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Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ευρωπαϊκά κονδύλια 15 εκ.
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ψυχικής υγείας

Kαταγγελίες της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ
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μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση
από τη Συντονιστική Επιτροπή
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γέλου,
Κλήμεντος, Αγαθαγ
μπω
Διονυσίου εν Ολύ

Πέρασαν τα
συλλαλητήρια…και τώρα;
Μετά το συλλαλητήριο της Κυριακής στην Αθήνα
και το «τοπικό» της Βέροιας, στα οποία συμμετείχε κατά
γενική ομολογία πολύς κόσμος, αναρωτιέται κάποιος
και τώρα τι γίνεται; Απ’ ότι δείχνουν τα πράγματα ο
Αλέξης Τσίπρας πάει για το 2 στα 2 με την ψηφοφορία
της Πέμπτης, εκτός και αν υπάρξει κάποια κρίση
συνείδησης της τελευταίας στιγμής σε κάποιον από τους
βουλευτές που η ψήφος του «κρέμεται»… Κύριο αίτημα
των συλλαλητηρίων η διενέργεια δημοψηφίσματος, που
κατά τ’ άλλα η κυβέρνηση επιθυμεί να το εισάγει στην
αναθεώρηση του Συντάγματος, αλλά επί του παρόντος
δεν το θεωρεί σωστό και το απορρίπτει. Σε κάθε
περίπτωση για μια Συμφωνία που θα αλλάξει την πορεία
της ιστορίας, σίγουρα χρειάζεται περισσότερος χρόνος
από δύο ημέρες συζήτηση στη Βουλή. Με ψυχραιμία,
επιχειρήματα, πρόσκληση επιστημόνων να διαμορφωθεί
η καλύτερη δυνατή εικόνα στους βουλευτές, ώστε
να ψηφίσουν με την ασφάλεια της γνώσης και όχι
την αβεβαιότητα του ρίσκου, ανάμεσα σε κραυγές,
σκοπιμότητες και πολιτικά παιχνίδια.

Καταγγελίες της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ
για επίθεση στα γραφεία του,
μηνύσεις για συκοφαντική
δυσφήμιση από
τη Συντονιστική Επιτροπή

e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές

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

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

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

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

Προς τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη Βέροια, κατευθύνθηκε μία
ομάδα πολιτών, μετά τη λήξη του συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία, για να διαμαρτυρηθεί για τη συμφωνία των Πρεσπών.
Τα γραφεία ήταν κλειστά, ωστόσο όπως καταγγέλλει η Ν.Ε.,
κάποιοι επιτέθηκαν και έκαναν ζημία στην κάτω πόρτα, στην
είσοδο του κτιρίου. «Τρομοκρατικές φασιστικές εκθέσεις δεν
μας πτοούν και δεν μας φοβίζουν» αναφέρει η Ν.Ε. Ημαθίας
σε ανακοίνωσή της.
Ρωτήσαμε τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του
συλλαλητηρίου Αντώνη Καγκελίδη για το συμβάν και την καταγγελία του ΣΥΡΙΖΑ και μας είπε ότι σήμερα θα κληθεί η Συντονιστική Επιτροπή να αποφασίσει για τη στάση της, απέναντι
στις υπόνοιες που αφήνει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντί τους. «Εμείς σε
συνεργασία με την Αστυνομία και τους φορείς, πήραμε όλα τα
μέτρα ασφαλείας και δεν έχουμε καμία ευθύνη για κάτι που δεν
γνωρίζουμε» ανέφερε ο κ. Καγκελίδης θέτοντας ακόμα και το
ενδεχόμενο να προβούν σε μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση εκ μέρους της Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ.

Παραλειπόμενα της... εξέδρας
-Πολύ καλό
παλμό έδωσε
με τα συνθήμ α τα γ ι α τ η
Μακεδονία, ο
Θεόφιλος Τεληγιαννίδης
που καλωσόριζε από νωρίς
διά μικροφώνου τους εκπροσώπους των συλλόγων, σωματείων και
φορέων που κατέφθαναν στην Πλατεία Δημαρχείου. Στο
επόμενο συλλαλητήριο βλέπουμε να εμπλουτίζει και να
ανανεώνει και την συνθηματολογία…
-Με μακεδονίτικες
φορεσιές δύο
κοπέλες του
Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας και με τη
φορεσιά του
Παύλου Μελά,
ένας άνδρας,
στάθηκαν α-

κούραστοι, συμβολικά,
στις δύο άκρες της εξέδρας, από την αρχή
έως το τέλος των ομιλιών.
-Λυγισμένη η φωνή
του Μητροπολίτη όταν
τραγουδούσαν την Μακεδονία Ξακουστή και
τον εθνικό ύμνο, που
σήμανε και το τέλος
του συλλαλητηρίου το
οποίο έληξε
χωρίς παρατράγουδα στην
Πλατείακαι με
τάξη γύρω από
την εξέδρα…
Κα ι πώ ς ν α
ρισκάρει άλλωστε να περάσει
κάποιος από
την «ζώνη» ασφαλείας του
Τσιφλίδη…

Ο ΑΚΟΥ 99.6 με ζωντανές συνδέσεις,
συνεντεύξεις και σχόλια στο χθεσινό συλλαλητήριο
Η εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον ΑΚΟΥ 99.6, κάλυψε το χθεσινό συλλαλητήριο, μεταδίδοντας ζωντανά
αποσπάσματα των ομιλιών. Παράλληλα ο Ζήσης Μιχ.
Πατσίκας από το στούντιο και ο Νίκος Βουδούρης με
συνεχείς ζωντανές συνδέσεις σχολίαζε και μετέφερε τον
παλμό και το ρεπορτάζ. Δηλώσεις στον ΑΚΟΥ 99.6 έκαναν στο τέλος του συλλαλητηρίου, οι δήμαρχοι Βέροιας
και Νάουσας.
Συγκεκριμένα  ο κ. Βοργιαζίδης δήλωσε: Ήταν πραγματικά μια μεγάλη συγκέντρωση, όπως και η προηγούμενη της πλατείας Ωρολογίου, η Βέροια στέλνει ένα
μήνυμα, το θέμα είναι ποιος το ακούει, μήπως μιλάμε σε
ώτα μη ακουόντων; Εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας,
διατρανώνουμε την αντίθεσή μας και λέμε ότι ήμασταν
και θα είμαστε αντίθετοι. Η ευθύνη δική τους. Ζητούμε να
αποφασίσει ο λαός και όχι οι 151.

Στη συνέχεια ο κ. Κουτσογιάννης:  Ένα μεγαλειώδες
συλλαλητήριο στην Βέροια, ο αγώνας συνεχίζεται, η προσπάθεια για να σωθεί η πατρίδα συνεχίζεται. Η αλήθεια
είναι πως τα πράγματα είναι δύσκολα, παρόλα αυτά ο
λαός έδωσε βροντερό παρών και με την παρέμβαση του
Θεού έστω και την ύστατη ώρα ευελπιστώ ότι τα πράγματα θα πάνε όπως πρέπει για να σωθεί η Μακεδονία
μας.
Από το στούντιο σχολίασαν με την δική τους οπτική
οι συνεργάτες, Γιάννης Ζιώρης, ως φωτορεπόρτερ, η
Σοφία Γκαγκούση που κάλυψε δημοσιογραφικά την
συγκέντωση, ο Βύλλης Γαλανομάτης που παρενέβη
τηλεφωνικά, ενώ η εκπομπή έκλεισε με την «επιστροφή» στο στούντιο του Νίκου Βουδούρη μαζί με τον Τάσο
Καμπάνη από το Ράδιο ΑΒΕΝΑ. (ακούστε την εκπομπή
στο laosnews.gr).

Τι θα ισχύσει τελικά;

«Μας είπαν ότι παύουν να υπάρχουν οι υποψήφιοι
πρόεδροι, δηλαδή να μην ορίζονται εξαρχής αλλά να ψηφίζονται. Όπως και ότι ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων
δημοτικών συμβούλων στο κεντρικό ψηφοδέλτιο από
+30% πήγε στο +50%. Ωστόσο δεν έχει καταγραφεί ακόμη
σε ΦΕΚ. Τι θα ισχύσει τελικά;» αναρωτήθηκε ο δήμαρχος
Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης, στη συνεδρίαση της Δευτέρας, αναφερόμενος στην πρόσφατη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα. Όπως είπε, υπάρχει έγγραφη αίτηση της
ΚΕΔΕ στην κυβέρνηση για να ξεκαθαριστεί το θέμα.
Το σχόλιο του Δημάρχου αφορούσε στις πρόσφατες
αλλαγές στον ‘Κλεισθένη’ σε σχέση με τις επερχόμενες
δημοτικές εκλογές, που ωστόσο δεν έχουν ακόμη γίνει
νόμος.

Παρούσα σε κάθε προσκλητήριο με φιλανθρωπική
και εθνική προσφορά, η “Φιλόπτωχος” Βέροιας
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας δεν είναι
μόνο το πρώτο, χρονολογικά, γυναικείο σωματείο της πόλης με αλτρουιστικό έργο, αλλά και το πρώτο με εθνική
προσφορά, όπως τόνισε στην εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας, η πρόεδρος του.
Η κα. Δέσποινα Τελάλογλου υπογράμμισε πως από το
1902 και μετά, ιδρύθηκαν μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, 16
σωματεία με την ονομασία ‘’Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών’’, τα οποία μάλιστα συνεχίζουν να είναι ενεργά. Σωματεία που λειτούργησαν και λειτουργούν ακόμα, εκτός
από τη Βέροια, στη Νάουσα, Θεσ/νίκη, Γιαννιτσά, Ασβεστοχώρι Θεσ/νίκης, Βελβεντό, Γρεβενά, Καστοριά, Άργος
Ορεστικό, Δράμα, Σιδηρόκαστρο, Σέρρες, Νιγρίτα, Καβάλα, Κομοτηνή, Χίο και Βροντάδες Χίου. Σωματεία που,
πέρα από την ανθρωπιστική δράση, είχαν να επιδείξουν
και εθνική προσφορά. Μια προσφορά που ξεκίνησε με
την έναρξή τους, καθώς συνέπεσε με την περίοδο του
Μακεδονικού Αγώνα και την προσπάθεια διατήρησης της
εθνικής ταυτότητας της Μακεδονίας.
Καλυμμένη με τον μανδύα της φιλανθρωπίας, καθώς
‘’οι καιροί ήταν δύσκολοι’’, η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας δε σταμάτησε να τονώνει το θρησκευτικό
και εθνικό φρόνιμα του βεροιώτικου λαού και να καλλιεργεί την ιδέα της απελευθέρωσης από τον τουρκικό ζυγό.
Ένα μεγάλο χρηματικό ποσό συγκεντρώθηκε από την
Φιλόπτωχο  Αδελφότητα Κυριών της Βέροιας  και εστάλη
στην τότε κυβέρνηση και στον Στρατό για την ενίσχυση
του εθνικού αγώνα, ενώ οικονομική βοήθεια και κάθε

είδους στήριξη προσφέρθηκε και στις οικογένειες   των
στρατευμένων. Η εθνική προσφορά συνεχίστηκε και την
περίοδο των Α’ και Β’ Παγκοσμίων Πολέμων, ενώ δεν
είναι τυχαίο πως το πρώτο Νοσοκομείο Βεροίας ιδρύθηκε
από τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών Βέροιας.
Παρούσα λοιπόν τότε αλλά και τώρα η Φιλόπτωχος
της Βέροιας, στο προσκλητήριο για τη διάσωση της εθνικής μας ταυτότητας, για να σωθεί η Μακεδονία.
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Δήμος Αλεξάνδρειας: Η αντιμετώπιση
του χιονιά κυριάρχησε στη πρώτη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2019
κ. Π. Γκυρίνης τόνισε ότι ο μηχανισμός του
Δήμου λειτούργησε με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο για τον αποχιονισμό δρόμων, αλλά και
γενικά των περιοχών όλου του Δήμου, επισημαίνοντας, ότι παρά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα συνεργεία του Δήμου κατάφεραν σε
πολύ σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα, να
καθαρίσουν σε μεγάλο βαθμό τις περισσότερες κεντρικές οδούς σ’ όλη την επικράτεια του
Δήμου.
Μάλιστα επικαλέστηκε και στοιχεία που
έχει όμως είπε, από την αστυνομία, η οποία
χαρακτήρισε τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Ιδιαίτερα ικανοποιητικό, ενώ ανέφερε ότι με
βάση στοιχεία που έχει πάρει και από το κέντρο υγείας, που σημειώθηκε κανένα ατύχημα
λόγω του χιονιά.
Παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον
οποίο λειτούργησε ο μηχανισμός, είπε
ότι υπήρχαν τέσσερις αλατιέρες που δεν
σταμάτησαν καθ΄ όλη τη διάρκεια των
ακραίων καιρικών φαινομένων, ενώ δεν
παρέλειψε να επισημάνει τις «υπεράνθρωπες», όπως τόνισε χαρακτηριστικά,
προσπάθειες που κατέβαλαν οι υπάλληλοι του Δήμου και με τα χέρια, για τη
επίτευξη του στόχου.
Τέλος είπε ότι από εδώ και πέρα ο
Δήμος θα πρέπει να φροντίσει ώστε να
οργανωθεί ακόμα καλύτερα στην αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων, δεδομένου ότι έχουμε κλιματικές
Από τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
αλλαγές και αυτά τα φαινόμενα πιθανόν
καλούνται οι Αγροτικοί Σύλλογοι του νομού, οι Πρόεδροι
να επαναληφθούν πολλές φορές στο
των Αγροτικών Συνεταιρισμών, τα μέλη του Συλλόγου
μέλλον.
και οι Αγρότες του Δήμου Βέροιας σε έκτακτη γενική
Στην τοποθέτηση τους οι Δημοτικοί
συνέλευση την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου στις 6.30 το
Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης κ.κ. Μίχος και
απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Μέσσης .
Αλευράς, αναφέρθηκαν στα προβλήματα που
(Μέσση Βέροιας )
αντιμετώπισαν οι κάτοικοι, με τον τελευταίο να
Τα προς συζήτηση θέματα είναι:
τονίζει την ανάγκη για καλύτερη προετοιμασία
-Αγροτικά ζητήματα και διεκδικήσεις των Αγροτών
στο μέλλον.
-Τιμές των προϊόντων
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ανεξάρτητος
-Κόστος παραγωγής
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Συρόπουλος, ο οποί-Ασφάλιση ΕΛΓΑ
ος αρχικά κατήγγειλε τη στάση της αστυνομίας
-Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος
στο χθεσινό συλλαλητήριο για τη Μακεδονία,
-Αποζημιώσεις βροχοπτώσεων
που πραγματοιήθηκε στην Αθήνα και ο ίδιος
-Κινητοποιήσεις
έδωσε το παρόν.
Απευθυνόμενος προς τους συναδέλφους τους, ο
Αμέσως μετά ο κ. Συρόπουλος άφησε αιχπρόεδρος του Συλλόγου Αναστάσιος Χαλκίδης, τονίζει
ότι «ο Αγροτικός κόσμος περνάει δύσκολες στιγμές,
πρέπει όλοι μαζί να αποφασίσουμε και να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει».

