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Δήμος Αλεξάνδρειας:
Επεκτείνεται η διαδικασία
επανασυνδέσεων ρεύματος
για τη στήριξη καταναλωτών

Σελ. 5

Στα σύνορα των Ευζώνων
σήμερα αγρότες από την Αλεξάνδρεια
για το συλλαλητήριο
Σελ. 2

Σήμερα Πέμπτη 24 Ιανουαρίου
Πανημαθιώτικο προσκλητήριο
Αγροτικών Συλλόγων,
Συνεταιρισμών και αγροτών
σε έκτακτη γενική συνέλευση
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Στις 28 Ιανουαρίου κατεβάζουν
τα τρακτέρ στην Κουλούρα
Σελ. 2, 5

«ΦιλόΔημος»: Νέα
Πρόσκληση ύψους 100
εκατ. ευρώ για μεγάλα
έργα ύδρευσης σε Δήμους

Σελ. 7

Πρόσκληση
σε πολιτική
ομιλία
Σελ. 5

Με την κοπή πίτας
ολοκληρώθηκαν οι επετειακές
εκδηλώσεις για τα 100χρονα
των Προσκόπων Βέροιας
Σελ. 10

SPORT

SPORT

Χρυσός στο πανελλήνιο πρωτάθλημα
jiu jitsu ο Φώτης Πελέκης
του Α.Σ. Ρωμιός
Σελ. 9
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Κατεβάζουν τα τρακτέρ στην Κουλούρα
στις 28 Ιανουαρίου

ΕΤΟΣ:
2019

Μήνας: 1
Εβδομάδα: 4

07.36
Ανατολή Ήλιου:
.39
Δύση  Ήλιου: 17
24-341

ΠΕΜΠΤΗ
24
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ιερομ.
μά οσίου, Βαβύλα
Ξένης οσίας, Ζωσι

«Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, είναι τραγική, είμαστε στον Ιανουάριο κι ακόμη δεν έχουμε πάρει
ούτε ευρώ από τις αποζημιώσεις…
Όλο μας λένε «αυτή την εβδομάδα»
και τελειώνει ο μήνας και ακόμα τίποτα… Μας κοροϊδεύουν» είπε ο
πρόεδρος του Συλλόγου Γεωργών
Βέροιας Τάσος Χαλκίδης μιλώντας
στον ΑΚΟΥ 99.6 για τον λόγο που
καλούν σήμερα (6.30 μ.μ.) έκτακτη
γενική συνέλευση στο πνευματικό
κέντρο της Μέσης προσκαλώντας
αγρότες, Συλλόγους και Συνεταιρισμούς, να είναι άπαντες παρόντες
για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα θέματα που καίνε τον αγροτικό κόσμο της Ημαθίας.
«Σε λίγο καιρό έτσι όπως πάμε δεν θα υπάρχουν αγρότες. Γι’ αυτό θα κατέβουμε στις 28 Ιανουαρίου στους δρόμους, θα κατεβάσουμε τα τρακτέρ στην Κουλούρα, στο πλαίσιο των Πανελλαδικών μπλόκων».
Κύριο αίτημα τα αυτονόητα, όπως λένε, ζητώντας να γίνει κάτι, πριν χαθεί ο αγροτικός χαρακτήρας του Νομού.

