννίδη, τον οποίο χαρακτήρισε
«ψυχή της Αλληλεγγύης».
Η άμεση αποδοχή και ανταπόκριση στην πρόταση
λειτουργίας του ΚΕΚ στην
Ημαθία, είχε ως αποτέλεσμα
τα χθεσινά εγκαίνια, είπε ο
κ. Σπυρόπουλος.
Η έδρα του κέντρου είναι
στις Σέρρες, το δεύτερο παράρτημα εγκαινιάστηκε στη
Βέροια και το επόμενο θα
γίνει στη Θεσσαλονίκη.
Ο κ. Γιώργος Αραπάκης, δ/ντής του Κέντρου δια
βίου μάθησης επεσήμανε ότι
η λειτουργία του Παραρτήματος Βέροιας – Ημαθίας,
απευθύνεται σε άνεργους,
σε εργαζόμενους που χρειάζονται κάποια εξειδίκευση
αλλά και σε αγρότες, μέσα
από δράσεις ευρωπαϊκών
προγραμμάτων, με έξυπνες

ειδικεύσεις και εργαλεία κατάρτισης νέων ανθρώπων ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν σε διάφορες επιχειρήσεις.
Η διάρκεια των επιδοτούμενων προγραμμάτων θα είναι ενός ή δύο
μηνών περίπου και θα ξεκινήσουν από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