Το απόγευμα της Δευτέρας συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας, το πρώτο για το 2019,
με βασικό θέμα τα προβλήματα που προκάλεσε ο
χιονιάς.
Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την κοπή της βασιλόπιτας, από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Ράπτη. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι ο «τυχερός» που κέρδισε το φλουρί, ήταν ο Αντιδήμαρχος κ.
Σ. Γκιουρτζής.
Παίρνοντας πρώτος, το λόγο ο επικεφαλής της
μειοψηφίας κ. Φ. Δημητριάδης, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετώπισαν
οι κάτοικοι του Δήμου, από τις πρόσφατες ακραίες
καιρικές συνθήκες, λόγω του χιονιά, κατηγορώντας
τη διοίκηση για ελλιπή αντιμετώπιση της δύσκολης
αυτής κατάστασης.
Απαντώντας στον κ. Δημητριάδη, ο Δήμαρχος

Την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου

Πανημαθιώτικο
προσκλητήριο
Αγροτικών Συλλόγων,
Συνεταιρισμών και
αγροτών σε έκτακτη
γενική συνέλευση

μές για την «κακή» για τον ίδιο αντιμετώπιση του χιονιά από τη διοίκηση και τέλος πήρε θέση υπέρ του κ.
Ναλμπάντη, στην πρόσφατη κόντρα ανακοινώσεων
που έχει ξεσπάσει με τον κ. Γκυρίνη, μετά την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του πρώτου για
το Δημαρχιακό θώκο.
«Φτωχό συγγενή» χαρακτήρισε το Δημοτικό Διαμέρισμα Μελίκης, ο εκ Μελίκης προερχόμενος Δημοτικός Σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Βενιόπουλος.
Μάλιστα ανέφερε ότι αν δεν έπαιρναν πρωτοβουλία
οι ίδιοι οι δημότες το πρόβλημα θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο.
Απαντώντας οι κ.κ. Σαρακατσάνος και Τόκας εί-

παν ότι ο Δήμος έκανε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό
για τη αντιμετώπιση της κατάστασης, τονίζοντας
ότι το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικό.
Μάλιστα ο κ. Τόκας πρόσθεσε ότι ο Δήμος είχε προμηθευτεί 15 παλέτες αλάτι, το οποίο μοιράστηκε και
χρησιμοποιήθηκε όλο.
Την ανάγκη να προετοιμαστεί στο μέλλον ο Δήμος
Αλεξάνδρειας, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει
ανάλογα καιρικά φαινόμενα, επεσήμανε και ο κ. Κιρκιλιανίδης, ενώ ο Αντιδήμαρχος κ. Στ. Δριστάς τόνισε
τον αποτελεσματικό τρόπο που λειτούργησε ο Δήμος
σ’ αυτή την κατάσταση.
Κίτσιος Γεώργιος

Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας

39χρονη εξαπάτησε
58χρονο και του
απέσπασε 2.400 ευρώ
Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 39χρονης ημεδαπής, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα, τον περασμένο Δεκέμβριο σε τηλεφωνική επικοινωνία με 58χρονο ημεδαπό
και προσποιούμενη τη σύζυγο φιλικού του προσώπου,
τον έπεισε να της παραδώσει το χρηματικό ποσό των
2.400 ευρώ, με το πρόσχημα ότι απεβίωσε συγγενικό
τους πρόσωπο και χρειάζονται άμεσα τα χρήματα. Σημειώνεται ότι η 39χρονη είχε συλληφθεί τον προηγούμενο μήνα ως ηγετικό μέλος κυκλώματος εξαπάτησης
πολιτών (σχετικό το από 20 Δεκεμβρίου 2018 Δελτίο
Τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

Σύλληψη 64χρονου
για καταδικαστικές αποφάσεις

Συνελήφθη στις 21 Ιανουαρίου 2019, το απόγευμα
στη Βέροια από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας
Βέροιας, 64χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσαν τρεις καταδικαστικές αποφάσεις, σύμφωνα με
τις οποίες του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 22
μηνών, για παράβαση της εργατικής νομοθεσίας και της
νομοθεσίας περί υπερημερίας αγοραστών αγροτικών
προϊόντων.

Συνελήφθησαν άμεσα οι δράστες
που διέρρηξαν επαγγελματικό γραφείο
στην Βέροια αφαιρώντας χρηματικό ποσό

Συνελήφθησαν την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 το μεσημέρι στη Βέροια, μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, δύο ημεδαποί ηλικίας 24 και 28 ετών, για κλοπή - διάρρηξη
σε επαγγελματικό γραφείο που έγινε λίγες ώρες νωρίτερα στην Βέροια.
Ειδικότερα, ο ιδιοκτήτης του επαγγελματικού γραφείου στη Βέροια, (αρχιτέκτονές μηχανικός Γιάννης Λαμπίδης) κατήγγειλε στις αστυνομικές Αρχές
ότι το βράδυ της 19 προς 20 Ιανουαρίου 2019 ότι άγνωστοι διέρρηξαν την
είσοδο του επαγγελματικού γραφείου και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των
1.000 ευρώ, καθώς και δύο χρηματοκιβώτια που περιείχαν το χρηματικό
ποσό των 10.000 ευρώ και συλλογές νομισμάτων, μεταλλίων και άλλων
αντικειμένων η αξία των οποίων εκτιμάται στις 10.000 ευρώ, σύμφωνα με
δήλωση του παθόντα.
Η άμεση κινητοποίηση και η μεθοδική έρευνα των αστυνομικών είχαν ως
αποτέλεσμα να εντοπιστούν τα παραπάνω 2 άτομα και σε έρευνα που έγινε
στην οικία του 28χρονου, εντοπίστηκε η κλεμμένη συλλογή νομισμάτων, αντικειμένων και μεταλλίων, η οποία αποδόθηκε στον παθόντα.
Επίσης στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό
των 245 ευρώ.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Ευχαριστήριο-Συγχαρητήριο

Συγχαίρω τον Διοικητή και τους Αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας
Βέροιας, οι οποίοι με την άμεση κινητοποίησή τους σε συνδυασμό με την
άψογη επαγγελματική κατάρτιση και τις μεθοδικότατες ενέργειές τους, κατάφεραν εντός 12 μόνο ωρών να εξιχνιάσουν και να συλλάβουν τους δρά-

στες της κλοπής - διάρρηξης του γραφείου μου που συνέβη στο κέντρο της
Βέροιας το βράδυ της 19ης προς 20η Ιανουαρίου και να μου αποδώσουν
αυθημερόν μεγάλο μέρος των κλαπέτων αντικειμένων (συλλογή νομισμάτων
- μεταλλίων , τμήματος χρηματικού ποσού). Μια και μόνο φράση τους αξίζει
ΜΠΡΑΒΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ.
Λαμπίδης Γιάννης
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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Η «Σίρλεϋ Βαλεντάιν»
με την Μπέσυ Μάλφα σήμερα
στη Αντωνιάδειο Στέγη,
για 2 παραστάσεις
Ο Αλέξανδρος Ρήγας παρουσιάζει την γλυκόπικρη κωμωδία - μονόλογο του Willy Russell, «Σίρλεϋ
Βαλεντάιν», την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου, στη Βέροια, στην Αντωνιάδειο Στέγη, για 2 παραστάσεις,
με τη Μπέσυ Μάλφα στον ομώνυμο ρόλο.
Η Βρετανίδα Σίρλεϋ είναι μια γυναίκα λίγο μετά
τα 50, μάνα δύο παιδιών που έχουν τη δική τους
πλέον ζωή και σύζυγος ενός άνδρα που η σχέση
τους χάθηκε κάπου στην πορεία των χρόνων. Μόνη της «συντροφιά», σαν φανταστικός φίλος θα
λέγαμε, ο τοίχος της κουζίνας της. Μέχρι τη μέρα
που μία ασήμαντη αφορμή την ξυπνάει και αποφασίζει να ξαναβρεί τον εαυτό της, να ξανανιώσει
ζωντανή!
Ένα ταξίδι στην Ελλάδα, ένα τραπεζάκι μπροστά στη θάλασσα, ένα αγιόκλημα και μια... αναπάντεχη γνωριμία, θα συνθέσουν το σκηνικό της δικής
της επανάστασης απέναντι σε όσα την καταπίεζαν.
Πόσο όμως θα κρατήσει αυτή η επανάσταση;
Θα καταφέρει να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της
με το μέσα της και τους δικούς της ανθρώπους;
Και τελικά, υπάρχει δεύτερη ευκαιρία στη ζωή;
Ένα έργο γεμάτο συναίσθημα, γέλιο, συγκίνηση και απρόοπτα...
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ
ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ: Π. ΜΕΛΑ
ΚΑΙ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, 23310-78100
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ “ΕΠΙΚΑΙΡΟ”: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
29, 23310-24612 RAINTICKET 6946126051 &
ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ VIVA.GR ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Απογευματινή 18.00 και Βραδινή : 21.00
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 12€ Γενική Είσοδος: 15€
ΑμΕΑ ΔΩΡΕΑΝ

Σε μια γεμάτη από κόσμο sala
παρουσιάστηκε το βιβλίο
του Γ.Ξ. Τροχόπουλου «Βάντα»
Βάντα, λέγεται, μια περιοχή της Βέροιας, πάνω από τη Ραχιά, όπου ζει ο Πωλ
και η γυναίκα του Βίκυ Ορταντζόγλου με
τα τρία παιδιά τους. Βάντα λέγεται και το
νέο βιβλίο του Γιώργου Ξάνθιπου Τροχόπουλου, που παρουσιάστηκε την περασμένη Κυριακή στην κατάμεστη sala της
«Ελιάς».
Ο Πωλ, είναι ο ήρωας της ιστορίας,
Αρμένιος που ζει στην Ελλάδα μετά τον
πόλεμο του Λίβανου, ένας δυναμικός άνθρωπος που εδώ και καιρό «συναντήθηκε» τραγικά με τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Ο αγώνας αυτού του ανθρώπου και
η ιστορία του έδωσαν το ερέθισμα στον
Γ. Τροχόπουλο να γράψει την «Βάντα» με
την παραίνεση και του Γεράσιμου Καλλιγά που έζησε τον ήρωα...
Στην παρουσίαση μάλιστα, μίλησε
για το βιβλίο ο κ. Καλλιγάς καθώς και
ο κ. Hovik Kassapian εκπρόσωπος της
Αρμένικης Εθνικής Επιτροπής Ελλάδος.
Παρούσα ήταν και η κα Ορταντζόγλου Τσορμπατζιάν που γνωρίζει πολύ καλά
πλέον πως είναι, όταν η ασθένεια χτυπάει
την πόρτα μιας οικογένειας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Χοροσυνεστίαση και κοπή βασιλόπιτας
Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας διοργανώνει την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:30 μμ (έναρξη) χοροσυνεστίαση και κοπή βασιλόπιτας στο Κέντρο «ΣΕΙΡΙΟΣ»
στο Μακροχώρι.Η επιλογή των τραπεζιών θα γίνει με σειρά προσέλευσης. Η είσοδος του Κέντρου θα ανοίξει
στις 12:00 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 12:30.Πάρτε τους συγγενείς και φίλους σας και ελάτε για
μεσημεριανό φαγητό, συνδυάζοντάς το με αξέχαστο γλέντι και αξιόλογη ζωντανή μουσική. Κατά προτίμηση
οι παρέες να είναι 6 έως 8 ατόμων.Πλούσιο μενού: τσίπουρο, σαλάτες, τυρί, αλοιφές, κύριο πιάτο κρεατικό,
γλυκό. Ποτό, αναψυκτικά κατά βούληση. Τιμή συμμετοχής 15,00€ το άτομο. Προσκλήσεις από το Γραφείο
του Συνδέσμου, πάροδος Βερμίου 3, Βέροια, τηλ. 23310 60278 και από τα μέλη του Δ.Σ., μέχρι την Τετάρτη
30 Ιανουαρίου 2019, διότι είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε στο Κέντρο τον αριθμό των συμμετεχόντων.
Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά. Σας περιμένουμε.
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Κοπή βασιλόπιτας με θερμές ευχαριστίες σε όσους
αδιάκοπα στηρίζουν το έργο της Φιλοπτώχου

Την καθιερωμένη Βασιλόπιτα έκοψε το απόγευμα της Δευτέρας 21 Ιανουαρίου, η Φιλόπτωχος Αδελφότης
Κυρίων Βέροιας.
Κατάμεστη η αίθουσα δεξιώσεων της Λέσχης Αξιωματικών Βέροιας από συνδρομήτριες, φίλες, υποστηρικτές αλλά και εκπροσώπους συλλόγων και αρχών της Ημαθίας, γεγονός που επιβεβαιώνει την αποδοχή
και ανταπόκριση στον κόσμο, του σπουδαίου κοινωνικού έργου της Φιλοπτώχου.
Τη Βασιλόπιτα της Φιλοπτώχου ευλόγησε και έκοψε ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.
Παντελεήμων, ο οποίος συνεχάρη με θερμά λόγια τις κυρίες της Διοίκησης για το σπουδαίο κοινωνικό έργο
που επιτελούν, μοιράζοντας καθημερινά 70 μερίδες φαγητού σε οικονομικά αδύναμους συμπολίτες και ευχήθηκε καλή δύναμη και συνέχεια στο θεάρεστο έργο τους.
Απευθύνοντας χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους, η πρόεδρος της Φιλόπτωχου Αδελφότητας Κυριών
Βέροιας, κα. Δέσποινα Τελάλογλου, πρόσθεσε πως, πέρα από την καθημερινή προσφορά φαγητών, παράλληλα ενισχύονται οικονομικά ανήμποροι ηλικιωμένοι, άρρωστοι και άποροι φοιτητές, ενώ κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα διανέμονται δέματα με τρόφιμα σε οικονομικά αδύναμους συμπολίτες.
Αναφερόμενη στα οικονομικά πεπραγμένα των τελευταίων χρόνων, η κα. Τελάλογλου υπογράμμισε πως
από το 1991 μέχρι το 2016, δόθηκε το ποσό των 250.000 ευρώ για την επίτευξη των σκοπών της Φιλοπτώχου. ‘’Χρήματα που μας εμπιστεύτηκε η τοπική κοινωνία, όπως και το ποσό των 72.000 ευρώ από το ίδρυμα ‘’Σταύρος Νιάρχος’’, μετά την εκτίμηση του έργου μας’’.
Η πρόεδρος της Φιλοπτώχου αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Σωματείο λόγω της οικονομικής κρίσης και ζήτησε τη στήριξη του κόσμου, ώστε να περιορισθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός.
Τελειώνοντας, η κα. Δέσποινα Τελάλογλου ευχαρίστησε θερμά όλους όσους αδιάκοπα στηρίζουν το αλτρουιστικό έργο της Φιλοπτώχου και απηύθυνε κάλεσμα λέγοντας: ‘’Αν δεν είστε συνδρομήτριες ελάτε να
γραφτείτε, διαδώστε το έργο μας σε φίλες και γνωστές, στηρίξτε την προσπάθειά μας’’.
Στη συνέχεια, η βραδιά κύλησε με παράθεση δεξίωσης, ενώ μουσικοί αφιλοκερδώς ανέλαβαν να διασκεδάσουν τους παρευρισκόμενους.
Μ.