Μια «ζεστή» πολυκατοικία
στην Βέροια
από τις καρδιές των ενοίκων

Δικαιώθηκαν οι «φωνές»
για την ένταξη μνημείων
στο Υπερταμείο
Αρκετό μελάνι είχε χυθεί και δικαίως για την ένταξη
αρχαιολογικών μνημείων στο Υπερταμείο. Ειδικά στην
περιοχή μας ήταν σχεδόν όλα τα μεγάλα μνημεία και
γι’αυτό και μέσα από τις σελίδες του ΛΑΟΥ «ανεβάσαμε»
ψηλά το θέμα. Υπήρξαν τότε κάποιες καθησυχαστικές
διευκρινήσεις από τους υπηρεσιακούς παράγοντες,
ωστόσο όπως είναι αυτονόητο θα έπρεπε να γίνουν άμεσες
ενέργειες για να εξαιρεθούν τα σημαντικά μνημεία της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς από το μεγάλο καζάνι του
Υπερταμείου. Όπερ και εγένετο, αφού μόλις προχθές
δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση που εξαιρεί 2.330
μνημεία, ανάμεσα σε αυτά και 90 «δικά μας». Είναι
θεωρούμε πολύ πιθανό, οι ελλιπείς καταχωρίσεις στο
Κτηματολόγιο και οι γραφειοκρατικές στρεβλώσεις
να οδήγησαν στην ένταξή τους στο Υπερταμείο και
όχι φυσικά πρόθεση να εκποιηθεί η πολιτιστική μας
κληρονομιά. Έστω μετ’εμποδίων και με πολλές φωνές
και διαμαρτυρίες ειδικά από τα ΜΜΕ, προχώρησε η
κυβέρνηση άμεσα και διόρθωσε ένα τεράστιο λάθος,
δικαιώνοντας τις μέχρι τώρα διαμαρτυρίες, που τελικά
την βοήθησαν…

Τα τελευταία χρόνια το σύνηθες είναι να ακούμε για καυγάδες σε
πολυκατοικίες λόγω κοινοχρήστων, πετρελαίου κ.λ.π. που πολλές φορές καταλήγουν μέχρι και σε δικαστικές διαμάχες. Στην περίπτωση μιας
πολυκατοικίας στην οδό Μ.Μπότσαρη στην Βέροια, οι σχέσεις μεταξύ των ενοίκων θυμίζουν άλλες εποχές, νοσταλγικές,
όταν οι πόρτες των σπιτιών ήταν ανοιχτές για τους γείτονες και συμβίωναν ήρεμα και ευτυχισμένα. Συγκεκριμένα έχουν
ορίσει έναν κοινόχρηστο κλειστό χώρο, όπου έχουν φτιάξει από μικρή δανειστική βιβλιοθήκη μέχρι μίνι γυμναστήριο! Όσο
για τις μαζώξεις τους, δεν γίνονται μόνο για να μιλήσουν για προβλήματα της οικοδομής, αλλά για να φάνε και να πιούνε
όλοι μαζί παρέα. Φέτος για πρώτη φορά αποφάσισαν και έκοψαν βασιλόπιτα, αφού ετοίμασαν από κοινού μπουφέ με
σπιτικά εδέσματα, ποτά και έστησαν μέχρι και χορό. Προηγήθηκε μια καλαίσθητη πρόσκληση(φωτο) που δείχνει ότι είναι
οργανωμένη η κατάσταση. Τελικά από την στιγμή που μένουν κάτω από τα ίδια κεραμίδια, φροντίζουν να κάνουν την ζωή
τους πιο όμορφη και πιο ανθρώπινη. Παράδειγμα προς μίμηση για όλους!

Άμεση ανταπόκριση της ΔΕΥΑΒ

Τιμητική διάκριση
στο περιοδικό
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚέΩΝ ΠόΛΙΣ