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»

17/1/19 - 23/1/19

SPIDER-MAN: ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΡΑΧΝΟ-ΣΥΜΠΑΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές: μόνο Σάββατο
19/1 – Κυριακή 20/1 στις 17.00
μεταγλωττισμένη στα Ελληνικά
Η ΜΑΙΡΗ ΠΟΠΠΙΝΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
(Μεταγλ.)
Προβολές: μόνο Σάββατο
19/1 – Κυριακή 20/1 στις 17.00
μεταγλωττισμένη στα Ελληνικά
Ο Γκριντς σε 3D προβολή
(Μεταγλ.)
Προβολή: μόνο Κυριακή 20/1 στις 11.30 μεταγλωττισμένη στα Ελληνικά
(Μεταγλ.)
ΓΟΥΙΛΙ
Προβολή: μόνο Κυριακή 20/1 στις 11.30 μεταγλωττισμένη στα Ελληνικά
ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ ΟΛΟΙ - EVERYBODY KNOWS
Προβολές: Πέμπτη 17/1 – Δευτέρα 21/1 – Τρίτη
22/1 – Τετάρτη 23/1 στις 20.30
Παρασκευή 18/1 – Σάββατο 19/1 – Κυριακή 20/1
στις 19.00 και 21.30
Σενάριο / Σκηνοθεσία:
ΑΣΓΚΑΡ ΦΑΡΑΝΤΙ
Ηθοποιοί:
ΠΕΝΕΛΟΠΕ ΚΡΟΥΖ, ΧΑΒΙΕ

ΜΠΑΡΔΕΜ, ΡΙΚΑΡΝΤΟ ΝΤΑΡΙΝ
GLASS
Προβολές: Πέμπτη 17/1 – Δευτέρα 21/1 – Τρίτη
22/1 – Τετάρτη 23/1 στις 21.00
Παρασκευή 18/1 στις 19.00 και 21.45
Σάββατο 19/1 – Κυριακή 20/1 στις 19.30 και 22.00
Σενάριο/Σκηνοθεσία:
Μ. ΝΑΪΤ ΣΙΑΜΑΛΑΝ
Ηθοποιοί:
ΜΠΡΟΥΣ ΓΟΥΙΛΙΣ, ΣΑΜΙΟΥΕΛ
ΤΖΑΚΣΟΝ, ΣΠΕΝΣΕΡ ΤΡΙΤ ΚΛΑΡΚ, ΣΑΡΑ ΠΟΛΣΟΝ,
ΑΝΙΑ ΤΕΪΛΟΡ-ΤΖΟΙ, ΤΖΕΪΜΣ ΜΑΚΑΒΟΪ
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ παρακάτω:
http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria
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Επίθεση
στα γραφεία
του ΣΥΡΙΖΑ
Το να διαδηλώνει κάποιος για κάτι που δεν
συμφωνεί, το θεωρούμε λογικό και αναφαίρετο
δικαίωμά του. Απ΄αυτό το σημείο έως την επίθεση
στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, έχει μια μεγάλη απόσταση. Στην πρώτη περίπτωση είναι αναφαίρετο δικαίωμα του πολίτη, το δεύτερο γεγονός είναι μια φασιστική νοοτροπία, η οποία
λέει ότι όποιος δεν συμφωνεί μαζί τους, θα πρέπει να κτυπηθεί, να αφανιστεί γιατί δεν
πρέπει να υπάρχει αντίθετη άποψη.
Η επίθεση στα γραφεία αποκτά άλλη διάσταση αυτής του κτυπήματος της δημοκρατικής και ελεύθερης έκφρασης του πολίτη . Είναι μία επίθεση στα θεμέλια της Δημοκρατίας.
Τέτοιες επιθέσεις βανδαλισμού, από ακροδεξιές ομάδες, ενδυναμώνουν τα επιχειρήματα και την θέληση μας να συνεχίσουμε να παλεύουμε για Δημοκρατία, για ισότητα και
αλληλεγγύη σ’ έναν κόσμο που μαστίζεται από ανισότητα, φασιστικές πρακτικές και ξενοφοβικά σύνδρομα. Επι πλέον νοιώθουμε δικαιωμένοι, όταν φασίστες μας βρίζουν και μας
χτυπούν ότι βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
Σίγουρα όλοι όσοι διαδήλωσαν σήμερα στη Βέροια, δεν καταμετρούνται στους φασίστες, στους ακροδεξιούς, αλλά χρησιμοποιούνται ως προκάλυψη για τέτοιες ομάδες που
το μόνο που θέλουν είναι η ανατροπή της εκλεγμένης κυβέρνησης , του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας, εγκαθιστώντας το φάντασμα μιας νεοναζιστικής κοινωνίας.
Καταδικάζουμε την επίθεση στα γραφεία μας και δηλώνουμε ότι τέτοιες ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΤΟΟΎΝ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΦΟΒΙΖΟΥΝ.
Φυσικά η Ν.Ε του ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας θα αναζητήσει ποινικές ευθύνες τόσο από τους
συλληφθέντες, όσο και από εκείνους τους ηθικούς αυτουργούς και υποκινητές των συλλαλητηρίων που είχαν την υποχρέωση να περιφρουρήσουν την εκδήλωση, ώστε όλοι
οι διαδηλωτές, να προσέλθουν, να διαδηλώσουν αλλά και να αποχωρήσουν με ειρηνικό
τρόπο.
Καλούμε επίσης τα κόμματα να μην σιωπήσουν, γιατί η δημοκρατία μας αφορά όλους,
γιατί σήμερα είναι τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αύριο θα είναι τα δικά τους. Καλούμε
όλους τους φορείς να καταδικάσουν και να διαχωρίσουν την θέση τους απ΄αυτά τα ακροδεξιά στοιχεία και την ιδεολογία τους.
Καλούμε όλο το δημοκρατικό κόσμο να αντιδράσει δυναμικά. Καλούμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ένα αντιφασιστικό μέτωπο, ώστε να δυναμώσουμε τη δημοκρατία .
Χθες στη Βουλή, σήμερα στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, αύριο που;
Η σιωπή είναι συνενοχή.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ξεκάθαρο μήνυμα

Πλήθος κόσμου στο συλλαλητήριο στη Βέροια. Κι από δω, από τη Βέροια, από την καρδιά της Μακεδονίας στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα. Λεμε ΟΧΙ στην κύρωση της «Συμφωνίας
των Πρεσπών».
Γεωργία Μπατσαρά
Υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας

Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα
Την πρωτοχρονιάτικη
Βασιλόπιτα έκοψε το προσωπικό του Αυτοτελούς
Τμ ή μ α το ς Κο ι ν ω ν ι κ ή ς
Προστασίας Παιδείας και
Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας. Η εκδήλωση
έγινε την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 παρουσία
του Αντιδημάρχου Δριστά
Στέφανου, υπεύθυνου του
Τμήματος. Μέσα σε ένα
ευχάριστο και ζεστό περιβάλλον όλοι μαζί αντάλλαξαν ευχές για ένα καλύτερο και δημιουργικό νέο έτος.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΒΕ – ΟΑΕΕ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Κοπή βασιλόπιτας

Σας γνωρίζουμε ότι την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 θα πραγματοποιηθούν η
κοπή της βασιλόπιτας & ο ετήσιος χορός του Σωματείου μας. Ώρα προσέλευσης 12.00
(μεσημέρι). ΣΑΛΑ ΕΛΙΑΣ. Τιμή πρόσκλησης 14.00 ευρώ. Πλήρες μενού – κρασί & αναψυκτικά. Τηλ. προέδρου: 6974 481600. Τηλ. Γραφείου: 23310 71230.
Ο Πρόεδρος – Δημήτρης Θέμελης
Ο Γεν. Γραμματέας – Στάθης Βακάλης

www.laosnews.gr

5

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ευρωπαϊκά κονδύλια 15 εκ. ευρώ για
έργα και δράσεις ψυχικής υγείας
Κονδύλια ύψους 14.770.000 ευρώ διαθέτει η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας για έργα και δράσεις ψυχικής υγείας,
έπειτα από την υπογραφή της σχετικής πρόσκλησης από
τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.
«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παρέμβαση που έχει γίνει στην Κεντρική Μακεδονία για τον ευαίσθητο τομέα της
ψυχικής υγείας, μέσω της οποίας χρηματοδοτούμε έργα
και δράσεις, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης από
τους συμπολίτες μας σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Από την παρέμβασή μας θα
ωφεληθούν εκατοντάδες συμπολίτες μας, που είναι σε ανάγκη και για τους οποίους η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει δημιουργήσει ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Η
προστασία των ‘ευπαθών’ πληθυσμιακών ομάδων άλλωστε
αποτελεί προτεραιότητα, την οποία είχαμε θέσει από την
πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διοίκηση της Περιφέρειας.
Με ευρωπαϊκούς πόρους δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο
σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αποφορτίζοντας τα
ψυχιατρικά νοσοκομεία και φροντίζοντας ταυτόχρονα και για
την κοινωνική επανένταξη των ψυχικά ασθενών», τόνισε ο
κ. Τζιτζικώστας.
Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από τη συγκεκριμένη
πρόσκληση του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες και είναι δέκα:
-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών ψυχικής
υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (πρόληψη – προαγωγή).
1.Υπηρεσίες ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και
υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας μέσω της ενίσχυσης τομεοποιημένων μονάδων ψυχικής υγείας: Ενισχύονται κέντρα
ημέρας, κινητές μονάδες ψυχικής υγείας και κέντρα ψυχικής
υγείας για να παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και
ειδικής φροντίδας σε άτομα με ψυχικές διαταραχές ή διαταραχές συμπεριφοράς. Στόχος είναι η αποφυγή εγκλεισμού,
η μη απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον, η
στήριξη της οικογένειας του ασθενούς και η καταπολέμηση
του στίγματος.
2.Ενίσχυση υφιστάμενου κέντρου ψυχικής υγείας (ή
κινητών μονάδων) για την παροχή παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών: Προβλέπεται η ενίσχυση του Κέντρου Ψυχικής
Υγείας Κατερίνης.
3.Ενίσχυση υφιστάμενης κινητής μονάδας για την παροχή παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών.
4.Πρόγραμμα διασύνδεσης των υφιστάμενων κέντρων
ημέρας με μονάδες ΟΤΑ για την τρίτη ηλικία (ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ
κτλ.): Η δράση θα υλοποιηθεί στην ανατολική Θεσσαλονίκη
και αφορά στην ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού σχετικά με τις μεθόδους πρόληψης της άνοιας, ενώ
περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την εφαρμογή σχετικών
προληπτικών προγραμμάτων. Υφιστάμενο κέντρο ημέρας
λειτουργεί από την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer.
5.Πρόγραμμα διασύνδεσης των ιατρείων μνήμης και
νοητικών λειτουργιών των γενικών νοσοκομείων με δομές
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας: Αποβλέπει στην ένταξη

της άνοιας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και αφορά την
οργάνωση υπηρεσιών έγκαιρης διάγνωσης και διαχείρισης
των ατόμων με άνοια – Alzheimer.
-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Νέες δομές παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα, συμπληρωματικές
για την ολοκλήρωση εφαρμογής του αρχικού σχεδιασμού
(Εθνικό Σχέδιο Δράσης).
6.Οικοτροφεία αποασυλοποίησης ψυχικά πασχόντων:
Έχει προβλεφθεί η κατάργηση του εναπομείναντος τμήματος χρονίων ασθενών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, με την ανάπτυξη νέας μονάδας ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης, για οικοτροφεία χρονίων με ψυχικές διαταραχές και οικοτροφεία χρονίων πασχόντων από αυτισμό.
-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Εξειδικευμένες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας.
7.Δομή φιλοξενίας ασθενών με Alzheimer στο τελικό
στάδιο της ασθένειας: Η δομή είναι αναγκαία για την ανακούφιση της οικογένειας και την προστασία της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου που υποφέρει,
στο πλαίσιο της αποδιοργάνωσης από την ασθένειά του και
της απομόνωσής του από το οικογενειακό του περιβάλλον,
όπου πλέον έχει καταστεί ξένο γι’ αυτόν στο τελικό στάδιο.
8.Οικοτροφεία βίαιων αυτιστικών εφήβων: Τα ειδικά αυτά
κέντρα λειτουργούν ως μονάδες φιλοξενίας εφήβων ασθενών,
ιδιαιτέρως βίαιων, με αυτισμό.
9.Δημιουργία και λειτουργία ψυχιατροδικαστικής δομής:
Πρόκειται για μονάδες βραχείας παραμονής υψηλού επιπέδου προστασίας, που θα κληθούν να διαχειριστούν ανθρώπους με υψηλό βαθμό επιθετικότητας και αυτοκαταστροφής.
10.Ανάπτυξη ή αναδιοργάνωση μονάδων για κρατούμενους με ψυχικές διαταραχές από γενικά νοσοκομεία: Στο
πλαίσιο της ενσωμάτωσης των ψυχιατρικών μονάδων των
κρατουμένων των σωφρονιστικών καταστημάτων στο ΕΣΥ
έχει προβλεφθεί η ανάπτυξη μονάδας για κρατούμενους με
ψυχικές διαταραχές από γενικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη.

Μέλλων Γάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με
το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του Φωτίου και της Αναστασίας, το
γένος Σιδηροπούλου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια και η
ΝΑΝΟΥ ΝΑΝΑ-ΕΛΕΝΗ του Θωμά
και της Άννας, το γένος Παυλίδου,
που γεννήθηκε και κατοικεί στα
Γιαννιτσά Πέλλας, πρόκειται να παντρευτούν με
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Γιαννιτσών Πέλλας.
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό
Αγ. Παρασκευής Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την
ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας συζύγου,
πατέρα, παππού, αδελφού και
θείου

Τελούμε το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό
Αγ. Αθανασίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για
την ανάπαυση της ψυχής της
πολυαγαπημένης μας συζύγου,
μητέρας και γιαγιάς

ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΛΕΞ. ΣΤΑΥΡΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να
προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους
προς το Θεό.
Η σύζυγος
Τα παιδιά, Ο εγγονός,
Η αδελφή, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

ΚΗΔΕΙΑ

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς
το Θεό.
Ο σύζυγος
Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Οι λοιποί συγγενείς
Θα ακολουθήσει δεξίωση στη «Γαλήνη»

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Κηδεύτηκε την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 στις 3.00 μ.μ. από τον
Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Βεργίνας η Ερμιόνη Γεωρ. Εφραιμίδου σε ηλικία 88 ετών..

Τελούμε την Κυριακή 27
Ιανουαρίου 2019 στον Ιερό
Ναό Αγ. Παρασκευής Πατρίδας
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
για την ανάπαυση της ψυχής
του πολυαγαπημένου μας πατέρα, αδελφού και θείου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Η κίνηση
του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων :
Την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου το πρωί θα προεξάρχει
στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω.
Την Πέμπτη 24 Ιανουαρίουτο πρωί θα ιερουργήσει
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη Ημαθίας,
επί τη εορτή της Οσίας Ξένης.
Την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου το απόγευμα θα λάβει
μέρος στον Πολυαρχιερατικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου Νέας
Καρβάλης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου.
Την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου το πρωί θα προεξάρχει στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου
Νέας Καρβάλης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων,
Νεαπόλεως και Θάσου.
Το Σάββατο 26 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης με θέμα: «Διάκριση: Η
βασίλισσα των αρετών» στο πλαίσιο των συνάξεων
με τίτλο «Επισκοπικός Λόγος».
Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Παλατίτσια Ημαθίας, επί τη εορτή της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

ΙΩΑΝΝΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΗ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να
προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους
προς το Θεό.
Ο υιός,
Τα αδέλφια,
Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην
Περιηγητική Λέσχη Βέροιας

Μετά τις αρχαιρεσίες της 13ης Ιανουαρίου 2019 και την
συνεδρίαση της 16ης Ιανουαρίου 2019, το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο της Περιηγητικής Λέσχης Βέροιας, καταρτίστηκε
ως εξής:
Πρόεδρος: Νικοπούλου Αικατερίνη
Αντιπρόεδρος: Διβίτκου Φιλιώ
Γεν. Γραμματέας: Περηφανοπούλου Μαρία
Αναπληρωτής Γραμματέας: Δημόπουλος Γεώργιος
Ταμίας: Τσακυρίδης Βασίλειος
Μέλος: Σαλιάρας Γεώργιος
Μέλος: Εσπερίδου-Κασαμάκη Βιολέτα
Μέλος: Χριστοφορίδης Πολυχρόνης
Μέλος: Τσέας Στυλιανός
Αναπληρωματικό Μέλος: Τζοβάρα Φρειδερίκη
Εξελεγκτική Επιτροπή: Αντωνίου Κων/νος, Μακρυκώστας Δημ., Σουλιώτης Κων.

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Έφυγε από τη ζωή αναπάντεχα και
τόσο πρόωρα η καλή μας φίλη Ελένη
(Νίτσα) Βασιλείου από τον Άγιο
Γεώργιο Ημαθίας σε ηλικία 68 ετών
Σε κλίμα βαθύτατου πένθους και απόλυτης
οδύνης συνόδευσαν οι κάτοικοι του χωριού μας
στις 30 Δεκεμβρίου 2018 στην τελευταία κατοικία της μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και
συμπαθητικές φυσιογνωμίες του χωριού μας.
Οι κάτοικοι του χωριού, κι όχι μόνο, έτρεφαν
μόνο θετικά αισθήματα για τον φιλόξενο, πρόσχαρο και καλοσυνάτο χαρακτήρα της με το χαμόγελο μονίμως χαραγμένο στα χείλη της που
καταδείκνυε την έμφυτη ευγένεια και ανθρωπιά
της, διακρινόμενη για την υποδειγματική συνέπειά της σε όλους τους τομείς της ζωής με
αστείρευτη καλή διάθεση και με απέραντη καλοσύνη και κατανόηση. Ήταν ένας συνδυασμός
που κατάστησε τη Νίτσα ένα από τα πλέον
αγαπημένα και οικεία πρόσωπα της ευρύτερης
κοινωνίας μας. Γι’ αυτό και το θλιβερό άγγελμα
του θανάτου της έπεσε σαν κεραυνός σε όλους
εμάς που την αγαπήσαμε και που δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι στο εξής δε θα είναι
ανάμεσά μας η πάντα καλοπροαίρετη, γελαστή και ευγενική μορφή της. Και απόδειξη
όλων αυτών ήταν η πάνδημη συμμετοχή στην εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε στον
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου της γενέτειράς της. Στη συλλογική μνήμη όλων μας θα μείνει
βαθιά η ευγενική μορφή της.
Καλό σου ταξίδι αγαπημένη μας φίλη εκεί όπου σου έταξε ο Παντοδύναμος Θεός,
που τόσο πολύ πίστευες, και που τόσο πολύ σε αδίκησε παίρνοντάς σε κοντά του
τόσο νωρίς, αφήνοντας πίσω της απαρηγόρητους σύζυγο, παιδιά και εγγόνια. Ας είναι
ελαφρύ το χώμα της γενέτειρας γης που σε σκεπάζει.
Ελένη και Δημήτρης Σιδηρόπουλος
Άγιος Γεώργιος Βέροιας

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑΣ 8ης μ.μ. ΕΩΣ 12ης ΘΑ
ΤΕΛΕΣΘΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔ. ΙΕΡΑΠ. ΔΡΑΣΕΩΣ
«Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση που, με την ευκαιρία της εορτής των Τριών
Ιεραρχών, οργανώνει ο Σύλλογός μας, την Κυριακή 27 Ιανουαρίου τ.ε., ώρα 5.30
το απόγευμα στην αίθουσα της Γ.Ε.Χ.Α. (Αντ. Καμάρα 25), με θέμα: «Ανθρώπινα
δικαιώματα και βοηθητικά διλήμματα» (Μεταμοσχεύσεις, Ευγονική, Ευθανασία κ.λπ.).
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Δρ. Γεώργιος Τσικόπουλος, χειρουργός παίδων, Δ/ντής Παιδοχ/ργικής Κλινικής Ιπποκρατείου Γ.Ν. Θεσ/νίκης.
Θα είναι για μας ιδιαίτερη τιμή και χαρά η παρουσία σας.
Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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Νέο Δ.Σ. στην Εύξεινο
Λέσχη Βέροιας
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Στις Δημοκρατίες
ο λαός αποφασίζει!
Στις Δημοκρατίες...
Της Νίκης
Καρατζιούλα*

P

είναι ο κόσμος, κανείς ωστόσο πώς
θα έπρεπε να είναι ο εαυτός του.

P

ων.

Να δεις που αυτός ο Τσιτσιπάς θα την πάρει τη θέση του
Θεοχαρόπουλου στο Επικρατείας…
Κι εμείς οι Έλληνες, βρήκαμε ένα ακόμη άθλημα οπαδικής εξειδίκευσης.

P Ξέρεις τι είναι να παρακολουθείς ματς με έναν διαιτητή και έξι
επόπτες; Η χαρά του κάφρου…
P
Ευτυχώς δεν κρατούν
σημαία οι επόπτες γραμμών στο
Οστράλιαν όπεν.
P
Κάποτε με είχαν σταματήσει από κάποιον στην Εγνατία
που είχε σημαιάκι σηκωμένο λόγω
εργασιών. Του είπα: Εγώ οφσάιντ
ρε μπαγλαμά;
P
Η διαφορά ποδοσφαίρου-τένις είναι όμως ότι στο τένις
ακόμη και τα ball boys είναι διαβασμένα.
P

Καλά έλεγε η γιαγιά η Τόμνι εκείνο τον καιρό να πάω στην
Αυστραλία. Δεν ξέρω αν είχα σωθεί,
αλλά ένα ματς του Στέφανου θα έβλεπα.

P
Πάντως στο Μαξίμου
τρέμουν μήπως ο Τσιτσιμπάς εκφράσει άποψη για την συμφωνία
των Πρεσπών.
P Σήμερα στη στήλη, η αγγελία της χρονιάς.
P

Διότι ο Βίκτωρ Ουγκώ
έλεγε ότι τίποτε δεν μπορεί να
αντισταθεί σε μια ιδέα που έχει
έλθει η ώρα της.

P Ενώ ο Τολστόι είχε πει πως
όλοι σκέφτονται πώς θα έπρεπε να

P

Τολστόι. Ένας, αλλά Λέ-

P

Σαν την αγάπη. Μία, αλλά

ύαινα.

P Που τη γνώρισα από όταν είμαστε μικροί. Με τη διαφορά ότι αυτή μεγάλωσε.
P Να φανταστείτε ότι εμένα
και στις εξετάσεις που είχα δώσει
για δίπλωμα μού είχαν βρει χοληστερίνη.
P Παρακαλώ αν ποτέ χαθώ,
στο σίλβερ αλέρτ να βάλετε βάρος: εύσωμος.
P Και τι θα κάνουμε στο μέλλον με μια νέα γενιά που δεν ξέρει
να μαγειρεύει;
P Και κυρίως, δεν ξέρει να
ξεματιάζει!
P

Και:
Νυχτερινή βάρδια, ο ταξιτζής,
μόνος στην πιάτσα και περιμένει
πελάτη. Ξαφνικά έρχεται μια δίμετρη, ξανθιά κοπέλα, ολόγυμνη και
μπαίνει μέσα στο ταξί και αρχίζει να
του δίνει οδηγίες.
–Πάμε Σύνταγμα, του λέει η ξανθιά.
Ξεκινούν, αλλά ο ταξιτζής όσο
οδηγεί την κοιτάζει από πάνω μέχρι
κάτω.
Αφού γίνεται αυτό για κάνα 5λεπτο, του λέει η κοπέλα:
–Τι συμβαίνει δεν έχεις ξαναδεί
γυμνή γυναίκα;
–Πως, έχω δει πολλές φορές γυμνή γυναίκα… Πορτοφόλι δεν βλέπω και ανησυχώ!
Κ.Π.

Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η
Εκλογοαπολογιστική Τακτική Γενική Συνέλευση της Ευξείνου
Λέσχης Βέροιας.
Κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. στις 20-01-2019
έγινε η κατανομή των αξιωμάτων και η νέα σύνθεση του Δ.Σ.
της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, έχει ως εξής:
Πρόεδρος Τουμπουλίδης Νικόλαος του Κωνσταντίνου,
Α’ Αντιπρόεδρος Θεοδωρίδης Σπυρίδων του Γεωργίου
Β’ Αντιπρόεδρος Φωτιάδης Φιλοκτήμων του Γεωργίου,
Γ. Γραμματέας Τογκουσίδου Ευαγγελία του Αθανασίου
Ταμίας Ανεσίδου Ευσταθία του Ευσταθίου,
Εφ. Δημ. Σχέσεων Καπουρτίδης Χαράλαμπος του Κων/νου,
Εφ. Κ-Α Περιουσίας Απλακίδης Ηλίας του Χριστοφόρου
Εφ. Εκδηλώσεων Στεργιάδης Τριαντάφυλλος του Φωτίου
Εφ. Τμημάτων Κοτίδης Ιωάννης του Γεωργίου
Το νέο Δ.Σ. απευθυνόμενο σε μέλη και συνεργάτες, της Ευξείνου Λέσχης Βεροίας (ΕΛΒ), ανέφεραν: «Μετά τις σημερινές
εκλογές , αναλαμβάνουμε τη διοίκηση της Λέσχης μας, για
τη διετία 2019-20. Αποχαιρετούμε αλλά δεν αποχωριζόμαστε τον πρόεδρο της λέσχης κ. Παύλο Σαρημιχαηλίδη, την
Α΄ αντιπρόεδρο κ. Αικατερίνη Χατζίδη και τον έφορο Κ-Α
Περιουσίας κ. Ηλία Στολτίδη που αποχωρούν εθελοντικά
από το ΔΣ της λέσχης και αφού τους ευχαριστήσουμε για
την πολυετή, πολύπλευρη και συνεχή προσφορά τους στο
σύλλογο, τους ευχόμαστε υγεία και πρόοδο στη ζωή τους.
Η συγκίνηση αλλά και υπερηφάνεια που έχουμε
την τιμή και την τύχη να ηγούμεθα ενός σπουδαίου και σημαντικού συλλόγου, με τη δική σας ψήφο, μας γεμίζει με
ακλόνητη πεποίθηση ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο
και μας δίνει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να
δηλώσουμε ότι θα αγωνιζόμαστε :
• για να διατηρήσουμε την ιστορία, τον πολιτισμό, τις
παραδόσεις και τη γλώσσα του ποντιακού Ελληνισμού.
• για τη Διεθνοποίηση και τη Διεθνή Αναγνώριση και Καταδίκη της Γενοκτονίας των προγόνων μας Ελλήνων του
Πόντου.
• για τη σύσφιξη των σχέσεων με άλλα αδελφά σωματεία,
την αλληλεγγύη και τη στήριξη όλων των ποντίων αλλά και
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου αυτά καταπατούνται.
• Για την συνέχιση της στήριξης της ΠΟΕ για την αλλαγή
του νομικού και διοικητικού καθεστώτος του Ν.Π.Δ.Δ. Ιερού
Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά», έτσι ώστε να αποκατασταθεί η
νομιμότητα στον τρόπο διοίκησης και να επιτευχθεί η ουσιαστική ανιστόριση της Ιεράς Μονής.
Όλοι μαζί σαν οικογένεια θα συνεχίσουμε και θα πορευτούμε με θέληση το καλό και την πρόοδο της Λέσχης
μας. Σας θέλουμε όλους κοντά μας, μέλη και φίλους και
ευχόμαστε η Παναγία Σουμελά να χαρίζει σε όλους υγεία,
δύναμη, ατομική και οικογενειακή ευτυχία και κάθε επαγγελματική επιτυχία».

Βέροια 22/01/2019

Τμήμα Ε΄ Διοικητικής & Μηχανογραφικής
Υποστήριξης
Ταχ. Δ/νση :Θεσ/νικης 131 Ταχ. Κώδικας :59033
Πληροφορίες :Τσέγκου Ελένη
Τηλέφωνο :2331076280-2331353152 2331071664-2331353126
Fax :2331027357
E-Mail :doy_verias@2279.syzefxis.gov.gr Url :www.aade.g

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ.Ο.Υ. Βέροιας προκειμένου να αναθέσει την Προμήθεια
πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του κτιρίου της, που στεγάζεται στην οδό Θεσσαλονίκης 131 59033 Βέροια, θα προβεί στην
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και με απευθείας ανάθεση σε
ανάδοχο, για την κάλυψη των αναγκών της σε πετρέλαιο θέρμανσης. Δέχεται οικονομικές προσφορές από την παρούσα μέχρι την
Δευτέρα 04/02/2019 και ώρα 14:00 μμ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην
παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
1. Ιστοσελίδα http:// www.diaygeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΨΠΧΘ46ΜΠ3Ζ-3ΛΙ.
Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ
Προϊστάμενος
Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης
Τμήμα Ε΄
ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

Οι άσχημες καιρικές συνθήκες δεν στάθηκαν ικανές να εμποδίσουν πολίτες όλων
των ηλικιών και από
όλο το πολιτικό φάσμα,
να δηλώσουν με τρόπο απόλυτο, την άρνησή τους στην υπογραφή της συμφωνίας των
Πρεσπών.
Μιας συμφωνίας
που επιβάλλεται από τους «ισχυρούς» για την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων.
Μιας συμφωνίας που θέτει εν αμφιβόλω την ιστορική διαδρομή
ενός λαού.
Μιας συμφωνίας που με την αποδοχή της «σύνθετης ονομασίας»
εισάγει αυτομάτως το «αλυτρωτικό όχημα» που σε κάποια στιγμή ,σε
βάθος χρόνου ίσως, θα απαιτήσει την «ενιαία Μακεδονία», την «Μακεδονία του Αιγαίου».
Φλογερός ομιλητής ο Μητροπολίτης μας Παντελεήμων , συγκίνησε
με την απλότητα του λόγου, την καθαρότητα της σκέψης, το ισχυρό
των επιχειρημάτων και το πάθος για την μοναδικότητα της Μακεδονίας, τονίζοντας τον φόβο του για την αρχή μιας εθνικής τραγωδίας.
Δίπλα σε αυτόν και με το ίδιο πάθος τοποθετήθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης, εκφράζοντας τα αισθήματα και την
βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών του τόπου μας.
Συγκινησιακά φορτισμένη η τοποθέτηση του καλού φίλου Αντώνη
Καγκελίδη, ενός εξέχοντος στελέχους της ποντιακής κοινότητας, έδωσε το στίγμα ενός αγώνα που δεν έχει τέλος μέχρι την δικαίωση.
Στο ίδιο μήκος κύματος και με την ίδια ζέση και οι άλλοι ομιλητές,
που μια εξαίρετη συντονιστική επιτροπή και στην οποία αξίζουν τα
θερμά συγχαρητήρια, είχε την προνοητικότητα να επιλέξει.
Σε ότι με αφορά και με σεβασμό στις τοποθετήσεις των ικανότατων
αγορητών, θέλω να επαναδιατυπώσω το απλό και λογικό που ενυπάρχει στη σκέψη όλων μας...
Στις Δημοκρατίες και στα εθνικά θέματα κύρια, οι πολίτες αποφασίζουν τις επιλογές τους.
Αν έχουμε Δημοκρατία και οι κυβερνώντες εμφορούνται από δημοκρατικά ιδεώδη...Ιδού η Ρόδος...
Δημοψήφισμα.
Ο λαός θα αποφασίσει για την επιλογή. Κανείς άλλος δεν δικαιούται να τον υποκαταστήσει επικαλούμενος «ανώτερη σκέψη».
Είναι δίκαιο και πρέπει να γίνει πράξη!
*Η Νίκη Καρατζιούλα είναι Περιφερειακή
Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας.

Το μήνυμα των Ελλήνων
είναι ξεκάθαρο
Όπως προχθές από το
Σύνταγμα έτσι και σήμερα από τη Βέροια το μήνυμα των
Ελλήνων παντού, από άκρη
σε άκρη, είναι ξεκάθαρο. Να
μην κυρωθεί από τη Βουλή η
Συμφωνία των Πρεσπών. Η
κυβέρνηση έχει υποχρέωση
να ακούσει τους Έλληνες και
όχι να υπακούει μόνο σε έξωθεν εντολές. Συγχαρητήρια
στους διοργανωτές του συλλαλητηρίου της Βέροιας. Ο
αγώνας για τη Μακεδονία δεν σταματάει και σε αυτή τη μάχη, η Ημαθία
είναι ενωμένη, πλην “Λακεδαιμονίων”!
Τάσος Μπαρτζώκας
Δικηγόρος - Πολιτευτής ΝΔ
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Την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου
κόβει την πίτα του ο Σύλλογος
Παλαιμάχων Βέροιας
Θα τιμηθούν οι Τσιρέλας,
Μπαλτσιώτης Φιλιππίδης
και Αποστολίδης

Εμβόλιμη αγωνιστική σήμερα Τετάρτη
Βέροια - Αγροτικός Αστέρας διαιτητής
ο κ. Σιδηρόπουλος (Πέλλας)

Η
Σ

τις 28 Ιανουαρίου (προσεχή Δευτέρα) οι παλαίμαχοι παίκτες
του ΓΑΣ και ΠΑΕ Βέροιας θα κάψουν την καθιερωμένη τους
πίτα στην SALA του πολυχώρου Εληάς με ώρα έναρξης 8 μ.μ
όπου θα δώσουν το παρόν όλα τα μέλη του συλλόγου , παράγοντες
και πολλοί φίλαθλοι.

Τιμητικές διακρίσεις
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης η οποία θα πλαισιωθεί από ένα λαϊκό μουσικό πρόγραμμα με καλλιτέχνες από την πόλη μας , το Δ.Σ του συλλόγου (κατόπιν απόφασης) που
έλαβε θα τιμήσει τους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές Νίκο Τσιρέλα, Χάρη Μπλατσιώτη, για
την μεγάλη τους προσφορά , αγάπη και αφοσίωση στην «βασίλισσα του βορρά.», τον Δάνο
Φιλιππίδη  που εκτός από «φανατικός» φίλαθλος διετέλεσε επί  σειρά ετών μέλος του Δ/Σ
της Βέροιας , πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλάθλων Βέροιας, επίσης διετέλεσε και πρόεδρος
της Πανελλήνιας ομοσπονδίας φιλάθλων , επίσης και τον σημερινό πρόεδρο του ΠΣ   Βέροια κ. Στέφανο Αποστολίδη  που μαζί με τους συνεργάτες του φιλοδοξούν να οδηγήσουν
την ομάδα μας στους δρόμους των επιτυχιών και στα μεγάλα σαλόνια της Εθνικής κατηγορίας εκεί που αξίζει να βρίσκεται.
Δώρα στους τυχερούς
Βιβλία με την αυτοβιογραφία του ο «ψηλός» έστειλε ο Αντώνης Αντωνιάδης καθώς και ο
έγκριτος Ναουσαίος   δημοσιογράφος , εκδότης και συγγραφέας Κώστας Μπλιάτκας με το
βιβλίο του «Λυπάμαι χάσατε» από την βιογραφία του Γιώργου Κούδα της ζωής μου το παιχνίδι, τα οποία θα προστεθούν στα δώρα που θα κερδίσουν οι καλεσμένοι.
Συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι ο κ. Μπλιάτκας
Επίσης την επιθυμία   τους να παραβρεθούν στην κοπή της Πίτας και παλαίμαχοι που
κατοικούν μακριά , όπως ο Θωμάς Λιόλιος από την Λευκάδα, από Καστοριά ο Λάζαρος Λάζάρου, από το Κιλκίς ο Κώστας Χαραλαμπίδης, από την Αθήνα ο Τάκης Καραγκιοζόπουλος,
καθώς και ο Σάκης Περαχωρίτης από την Κόρινθο . Με επιφύλαξη λόγο απόστασης και
πιθανόν κακών καιρικών συνθηκών.
Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο κ. Κώστας Μπλιάτκας

τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της γ’ εθνικής
του α’ γύρου θα διεξαχθεί
σήμερα Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 με την Βέροια να
υποδέχεται στο Δημοτικό
Στάδιο τον Αγροτικό Αστέρα Ευόσμου με στόχο μόνο
την νίκη και τους τρεις
βαθμούς. Για την Βέροια
που κέρδισε με 3-1 τον
Μακεδονικό την περασμένη Κυριακή, είναι η πρώτη
εμφάνιση με τα χρώματα
της βασίλισσας του νέου
αποκτήματος Λάμπρου
Ταίρη ο οποίος θα πάρει
χρόνο συμμετοχής σύμφωνα με αυτά που δήλωσε
ο προπονητής της ομάδας

Σάκης Θεοδοσιάδης. Αντίθετα θα απουσιάσουν ο
Σάκης Κανούλας (4 κίτρινες) και ο Μουρατίδης που
δεν ανάρρωσε ακόμη.
Στην αποστολή μετέχουν 21 παίκτες μαζί και ο Ταίρης και πριν τον
αγώνα θα αποκλειστούν τρεις .
Η αποστολή είνια Κοντογουλίδης,
Μπλατσιώτης, Μπακάλης Βεργώνης
Μαραγκός, Ζούρκος, Μεληκιώτης,
Μούχαλης Ταίρης, Ιωάννου, Σκαθαρούδης, Τσικόπουλος, Λεφίδης, Κυριακίδης, Παπουτσίδης, Μπλέτσας
,Καράμπελας, Μυλωνάς, Χαντζάρας ,
Τσιότρας και Σοφιανίδης.
Οι διαιτητές της εμβόλιμης
αγωνιστικής την Τετάρτη 23/1
Από την ΚΕΔ της ΕΠΟ ανακοινώθηκαν και οι διαιτητές της προσεχούς
Τετάρτης 23 Ιανουαρίου όπου θα διεξαχθεί η εμβόλιμη αγωνιστική
Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα

Βέροια- Αγροτικός Αστέρας διαιτητής ο κ. Σιδηρόπουλος συνδέσμου
Πέλλας βοηθοί οι κ.κ Ταγκαλίδης και
Αρέστης (Πέλλας)
Λαγκαδάς- Νίκη Αγκαθιάς   διαιτητής ο κ. Καλατζής συνδέσμου  Θεσσαλίας βοηθοί οι κ.κ Σακκάς και Αναστασίου (Θεσσαλίας)
Κουφάλια- Ερμής Αμυνταίου διαιτητής ο κ. Αργυρός συνδέσμου Πέλλας
βοηθοί Δέλιος και Μίλτσης (Πέλλας)
ΠΟ Τρίγλια - Μακεδονικός διαιτητής ο κ. Μπεκιάρης συνδέσμου Καρδίτσας βοηθοί οι κ.κ Βογιατζής και Παπαλίτσας (Καρδίτσας)
Αριδαία- Γιαννιτσά διαιτητής ο κ.
Τσιμεντερίδης συνδέσμου Κοζάνης βοηθοί οι κ.κ Βογδόπουλος (Κοζάνης)
Πάνου (Φλώρινας)
Παλαιοχώρι- Εσδεσσαικός διαιτητής ο κ. Μέγας συνδέσμου Πιερίας
βοηθοί οι κ.κ  Μηνούδης (Πιερίας) Καλορόγιαννης (Κυκλάδων)
Μελιτέας- Κύμινα διαιτητής ο κ.  
Σπυριάδης συνδέσμου Χίου βοηθοί οι
κ.κ  Τέγος και Δρουδάκης (Γρεβενών)

Από την σχολή ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ
Κουλούρας στον Παναιτωλικό
ο Δημήτρης Μουρατίδης

Ή

Σχολή
Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ
Κουλούρας ανακοινώνει τη μεταγραφή του Δημήτρη
Μουρατίδη στην Κ
17 της ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ.

Ο Δημήτρης Μουρατίδης, γεννημένος στις
21/7/2002 αποτελούσε εδώ και δύο χρόνια βασικό
συντελεστή της αξιόλογης
πορείας του αντρικού τμήματος του ΠΑΟΚ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ παρά το νεαρό
της ηλικίας του και έναν
από τους πιο εξελίξιμους
ποδοσφαιριστές μας.
Καλή επιτυχία!!!

CMYK
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Η Βέροια 2017 νίκησε στη Μίκρα
την Πυλαία με 27-28, για την 9η
αγωνιστική της Α1 γυναικών

Σ

ε μία δραματική αναμέτρηση η
Βέροια 2017 επικράτησε στη
Μίκρα της Πυλαίας με 27-28, για
την 9η αγωνιστική της Α1 γυναικών.
Με δύο γκολ στα τελευταία πενήντα
δευτερόλεπτα από τις Τσιομπάνου
και Ματαρώνα η Βέροια 2017 έκαμψε
την αντίσταση της μαχητικής Πυλαίας
και έφυγε με το διπλό από τη Μίκρα.
Είκοσι δεύτερα πριν το τέλος και με το
σκορ στο 27-27 ακυρώθηκε από τους
διαιτητές γκολ της Σελεμίδου, καθώς
υπέδειξαν ότι πάτησε εντός περιοχής.

Στην αντεπίθεση η Βέροια σκόραρε, ενώ ένα δεύτερο πριν το τέλος αποβλήθηκε ο προπονητής της
Πυλαίας Βασίλης Σκανδάλης για διαμαρτυρία.

Η Βέροια 2017 έδειξε για μία ακόμη φορά οτι παλεύει τα παιχνίδια μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο
ενώ   αναμένονται ακόμη καλύτερες μέρες   με τις
ενισχύσεις που ετοιμάζει ο πρόεδρος του συλλόγου
κ. Γιάννης Χασιώτης .
Τα πεντάλεπτα: 1-2, 3-5, 7-9, 9-10, 11-11, 11-13
(ημχ), 14-15, 18-18, 20-18, 21-23,, 25-25, 27-28.
ΑΕΣΧ Πυλαίας (Σκανδάλης): Μόσχου, Κουκμίσης 7, Βράμπα Δ. 7, Ανδρεανίδου, Τσομπανίδου 6,
Κοπανέλου, Μακούλη, Καγγελάκη, Σουμτάκη, Αθανασοπούλου 2 Σελεμίδου 5, Κούπα, Βράμπα Ελ.,
Πετρίδου, Στεφανίδου.
Βέροια 2017 (Χαραλαμπίδης): Ταμάρογλου, Τσιομπάνου 12, Κοτζαχρήστου 2, Στάμου, Βαφειάδου,
Δελησάββα 2, Καλμουκίδου, Ταϊρίδου, Τσιτλακίδου
1, Ανδρονικίδου, Ματαρώνα 1, Νταβίντοβιτς 10.
Διαιτητές: Γρηγοριάδης – Τομίδης. Δίλεπτα: 8-7.
Κόκκινες: Τσιτλακίδου (59:04 – τρία δίλεπτα), Σκανδάλης (59:59 – συνεχόμενη διαμαρτυρία). Πέναλτι:
4/4 – 5/6.

Kαλή
η παρουσία
των βαδιστών
μας στους
Χειμερινούς
Αγώνες Βάδην
Έγινε την Κυριακή 20/1 το πρωί στις
εγκαταστάσεις του Ολυμπιακου κωπηλατοδρομΊου στον Σχινιά της Αθήνας Παν/νιο
πρωτάθλημα 50.000 μ. βάδην Ανδρών και
Γυναικών.
Παράλληλα με το Παν/νιο πρωτάθλημα
έγιναν και οι χειμερινοί αγώνες βάδην όλων
των κατηγοριών που έδωσαν την ευκαιρία
στους βαδιστές μας που συμμετείχαν να τεστάρουν τον εαυτό τους αφού σε λίγο καιρό
αρχίζουν οι αγωνιστικές τους υποχρεωσεις
.Αναλυτικά
20χλ. βάδην γυναικών 1η Μποχώρη
Δήμητρα 1.49’57’
10 χλμ εφήβων 1ος Στάμος Τάσος
49’26’’
10 χλμ γυναικών 1η  Τσινοπούλου Πενυ
46’22’’
3η Τσιπροπουλου Τασούλα 65΄03’’
5 χλμ. παίδων 1ος Κελεπούρης Μιχάλης  26’35’’
50 χλμ. Ανδρών 2ος Σταμέλος Κώστας   
4 52’29’’
Τους αθλητές μας συνόδευσαν   ο προπονητης τους Ν. Κελεπούρης και ο παλιός
βαδιστής Δημήτρης Κελεπούρης.

www.laosnews.gr
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Πρωταθλητής χειμώνα
ο ΓΑΣ Ροδοχωρίου! 1-2 στο Πλατύ

Ε

πέστρεψαν στην αγωνιστική
δράση οι ομάδες της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Ημαθίας, αφού
σήμερα διεξήχθη η 15η αγωνιστική
(τελευταία του πρώτου γύρου), η
οποία ωστόσο ήταν «κουτσουρεμένη». Συγκεκριμένα, δεν έγιναν δύο
αναμετρήσεις, αυτές της Μελίκης με
το Μακροχώρι και του Κλειδίου με τη
Μαρίνα, λόγω ακαταλληλότητας των
αγωνιστικών χώρων.

Στα υπόλοιπα έξι παιχνίδια, είχαμε όμορφο θέαμα
και πολλά γκολ, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα
γήπεδα ήταν βαριά λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας.
Πρωταθλητής χειμώνα αναδείχθηκε ο ΓΑΣ Ροδοχωρίου που πέρασε με ανατροπή (1-2) από τη
δυνατή έδρα του Πλατέος, την ώρα που η Νάουσα
«σκόνταφτε» εντός έδρας μένοντας στο 1-1 με την
Αγ. Μαρίνα.
Συνέχισε τα νικηφόρα αποτελέσματα ο ΠΑΟΚ
Αλεξάνδρειας που κέρδισε στο γήπεδό του με σκορ
4-2 το δυνατό Παλαιοχώρι και έπιασε τους Ναουσαίους στη 2η θέση, ενώ με νίκη ξεκίνησαν το 2019
και τα Τρίκαλα που πέρασαν με 1-0 από την Αγ.
Βαρβάρα.
«Αγγλική» ισοπαλία (3-3) είχαμε στο τοπικό ντέρ-

Πολλοί βαθμοί
FIS και ελπίδες
πρόκρισης
στο παγκόσμιο
για αθλητές του
ΕΟΣ Nάουσας
Πολύ δυνατή ήταν η παρουσία του
ΕΟΣ Νάουσας στο FIS race στην πόλη
Ντβόριτσα της Βοσνίας το περασμένο
Σαββατοκύριακο. 4η και 5η θέση πήρε η
Γωγώ Νιμπίτη και 6η δύο φορές η Στελλίνα Γιαννακοβίτη. Η συγκομιδή βαθμών
FIS ήταν πάρα πολύ καλή για τις αθλήτριες, που έκαναν και ένα μεγάλο βήμα
για την πρόκρισή τους στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα, μαζί με τη Μαρία Ντάνου!
Εξαιρετική εμφάνιση και δύο χρυσά
μετάλλια και για τη Μάρα Τσιάρκα, στους
ομώνυμους παιδικούς αγώνες, στην κατηγορία 11-13 ετών!

μπι της Χαρίεσσας με τον Κοπανό, ενώ η Επισκοπή
πήρε τους τρεις βαθμούς της νίκης κόντρα στον
Αχιλλέα Νάουσας (3-1).
Α’ ΕΠΣΗ - 15η αγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλατύ - Ροδοχώρι: . ...................................... 1-2
Νάουσα - Αγ. Μαρίνα: .................................. 1-1
Αγ. Βαρβάρα - Τρίκαλα: . .............................. 0-1
Χαρίεσσα - Κοπανός: ................................... 3-3
Επισκοπή - Αχιλλέας Ν.: . ............................. 3-1
ΠΑΟΚ Αλεξ. - Παλαιοχώρι: ........................... 4-2
Κλειδί - Μαρίνα .............................(αναβλήθηκε)
Μελίκη - Μακροχώρι .....................(αναβλήθηκε)
Η Βαθμολογία
1) ΓΑΣ Ροδοχωρίου ....................................... 39
2) ΦΑΣ Νάουσα ............................................. 37
-ΠΑΟΚ Αλεξ. .................................................. 37
4) Τρίκαλα ..................................................... 34
- Πλατύ .......................................................... 34
6) Κοπανός .................................................... 24
7) Επισκοπή .................................................. 21
8) ΑΕ Χαρίεσσας ........................................... 20
9) Αγ. Μαρίνα ................................................ 18
10) Παλαιοχώρι ............................................. 16
11) Αχιλλέας Ν. .............................................. 15
12) Μακροχώρι .............................................. 13
13) ΑΟ Μαρίνας . ........................................... 10
14) Κλειδί . ....................................................... 9
15) Μελίκης ..................................................... 8
16) Αγ. Βαρβάρα ............................................. 4
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Κοπή της Βασιλόπιτας στο ανδρικό
τμήμα του μπάσκετ του ΑΟΚ
Την Κυριακή στη Μελίκη

Χαντμπολ

Ο Ζαφειράκης νίκησε τον Άρη στη
Νάουσα με 32-23 για την 8η αγωνιστική
στο δεύτερο όμιλο της Α2 ανδρών

Π

αρότι οι φιλοξενούμενοι έβαλαν δύσκολα στους Ναουσαίους έως το 45’ όταν και το
σκορ ήταν 19-17. Με εννιά γκολ, όμως
σε ένα πεντάλεπτο, ο Ζαφειράκης
ξέφυγε με 28-22 και έβαλε τις βάσεις
για τη νίκη. Το θετικό αποτέλεσμα
ανέβασε την ομάδα της Νάουσας στην
πρώτη θέση με 13 βαθμούς, μία μέρα
πριν τον αγώνα Κιλκίς – Φαίακα που
έχουν 11 και 12 βαθμούς αντίστοιχα.

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 6-2, 7-4, 10-6, 10-8, 13-11
(ημχ), 16-14, 16-16, 19-17, 28-22, 30-22, 32-23.
Ζαφειράκης (Παπουτσής): Βλάχος 8, Διδασκάλου
4, Χατζηγεωργίου 8, Ρότζιος 2, Πετρίδης, Μήτσικας
4, Βάκκας 2, Καραμπέλκος 2, Τζουβάρας 1, Καραβίτης 1, Πικακούδης, Σιαμίδης, Δεληχρήστος, Μπουμπουλέντρας, Μάντζος, Σιούλης.
Άρης: Κοέν, Εστρατίου, Πίνο 2, Μαυρίδης, Βιτάνογλου 4, Γιαβρόγλου, Καλιανίδης, Μεϊμαρίδης, Παπατέρπου 3, Τζίνεβης 3, Λαφτσόγλου, Μούρτζινος 2,
Καλοκίδης 1, Ασίμοβιτς 8, Όρκας.
Διαιτητές: Τέμης – Γιάννου. Δίλεπτα: 1-4. Πέναλτι:
4/4 – 2/2.

ΣΧΟ Βέροιας

Τ

ην βασιλόπιτα για το 2019
έκοψε μετά το τέλος της προπόνησης το ανδρικό τμήμα της
ομάδας μας.του ΑΟΚ Βέροαις Κομμάτι
υπήρξε και για τους απόντες, με έναν
εξ αυτών να αποδεικνύεται τυχερός
και να κερδίζει το φλουρί. Ο λόγος
για τον Σταύρο Ουσουλτζόγλου που

απουσίαζε λόγω στρατιωτικής υπηρεσίας.

Κύπελλο Ελλάδος Παμπαίδωνπαγκορασίδων 2019

Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση είναι στη γειτονική Μελίκη, σε ένα παιχνίδι που πέρα από τον
χαρακτήρα τοπικού «ντέρμπι», πρόκειται για ένα
παιχνίδι με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον και για
τις δύο ομάδες. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:00
την Κυριακή 20/01 στο ΔΑΚ  Μελίκης.

Χρυσή η Σοφία Ράλλη στο
κύπελλο. Στο βάθρο Ζωγράφος
και αδελφοί Μάντσιου
Αντρών Γυναικών στα
αγωνίσματα της τεχνικής κατάβασης, που
διεξήχθησαν στον Λαϊλιά Σερρών 19 και 20
Ιανουαρίου.

Η

Σοφία Ράλλη του ΕΟΣ Νάουσας και ο Γιάννης Αντωνίου
του ΕΟΣ Καρπενησίου ήταν
οι νικητές του Κυπέλλου Ελλάδος

Οι δύο πρωταθλητές επικράτησαν χωρίς να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στα διαδοχικά αγωνίσματα των δύο
ημερών και επιβεβαίωσαν τον
τίτλο των κορυφαίων χιονοδρόμων της χώρα μας. Συναγωνισμός έντονος, όμως, υπήρξε στα υπόλοιπα μετάλλια
και τις δύο ημέρες, αφού κέρδισαν τα αργυρά και χάλκινα διαφορετικοί αθλητές
και αθλήτριες.
Στο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Ζωγράφος
Μάνος Εμμανουήλ και Αναστασία Μάντσιου (Σάββατο) και Βασίλης Μάντσιος (Κυριακή).

Ε

ντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι μικροί αθλητές
του ΣΧΟ Βέροιας στον Αγώνα
Κυπέλλου Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στο Χ/Κ 3-5 Πηγάδια, σε
έναν άρτια οργανωμένο αγώνα από
τον ΕΟΣ Νάουσας.

Ο ΣΧΟΒ επέστρεψε στο βάθρο των νικητών και
μάλιστα εις διπλούν! Πιο συγκεκριμένα,  ο Χρήστος
Γιαννουλάκης τερμάτισε στην 2η θέση και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο και, ο Νικήτας Νταούφας
στην 3η θέση και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο
στην κατηγορία των Παμπαίδων. Οι δύο αθλητές
του ΣΧΟΒ πέτυχαν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα
στην πρώτη τους συμμετοχή σε επίσημο αγώνα
κυπέλλου!

Στις Παγκορασίδες, η Στεφανία Μαζίνη κατέκτησε την 5η θέση, πραγματοποιώντας μία εξαιρετική
επίδοση μιας και είναι από τα πιο καινούργια μέλη
της ομάδας!
Στις μικρότερες κατηγορίες της προαγωνιστικής,
όπου τα παιδιά συμμετέχουν χωρίς χρονομέτρηση
με σκοπό την επαφή τους με τους αγώνες, οι μικροί μας αθλητές έκλεψαν τις εντυπώσεις.Όλα τα
παιδιά τερμάτισαν στις πρώτες θέσεις βάζοντας
γερά θεμέλια για ένα λαμπρό αθλητικό μέλλον, επιβεβαιώνοντας τις επιλογές του Συλλόγου μας.
Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να συγχαρούμε
όλους τους αθλητές της ομάδας, τον προπονητή
τους Πέτρο Παλουκίδη & τον βοηθό προπονητή
Γιάννη Τσομπάνη. Τα αποτελέσματα της ομάδας
έρχονται μέσα από συστηματική προπόνηση, από
γνώστες του αντικειμένου με αγάπη στο βουνό και
τα παιδιά.
Τα καλύτερα έρχονται!!!
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Ο αθλητικός Όμιλος Νάουσας «Ηρακλής»
έκοψε την πίτα του

Τ

ην Κυριακή 20/1/2019 στον
Πολυχώρο Πολιτισμού Χρήστος Λαναράς (Βέτλανς),
κόπηκε από την πρόεδρο του
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΗΡΑΚΛΗ, κ. Κατερίνα Μπούγλα η
βασιλόπιτα του συλλόγου.

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

Οι τυχεροί της βασιλόπιτας ήταν για το Δ.Σ
η κ. Θωμαή Τσιακίρη, ενώ από τις αθλήτριες
τυχερές ήταν στο τμήμα τζούνιορ η Ανθή Κουρτοπούλου, στο μεσαίο τμήμα η Ελένη Λαδά και στο
αγωνιστικό τμήμα η Κωνσταντίνα Μητσιάνη.
Η Πρόεδρος και το Δ.Σ του Συλλόγου ευχαριστούν θερμά το Δήμο Νάουσας για την παραχώρηση του χώρου που πραγματοποιήθηκε η
εκδήλωση.

Βόλεϊ

Την 4η νίκη τους πέτυχαν οι παγκορασίδες
του Ποσειδώνα Βέροιας

Τέταρτη νίκη οι παγκορασίδες του Ποσειδώνα Βέροιας. Αυτή τη φορά επικράτησαν με 3-2 σετ της πολύ καλής ομάδας του Μέγα Αλέξανδρου Γιαννιτσών, μπροστά σε αρκετούς φιλάθλους στο ΔΑΚ Δ. Βικέλας στο Μακροχώρι.
Τα κορίτσια της Βέροιας μπήκαν στο παιχνίδι πολύ καλά, πήραν σχετικά
εύκολα τα πρώτα δύο σετ και έδειξαν ότι θα είχαν ένα εύκολο απόγευμα. Όμως έχασαν τα επόμενα δύο σετ και το παιχνίδι κρίθηκε στο τάι μπρέικ όπου
με τον καλό τους εαυτό επιβλήθηκαν και κατέκτησαν τη νίκη.
Τα σετ: 25-10, 25-22, 19-25, 20-25 και 15-8.
Από τις νικήτριες διακρίθηκαν οι Μαγαλιού Βέρα, Μπέη Βασιλική, Μαραβελάκη Ελένη και Λαζεκίδου Αναστασία.
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ): Μαραβελάκη Ελένη, Μαγαλιού Βέρα, Μπέη Βασιλική, Μπονάνου Κατερίνα, Τσανασίδου Ελβίρα, Γιδιώτη Ειρήνη, Λαζεκίδου Αναστασία, Μουρατίδου Γωγώ,  Τσανασίδου Ανδριάννα, Μούσια Μαντόνα, Ισλαμίδου Χριστιάννα, Αναστασοπούλου Μεταξένια, Δούρδα Ελευθεριάδου

Φαρμακεία
Τετάρτη 23-1-2019

14:30-21:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 23310-25669
14:30-21:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ
15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-65931
19:00-21:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη)
23310-73324
21:00-08:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη)
23310-73324

Συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ

Ιανουάριος 2019

Το συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ κατά
το διάστημα από 21-1-2019 μέχρι 27-12019 θα είναι το εξής: Αυτόματος τηλεφωνη
τής βλαβών: τηλ. 2331021814.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο	 23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	
23313 50102
Πυροσβεστική 	 23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο 	
23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες
23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού
23313 51400
ΕΚΑΒ
166  
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό
2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες 	
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
2331022.342
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53124
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΥΠΡΑΙΟΥ
2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών 	
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών: 	
2331353416, 7
Τελωνείο	 2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)	 2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894463,
	 2310894562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331024.598  
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879  
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 	
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 	
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . .  2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία:  . . . . . . . . .  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076650
Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών . . . 2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . . 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  . . . . .
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών  . . . . . . . . . . . . 2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . . 2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . .  2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . 2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων: . . . . . . . . . . . . . 2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . . 2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:  . . . . . . 2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . . 2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:  . . . . . . . . . . 2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . . 23333 50144
Γραφείο Προσωπικού . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . . 23333 50142
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 καταστήματα από 24 τ.μ. το καθένα, με W.C., συνεχόμενα,

ανακαινισμένα, επί της οδού
Πίνδου. Τηλ.: 6948 386833.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 80 τ.μ. στη Σκύδρα,
στον 1ο όροφο, κοντά
στο κέντρο, πλήρως ανακαινισμένο, 70.000 ευρώ.

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

Τηλ.: 6951 831687.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά
στον Προμηθέα κατοικία
1ου και άνω ορόφου με
2ΔΣΚWC από 40.000 έως
50.000 ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας: 6945 122583.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

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

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

μείο. Τηλ.: 6948 386833.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροοικόπεδο 14.500 τ.μ. επί της περιφερειακής οδού σε εξαιρετιή τιμή. Μόνο σοβαρές
προτάσεις. Ώρες επικοινωνίας: 09.00-14.00. Τηλ.:
6945 122583.
ΝΗΣΙ ΗΜΑΘΙΑΣ οικόπεδο 1 στρέμμα σε κεντρικό δρόμο πωλείται σε
τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 6973
658037.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 5 στρ. στην περιοχή
Ά μ μ ο υ - Αγ . Β α ρ β ά ρ α ς
με λωτούς «τσίρο» σε
παραγωγή με πομώνα.
Τηλ.: 6987 610180.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πιτσαρία

στο κέντρο της Βέροιας με σταθερή πελατεία. Μόνο σοβαρές
προτάσεις. Τηλ.: 6932
740996.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Περίπτερο-Παντοπωλείο
σε κομβικό σημείο λόγω συνταξιοδότησης.
Ευκαιρία. Τηλ.:   6942
855780.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ελληνικό ρεστοράν στο
Ρέγκεσμπουργκ, περιοχή Βαυαρίας Γερμανίας, σε λειτουργία
36 χρόνια με σταθερή πελατεία και το
ίδιο αφεντικό. Τηλ.:
004994011339 από
9.30 π.μ. - 2.00 μ.μ. &
4.00 μ.μ. - 11.00 μ.μ.

Η Foodin Γιάκος ΑΕΒΕ ζητά μηχανολόγο- ηλεκτρολόγο απόφοιτο ΤΕΙ, με άριστες γνώσεις αγγλικών
και ηλεκτρονικού υπολογιστή για τεχνική υποστήριξη
πελατών. Η υποστήριξη αφορά πρακτική επίβλεψη
,συντήρηση και επισκευή ολοκληρωμένoυ συστήματος /
γραμμής συσκευασίας τροφίμων καθώς και διαδικασίες
εκπαίδευσης του προσωπικού του πελάτη ως προς το
χειρισμό του εξοπλισμού.
Προσφέρεται:
•Δυνατότητα εξειδίκευσης σε ένα από τους πιο δραστήριους τομείς της βιομηχανίας
•Συνεχής εκπαίδευση σε Ελλάδα και εξωτερικό
•Σταθερότητα και ευκαιρία οικονομικής εξέλιξης
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας
Βιογραφικά στο e-mail: manolisgiakos@foodin.gr
*Συνοδευτική επιστολή όπου θα αναφέρονται τα κίνητρά σας για την ενασχόληση με το εν λόγω πόστο θα
εκτιμηθεί δεόντως.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρσονιέρα επιπλωμένη μικρή 27 τ.μ., μικτά και
22 τ.μ. καθ. κατασκευή 78 , 2 ος όροφος, σε
μέτρια κατάσταση , έχει ατομική θέρμανση
με κλιματιστικό και το ενοίκιο της 120 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 24640 ΑΝΟΙΞΕΩΣ, Ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα 29 τ.μ., κατασκευή 1984, 1 υ/δ, 1
ος όροφος, ανακαινισμένη άριστα , σε εξαιρετική κατάσταση και με καινούργια αλουμινίου
κουφώματα  και με διπλά τζάμια, έχει κεντρική
θέρμανση πετρελαίου και είναι επιπλωμένο
κομπλέ, με ανελκυστήρα και με μία ντουλάπα,
εκπληκτικό , μόνο 160€.
Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη   κομπλέ , γκαρσονιέρα 35 τ.μ., κατασκευή 1982,
1 χώρος ,  2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά, ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατάσταση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ατομική θέρμανση με κλιματιστικό και με
μία ντουλάπα, ενοίκιο 140€.
Κωδ.105752 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, Διαμέρισμα
75 τ.μ., κατασκευή 77, 1 υ/δ, 1 ος όροφος,
πρόκειται για μέτρια κατασκευή με ξύλινα κουφώματα και με ατομική θέρμανση πετρελαίου,
ενεργειακής κλάσης Ε , έχει κουζίνα ανεξάρτητη και μεγάλη , είναι χωρίς ανελκυστήρα και
σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας , ενοίκιο 170 €,
ελάχιστα κοινόχρηστα. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 115532 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής
επιφάνειας 81 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα,
. Είναι κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει
θέρμανση Κεντρική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη
Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, Πάρκινγκ, Αποθήκη , A/C, Τέντες, Διπλά τζάμια - Τιμή: 250 €.
Χωρίς τα έπιπλα . Διαθέσιμο από 20/1/2019.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ   από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
. Κωδ.112795 Μεγάλη Γκαρσονιέρα 5ου
ορ. στην περιοχή Ρόδων , κατασκευής του
2004 ρετιρέ με 85 τ.μ. μικτά και 72 τ.μ. καθ.
με 1δσκλ κατοικήθηκε μόνο από ιδιοκτήτες ,
διαθέτει αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου με
ογκομετρητές , μεγάλη βεράντα, με θέα σε  
ενοίκιο 230€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
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.23159 ΑΝΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ενοικιάζεται καινούργια μονοκατοικία 120 τ.μ.,
με μεγάλη αυλή , σε εξαιρετική κατάσταση ,
πρόκειται για κατασκευή 2006, με 3 υ/δ, μεγάλη σαλονοκουζίνα 1 ος όροφος ,  διαθέτει
επιπλέον μία μεγάλη  αποθήκη και ένα κλειστό γκαράζ , έχει δικό του κήπο μεγάλο όπου
μπορεί να αναπτυχθεί και λαχανόκηπος ,
σίγουρα επιμελημένης κατασκευής , διαθέτει
ατομική θέρμανση πετρελαίου και είναι έτοιμη
βαμμένη , το δε ενοίκιο της 300€. Διαθέσιμο
από 1/12/2018. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη
συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα .
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη
το 1998 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα,
Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .
Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40
τ.μ. ,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σαλόνια 5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα,
και δύο μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει
καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές
αλλά και ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται
σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας , 350€.  
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
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
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: 23002 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο μεγάλης προβολής , συνολικής επιφάνειας 33 τ.μ. 1ος ορ.  Αποτελείται από 1
Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 και
ανακαινίστηκε το 1997. Διαθέτει Κουφώματα
Αλουμινίου, Διπλά τζάμια ενοίκιο Τιμή: 160 € .
κωδ. 23135 ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται σε εξαιρετικό σημείο γραφείο 120 τ.μ., με 5 χώρους , εξαιρετικής και σπάνιας προβολής ,
1ος   γωνιακό   , εξαιρετική ευκαιρία μηνιαίο
μίσθωμα μόνο 380€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 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.

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.

www.laosnews.gr
κατασκευή 1992, εκπληκτική και ανεμπόδιστη
θέα,με πολύ ωραίο κήπο , οι χώροι του λειτουργικοί, σε αμφιθεατρική θέση, διαμπερές,
Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζητηθούν., σε
πολύ καλή τιμή μόνο όλο μαζί μόνο 120.000€
, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
Είναι κατασκευασμένο το 1986 και διαθέτει
θέρμανση Κεντρική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη
Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, - Τιμή: 700 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22965 - Στην Πλ. Ωρολογίου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας
20 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο και
με δικό του WC.  Ενοίκιο 140 €. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικής ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνολικής επιφάνειας 57 τ.μ. Ισόγειο
κατάστημα το οποίο αποτελείται από έναν
ενιαίο χώρο και WC. Είναι κατασκευασμένο το
1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, Διπλά τζάμια . Ενοίκιο  170 € .  Το γραφείο μας
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 22955 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 69 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από
έναν ενιαίο χώρο. Είναι κατασκευασμένο το
1975 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου με  
Διπλά τζάμια - Τιμή: 300 €. Το γραφείο μας
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 22959 - ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας
110 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο
με δικό του WC . Είναι κατασκευασμένο το
1970 - Μίσθωμα τα 300 €.Το γραφείο μας
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
του ακινήτου αυτού.
Κωδ. 22944 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Κατάστημα 180
τ.μ., ισόγειο και με 180 τ.μ. υπόγειο , γωνιακό,
σπάνιο κατάστημα , εξαιρετικής προβολής και
με πολύ μεγάλη βιτρίνα , ευρίσκεται σε μοναδικό σημείο και προσφέρεται σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας , Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,
ενοίκιο 500 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105283 ΠΙΕΡΙΩΝ, στην αρχή και

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση κερδοφόρα λόγω σύνταξης σε
καλή τμή. Κάθε έλεγχος δεκτός. Μεσιτικό ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.:
23310 68080 & 6973 735020.

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: 14267 - στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. καθαρό ,  1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα, αποθήκη και μεγάλο μπάνιο
. Είναι κατασκευασμένο το 1995 και διαθέτει
θέρμανση Αυτόνομη με σόμπα , Κουφώματα
Αλουμινίου καινούργια , Ανελκυστήρα και θέση στάθμευσης στην Πυλωτή , έχει επίσης και  
Ηλιακό θερμοσίφωνα . προσφέρεται  σε τιμή
ευκαιρίας μόνο 50.000 €.
Κωδ: 13584 - ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ένα νεόδμητο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 125 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται από
3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 2010 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, έχει
απεριόριστη θέα στον κάμπο , τα κουφώματα
του συνθετικά και η πόρτα του θωρακισμένη,
έχει ανελκυστήρα υδραυλικό και πάρκινγκ
πυλωτής , μία μεγάλη  αποθήκη , Τζάκι , Σίτες
και Διπλά τζάμια - Τιμή: 158.000 € .
ΠΩΛΗΣΗ  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ: 13713 - ΠΙΕΡΙΩΝ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 160 τ.μ. 2 επιπέδων. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα,
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το
1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ,
Αποθήκη , Κήπο - Τιμή: 80.000 €.
Κωδ: 13758 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Μονοκατοικία
η οποία αποτελείται από ένα ισόγειο κατάστημα 210τ.μ., 1ο και 2ο όροφο από δυο
διαμερίσματα των 150τ.μ. ο κάθε όροφος ,τα
οποία βρίσκονται σε οικόπεδο 744τ.μ., είναι

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13507 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, Αποθήκη 473
τ.μ., κατασκευή 1985, ισόγεια, με πολύ άνετη
πρόσβαση , κέντρο απόκεντρο, σε πολύ καλή
τιμή, αποτελεί ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή
100.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
- Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα
Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 54.000 €.
Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
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 , 2 ος όροφος, ανακαινισμένο εκ βάθρων, σε πολύ καλή κατάσταση με καινούργια
συνθετικά κουφώματα και με διπλά τζάμια, οι
χώροι του λειτουργικοί και η θέρμανση ανεξάρτητη , η πρόσβαση του άνετη , με θωρακισμένη πόρτα και με δύο WC , εξαιρετικής
προβολής και σε κεντρικότατο σημείο, τιμή
ευκαιρίας , μόνο 53.000€, Υπόδειξη μόνο σε
σοβαρό ενδιαφέρον.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 13803 ΚΕΝΤΡΟ , Κοντά στα ΚΤΕΛ
ισόγειο κατάστημα 28 τ.μ., με 28 τ.μ. πατάρι
και με πολύ μεγάλο υπόγειο 84 τ.μ. με εσωτερικό ασανσέρ , κατασκευή apos;72,  διατίθεται
προς πώληση , με εγγυημένη απόδοση, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , τιμή ευκαιρίας
σίγουρα , μόνο 32.00€.
Κωδ.13804 ΓΗΠΕΔΟ, Κατάστημα 65 τ.μ.,
ισόγειο με 35 τ.μ. υπόγειο , διατίθεται σε τιμή
ευκαιρίας , Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,
40.000€.
ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ. 116008 Πωλείται αγροτεμάχιο άδειο
κοντά στα σφαγεία της Βέροιας  με 6.937 τ.μ.
και άλλα 3 στρ. κατεχόμενο δηλ.  συνολικά 10
στρ. στην τιμή των 21000€ τελική . σπάνια
ευκαιρία . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 12740 Στην Εγνατία δεξιά προς τα
έπιπλα του Κόγια πωλείται αγροτεμάχιο 7.677
τ.μ. εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 25000€. .Αποκλειστι-

γκαρσονιέρα 2ος όροφος,
πλήρως ανακαινισμένη.
Τηλ.: 6988 985663.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο με 3ΔΣΚΑΘ
με γκαράζ και αποθήκη
στην περιοχή Ωρολογίου,
350 ευρπω. Euromesitiki
6945 122583.
Η γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών «SPEEDEX COURIER  
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαΒΕΡΟΙΑΣ» πωλείται λόγο υπερβολικού χρόνου και όγκου
μέρισμα
60 τ.μ. στο κέεργασίας και παρακολούθησης που χρειάζεται καθημερινά.
Υπάρχει σταθερό πελατολόγιο με σταθερά ανοδική πορεία & ντρο της Βέροιας (δωενδείκνυται για μία οικογενειακή επιχείρηση με αρκετά καλές μάτιο, σαλόνι, κουζίνα,
μηνιαίες απολαβές
W.C.), πλήρως ανακαιΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
νισμένο, 4ος όροφος
Τηλέφωνο ραντεβού για επικοινωνία: 6937226565
ρετιρέ, κεντρική θέρμανση. Πληρ. τηλ.: 6945
495566.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ε ν ο ι κ ι ά ζ ε τα ι

ΠΩΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι επαγγελματική στέγη,
εμβαδού 45 τ.μ., αποτελούμενη από 2 χώρους,
πλήρως ανακαινισμένους (δίπλα στα Αστικά),
1ος όροφος. Τηλ.: 23310
60632 & 6946 740621.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
στην οδό Αγ. Παταπίου 10 στη Βέροια
κατάστημα εμβαδού
100 τ.μ., με ημιυπόγειο χώρο εμβαδού
30 τ.μ., κατάλληλο
για επαγγελματική
χρήση (τέως Γυμναστήριο). Πληρ. τηλ.:
23310 24939, κιν.:
6973 015833.
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κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13571 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, Οικόπεδο 170
τ.μ., εντός σχεδίου και με μοναδική θέα στον
κάμπο , άρτιο και οικοδομήσιμο με σ/δ 0,8 ,
τιμή ευκαιρίας μόνο 35.000€.
Κωδ. 13547 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο 382
τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα ,
πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο το οποίο
προσφέρεται σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας,
15.000€.
Κωδ: 13736 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο
494 τ.μ., εντός σχεδίου πόλης , διαθέτει θέα
απρόσκοπτη, ελαφρώς επικλινές , ευκαιρία
χωρίς αμφιβολία και σε πολύ καλή τιμή , μόνο
50.000€.
Κωδ 13664 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, πωλείται οικόπεδο 584 τ.μ., εντός σχεδίου και με σ/δ 0,8
ελαφρώς επικλινές , πάνω σε κεντρικό δρόμο
και με νότιο προσανατολισμό , σπάνιο οικόπεδο σίγουρα , τιμή από 70.000€ τώρα μόνο
42.000€.
κωδ 13715 ΒΕΡΓΙΝΑ, Οικόπεδο 1.070
τ.μ., εκπληκτικό οικόπεδο, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε τιμή προσφοράς μόνο 57.000€
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105140 ΔΕΗ, Πωλείται πάρκινγκ
ισόγειο με ανεξάρτητη γκαραζόπορτα 15 τ.μ.,
με εξαιρετικά καλή πρόσβαση , μόνο 7.000 €.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ: 205939 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου
ανακαινισμένο το οποίο αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, ένα μπάνιο πολυτελείας καθώς και αποθήκη. Έχει καινούργια
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ευρίσκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους
χώρους , με θωρακισμένη πόρτα εισόδου
και αποτελεί ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή:
98.000 €. Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που αναζητεί κάτι μοναδικό στην καρδιά της πόλης.
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.
Κωδ: 14714 - Κέντρο στην Εληά κοντά ,
πωλείται μία πολυτελώς ανακαινισμένη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 94 τ.μ. ισόγεια.
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο και ξυλολέβητα, Ανοιχτωσιά , Κουφώματα
Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Τζάκι, A/C,
Διπλά τζάμια, Ηλιακό θερμοσίφωνα, Μπαλκόνια 15 τ.μ. - Τιμή: 80.000 €.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να προσλάβει 2 άνδρες
από 25 έως 45 ετών με τα κάτωθι προσόντα:
1. Οδηγό με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
2. Αποθηκάριο με γνώσεις χειριστή κλαρκ
Τηλ.: 6947 021868
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις
σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια,
πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944
764477 κ. Δημήτρης.
ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχος Παιδαγωγικού Α.Π.Θ., κάτοχος πτυχίου Proficiency και Συστήματος Γραφής τυφλών Braille, τελειόφοιτος της Ελληνικής Νοηματικής
Γλώσσας και φοιτήτρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Ειδικής Αγωγής, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά
Δημοτικού (παιδιά με προβλήματα ακοής και μαθησιακές δυσκολίες). Τιμές προσιτές. Τηλ. Επικοινωνίας:
6943908929.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 2ΔΣ-Κ πάρκιγκ, αποθηκη καινουριο 70000€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 3ος 95 τ.μ διαμπερές 45000€
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο με 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΚΕΝΤΡΟ Μονοκατ. 90τ.μ του 2006 75000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ με 3ΔΣΚ του 75΄με ασαν. 45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα,85 τ.μ χωρις ας.με Α.Θ 35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ πρ.Ηλια,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,επαγ. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 100Τ.Μ +καταστ.100 τ.μ +οικ 2500 90000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 Τ.Μ ανωγειο λουξ,24000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 1ΔΣ-Κ Ημ/πλωμενο.1ος 200€
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1ΔΚWC ομορφο, επιπλωμενο 160€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ 4ος ρετιρε Χ.Θ με ασανς.220€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ με θεα,Α.Θ.Κοπλαμ,Πορτα ασφ.2ΔΣΚ
350€-300€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν.Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κατω 1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ170€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ Θερμ/τες,θεα κουκλι 270€
ΠΑΠΑΚΙΑ 3ΔΣΚ +ΠΑΡΚΙΓΚ+Αποθηκη  καινουριο 350€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1Δ-ΣΚ ανωγειο καλο 160€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 1ΣΔ-Σ-Κ ανακαινισμενο 200€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.
Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια, Βεργίνα, Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά
χαμηλές τιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ 7800τ.μ σε  καλη θεση ΕΥΚΑΙΡΙΑ  49.000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ. ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 13000€

ΣΥΚΙΕΣ Αγ.Γεωργιου 35 στρ. χερσο 60000€
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη
<<Μελιο>>
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλεττο 14.400 στρ στην ασφαλτο
σοβαρες προτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 20 στρ.Ροδακ+πομονα 45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 41 στρ με ροδακινα  κ ακτινιδια. 120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με μετρα από παραλια για τροχοσπ.μενερο
12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 28000€
ΝΗΣΙ Ημαθιας 7350 τ.μ χερσο με βανες, 2000 το στρεμμα
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ.ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά, 85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 33 τ.μ για Ιατρειο  1ος με ασανσερ
22000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από 25ως1500
τ.μ  από 50 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ εισογεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ καταστημα εξαιρετικη θεση  60+60 υπογειο 1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 350 τμ προνομοιακη θεση Σοβαρες προτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 τ.μ 1ος καινουριο για 2 Ιατρεια 550€
ΑΣΤΙΚΑ  στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 50 τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 250€
ΚΤΕΛ Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ 30 τ.μ. με ντουλάπα 170 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. ανακαινισμένο λουξ 190 €
ANOIΞΕΩΣ 38 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο λουξ 220 €
ΕΛΗΑ 40 τ.μ. 16 ετών επιπλωμένο καλό 200 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό με θέα 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 45 τ.μ. με ατομικό λέβητα 170 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 50 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΕΛΗΑ 65 τ.μ. 12ετίας με τζάκι & κλειστό γκαράζ 260 €
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 80τ.μ. καλή επιπλωμένη 220 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. λουξ επιπλωμένο 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 90 τ.μ. 10ετίας με τζάκι & θέα 300 €
ΚΤΕΛ 90 τ.μ. ανακαινισμένο με ατομικό λέβητα 240 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 90 τ.μ. καλό με θέα & ντουλάπες 300 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας επιπλωμένο καλό 340 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα, θέα, πάρκινγκ 360 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100τ.μ. διαμπερές με θέα 220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο 280 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 110 τ.μ. με ατομικό λέβητα, τζάκι, θέα 350 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 140 τ.μ. 10ετίας λουξ, θέα 500 €
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι θέα 300 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 250τ.μ. βίλα υπερλουξ 550 €
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. 11.500 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ.  καλό 11.000 €
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 43 τ.μ. καλό 23.000 €
ΡΟΛΟΪ 45τ.μ. καλό με κόπλαν 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 72 τ.μ. ρετιρέ ευκαιρία 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 42.000 €
ΡΟΛΟΪ 78 τ.μ. ευκαιρία 8.500 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 25 ετών πολύ καλό 75.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ.  καλό 24.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 14ετίας καλό 67.000 €

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.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για επαγγελματική στέγη στην
Ανοίξεως, έναντι πάρκου
Αγ. Αναργύρων χώρος 90
τ.μ. (ημιόροφος) κατάλληλα διαμορφωμένος, γωνία,
φωτεινός, με θέα το πάρκο,
πλήρως ανακαινισμένος,
αυτόνομη θέρμανση, a/c, 1
δωμάτιο, 1 ενιαίος πολύ μεγάλος χώρος, χωλ, μπάνιο,
κουζινα εξοπλισμένη, μπαλκόνι περιμετρικό (ελάχιστα
κοινόχρηστα). Τηλ.: 6948
744632, 6976 769046 (απόγευμα 18.00-20.00).
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλετροσυγκολλητής από την εταιρία «Τζάκια-Φωτιάδης»
στην Πατρίδα. Τηλ.: 6976
791774 & 23310 72872.

ΕΜΠΕΙΡΗ νοσηλεύτρια ζητά εργασία
σε ιατρείο της Βέροιας
ή της Νάουσας. Πληρ.
τηλ.: 6970 123208.
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.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. καλό τζάκι ανακαινισμένο 46.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. ανακαινισμένο πολύ καλό 40.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 130 τ.μ. 10ετίας lux θέα τζάκι πάρκινγκ
108.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. μονοκατοικία με 2 διαμερίσματα
62.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 25 τ.μ. καλό 400 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. καλό 1.200 €
ΔΕΗ 120 τ.μ. καλό 300 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 150 τ.μ. καλό 900 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές, ρεύμα & νερό
11.000 €
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 7.000 μέτρα + 3.000 διαθέσιμα στο δρόμο
18.000 €
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11.500 μέτρα ευκαιρία 16.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 13.000 μέτρα 40.000 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 30.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 160 μέτρα ευκαιρία 14.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 450 μέτρα με άδεια για 2 μεζονέτες 75.000 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα 25.000 €
ΠΑΤΡΙΔΑ 500 μέτρα 12.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 1.500 μέτρα ευκαιρία 32.000 €
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ 95 τ.μ. διαμέρισμα φωτεινό, διαμπερές 11.000
ΚΤΕΛ 72 Τ.Μ.  διαμέρισμα ρετιρέ, θέα 18.000
ΡΟΛΟΙ 78 τ.μ. διαμέρισμα καλό 9.500
ΚΕΝΤΡΟ 33 τ.μ. γραφείο 20.000

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

Από την εταιρία VOULIS CHEMICALS ζητείται
νεαρός άντρας για εργασία που να γνωρίζει άπταιστα
μια ξένη γλώσσα (εκτός Αγγλικών).
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο info@voulis.com.
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Προσφορά της εβδομάδας
-ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Πωλείται κετρικότατο
διόροφο κατάστημα, 70 τ.μ. με μεγάλη πρόσοψη, ΜΟΝΟ 75.000 ευρώ.
-ΣΧΕΔΟΝ ΤΖΑΜΠΑ: Διαμέρισμα 60 τ.μ. με
2ΔΣΚWC, διαμπερές, πλήρως ανακαινισμένο, με ακριβά υλικά, 33.000 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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας με πτυχίο και
προϋπηρεσία και κοπέλα για λάντζα.
Τηλ.: 23310 70846 & ωρες 5.00 μ.μ. 8.00 μ.μ.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Delivery και
κοπέλα για τύλιγμα στο ψητοπωλείο
ΓΙΑΝΝΗΣ. Πληροφορίες κ. Γιώργος 6984 472747.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητούνται φύλακες με άδεια εργασίας και πιστοποίηση γαι μόνιμη εργασία. Τηλ. επικοινωνίας: 6937
226565.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστήριο
κρεάτων. Πληροφορίες κ. Γιώργος 6984
472747.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
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.
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα
στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από καθηγητή πτυχιούχο Μαθηματικού ΑΠΘ σε φιλικές τιμές.
Τηλ. επικοινωνίας: 6906 471253.

-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 Πωλαίτεια 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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ TOYOTA YARIS 1.300 κ.ε.,
μοντέλο 2007, αυτόματο, με ταχύητες,
30.500 χιλιόμετρα, σε καλή κατάσταση,
μαύρο. Τηλ.: 2331302490.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες φοιτητικό δωμάτιο λευκό με στρώμα, πλυντήριο ρούχων
45άρι, διπλή ντουλάπα, καναπές που γίνεται διπλό κρεβάτι, γραφείο με λευκό τζάμι

www.laosnews.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ .Μαγαζί πολύ ιδιαίτερο, γωνιακό ,48τμ ισόγειο και 1ος όροφος με εσωτερική σκάλα, στο κέντρο της αγοράς στον πεζόδρομο. Μόνο σοβαρές  προτάσεις ( κωδ 423)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Γραφείο στο κέντρο, 1ου ορ. στον πεζόδρομο,
ανακαινισμένο πλήρως, λουξ,2 χώροι  wc.Τιμη 250€.(κωδ 127)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Γραφείο ανακαινισμένο λουξ, τρείς υπέροχοι
χώροι,κουζίνα 2 μπάνια βεράντα. Κατάλληλο για ιατρείο ,δικηγορικό ,λογιστικό η οποιοδήποτε άλλο γραφείο.Τιμή 450€
(κωδ ΕΓ138)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερικό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτητη οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο
και 2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€.
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δωμάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη
η κατοικία. Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή
120.000€(κωδ ΠΔ24)
Λεωφόρος Ανοίξεως. Πωλείται, δύο δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο (μπορεί να γίνει και 3ο δωμάτιο) 4ου ορόφου
διαμπερές. με μόνωση και αντλία θερμότητας, ανακαινισμένο
πλήρως με θέα. Τιμή 125000€ (κωδ Π2Δ8)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμένο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ
Π2Δ6)
Περιοχή Τσερμένι. .Οροφοδιαμέρισμα 130τ.μ, διαμπερές,
1ος όροφος, 2ΔΣΚΜπάνιο, WC. Ωρομέτρηση .Πολύ άνετοι χώροι (δυνατότητα 3ου δωματίου) Τιμή 75000€(κωδ ΠΔ35)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδΠΔ21)
Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση,
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κουζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα

αμμοβολή και συρταριέρα γραφείου. Τηλ.:
6978 335129.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονό με το στρώμα. Πληρ. τηλ.: 6973
Η βιομηχανία ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε.
777747.
ζητά προσωπικό για τις ανάγκες
Π Ω ΛΟΥ Ν ΤΑ Ι έ της μονάδας παραγωγής της,
πιπλα γραφειου, σαπου βρίσκεται στο 5ο χλμ. Αλελόνι SATO μπλε, 4
ξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.
καρέκλες, τραπέζι,
Συγκεκριμένα ζητούνται:
τραπεζάκι, τραπέζι
•Εργάτες και εργάτριες για το
πτυσσόμενο συσκέτμήμα παραγωγής
•Επιστημονικό προσωπικό (γεωπόνους, χημικούς, τεχνοψεων, ντουλάπα με
λόγους τροφίμων, τεχνολόγους γεωπόνους).
κλειδαριά (κερασί),
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέντουλάπα-ράφια (μετουν αιτήσεις στην έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. Αλελί), καναπέδες, όλα
ξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.
σε άριστη κατάσταση.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από απλή φωτογραΤηλ.: 23310 21210,
φία μεγέθους ταυτότητας.
Κιν.: 6978 004183.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027 800
email: info@almifoods.gr
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μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαίου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώροι.
Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Διαμέρισμα 2ου ορ. χωρίς ασανσέρ με 2 δωμάτια σαλοκουζίνα μπάνιο ατομική θέρμανση πετρελαίου .Τιμή 220€. (κωδ 2Δ14)
Περιοχή γιοντζαλίκια. Ενοικιάζεται για μεγάλη οικογένεια. Τρια
δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο  1ου ορόφου διαμπερές. Τιμή
260€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC,
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ου ορόφου, κοντα  στην περιφερειακή , δύο δωμάτια σαλοτραπεζαρία κουζίνα μπάνιο ατομική
θέρμανση πετρελαίου ,χωρίς ασανσέρ, ελάχιστα κοινόχρηστα .Τιμή  190€!!! (Ε2Δ13)
ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1)
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευρώ(κωδ ΧΠ4)
Χωραφοοικόπεδο , περιοχή Λευκόπετρα, 2,5 στρεμματα,
εντός σχεδίου, με μήλα στάρκιν .Άρτιο και οικοδομήσιμο με
θέα Τιμή 16000ευρώ(κωδ ΧΠ5)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δένδρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια
Τιμή 30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε παραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ροδάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)
Τα ως άνω ακίνητα είναι μερικά από αυτά που διαθέτει
το γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2331068080 και
6973735020. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Από γνωστή εταιρεία μεταφορών ζητείται λογίστρια με
άριστη γνώση υπολογιστικών προγραμμάτων και αποθήκης εμπορευμάτων για μόνιμη εργασία, θα προτιμηθεί
εμπειρία. Βιογραφικό με ραντεβού στο τηλ. 6937226565.

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

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΔΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1ΔΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.
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Με έντονο παλμό και φλογερές ομιλίες, το χθεσινό
πανημαθιώτικο συλλαλητήριο κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών
Χιλιάδες πολίτες της Ημαθίας γέμισαν το κέντρο
της Βέροιας στο χθεσινό πανημαθιώτικο συλλαλητήριο κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών που
διοργανώθηκε από την Οργανωτική Επιτροπή του
αγώνα για τη Μακεδονία, με τη συμπαράσταση συλλόγων, φορέων, επαγγελματιών, αγροτών, πολιτών,
Αυτοδιοίκησης, της Μητρόπολης, κ.α., στις 12:00
το μεσημέρι στην Πλατεία Δημαρχείου Βέροιας, με
κεντρικούς ομιλητές τον Ανδρέα Βλαζάκη ο οποίος
μεταξύ άλλων αναφέρθηκε εμπεριστατωμένα, στα
συμπεράσματα του διεθνούς συνεδρίου για τη Μακεδονία που έγινε στη Βέροια το 1991 με εξαίρετους
ιστορικούς, που απέδειξαν περίτρανα την ελληνικότητα της Μακεδονίας και τον Θεοφάνη Μαλκίδη που
με τον λόγο του άγγιξε το πατριωτικό συναίσθημα
του κόσμου. Με συνθήματα για την ελληνικότητα της
Μακεδονίας, τον Παύλο Μελά και τους αγώνες για
την Πατρίδα, αλλά και με παλμό, το πλήθος των συγκεντρωμένων καθώς και οι ομιλητές και όσοι χαιρέτισαν το συλλαλητήριο, ζήτησαν από τους βουλευτές

και την Κυβέρνηση να μην «περάσουν» τη Συμφωνία των Πρεσπών, παραθέτοντας επιχειρήματα και
ιστορικά στοιχεία. Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε
η κα Δώρα Μπαλτατζίδου εκ μέρους της Επιτροπής
και ακολούθησαν χαιρετισμοί και ομιλίες από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Αντώνη Καγκελίδη, τον Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα, τον αντιπεριφερειάρχη
Κώστα Καλαϊτζίδη, τους δημάρχους Βέροιας Κώστα Βοργιαζίδη, Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρίνη,
Νάουσας Νίκο Κουτσογιάννη και τον πρόεδρο της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Λάζαρο Κυρίζογλου.
Χαρακτηριστικό της συγκέντρωσης η δια βοής αποδοκιμασία του πλήθους όταν αναφερόταν τα ονόματα
των κυβερνητικών βουλευτών της Ημαθίας και του
βεροιώτη προέδρου της ΔΗΜΑΡ που δήλωσε ότι θα
ψηφίσει τη συμφωνία.
Επαναλήφθηκε επίσης από όλους σχεδόν τους
ομιλητές και την Επιτροπή, το αίτημα διενέργειας
δημοψηφίσματος για την Μακεδονία.
Το συλλαλητήριο έληξε με τον εθνικό ύμνο.