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

Ειδική Τιμητική Διάκριση του Ιδρύματος Προαγωγής Δημοσιογραφίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣ. ΜΠΟΤΣΗ, απονεμήθηκε στην
Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδας για
το περιοδικό ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚέΩΝ ΠόΛΙΣ. Η διάκριση δόθηκε
σύμφωνα με την απόφαση της γνωμοδοτικής επιτροπής του
ιδρύματος, «Για την ποιοτική δημοσιογραφική παρουσίαση θεμάτων που αφορούν την Ιστορία, τα Γράμματα και τις Τέχνες»,
κατόπιν ομόφωνης εισήγησης της ΕΣΗΕΜΘ. Τη διάκριση
παρέλαβε κατά την 35η Τελετή Απονομής Βραβείων του ιδρύματος στην Αθήνα, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας
Προκόπη Παυλόπουλου, ο διευθυντής σύνταξης του περιοδικού, δημοσιογράφος και συγγραφέας Κώστας Δ. Μπλιάτκας.
Το «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚέΩΝ ΠόΛΙΣ» με την διαρκή ανανέωση
της ύλης του και με την ποιοτική παρουσίαση θεμάτων Ιστορίας, Τέχνης, Γραμμάτων και Πολιτισμού της καθημερινότητας
ήδη έχει χαρακτηριστεί από πνευματικούς ανθρώπους της
χώρας ως “η συνείδηση της πόλης». Η διάκριση επιβραβεύει
το όραμα των εταίρων της Πολιτιστικής Εταιρείας αλλά και
την προσπάθεια της συντακτικής ομάδας και των σημαντικών
ανθρώπων του πολιτισμού που συνεργάζονται με το περιοδικό

Ένας αγωγός της ΔΕΥΑΒ έσπασε στις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης (χθες) στην οδό Ολύμπου
και τα νερά που έτρεχαν γέμισαν το
δρόμο καθιστώντας επικίνδυνη την
διάβαση των οχημάτων.
Περαστικός οδηγός τηλεφώνησε
στη ΔΕΥΑΒ (βλάβες) και, πράγματι, δεν πέρασαν ούτε 10 λεπτά
και το συνεργείο επιφυλακής κατέφθασε στο σημείο της βλάβης,
προς αποκατάσταση. Τα καλά να
λέγονται!

Αγρότες της Αλεξάνδρειας σήμερα στα σύνορα
για το συλλαλητήριο των «Ευζώνων»
Στο συλλαλητήριο που θα γίνει σήμερα Πέμπτη 24 Ιανουαρίου στο συνοριακό σταθμό των Ευζώνων, θα συμμετάσχει ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών του Δήμου Αλεξάνδρειας και καλεί όλα τα μέλη του να ακολουθήσουν, ως ένδειξη
διαμαρτυρίας για την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Όσοι επιθυμούν να πάνε στο συλλαλητήριο, μπορούν να επικοινωνήσουν στο: 6986 216241. Το ραντεβού είναι
στις 2.00 το μεσημέρι.
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2.330 ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
εξαιρούνται από το «Υπερταμείο»
-Μεταξύ αυτών οι Αιγές, οι Βασιλικοί Τάφοι, τα Δίδυμα Λουτρά,
το Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας κ.α.

Στη δημοσιότητα έδωσε την Τρίτη το υπουργείο
Πολιτισμού τον πλήρη κατάλογο των 2.330 ακινήτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που εξαιρέθηκαν
από το «Υπερταμείο» με απόφαση του υπουργού
Οικονομικών και του ΚΥΣΟΙΠ, που δημοσιεύτηκε
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό Β57
με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ
0004586 ΕΞ 2018/19.06.2018 απόφαση που διελάμβανε 10.119 ακίνητα κυριότητας του Δημοσίου.
Μεταξύ αυτών και πάνω από 90 κωδικοί του
αρχαιολογικού χώρου των Αιγών στην περιοχή της
Βεργίνας τα Δίδυμα Λουτρά, το Βυζαντινό Μουσείο
Βέροιας κ.α.
Ειδικότερα, η απόφαση που εκδόθηκε στο ΦΕΚ
με τις υπογραφές του προέδρου του ΚΥΣΟΙΠ, Δημήτρη Λιάκου, και των υπουργών Ευκλείδη Τσακαλώτου, Αλέκου Φλαμπουράρη, Γιάννη Δραγασάκη,
Χριστόφορου Βερναρδάκη και Έφης Αχτσιόγλου, αναφέρει ότι «το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής
Πολιτικής που συνεδρίασε στις 17 Ιανουαρίου 2019,
αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον υπουργό Οικονομικών προκειμένου να ανακαλέσει την απόφασή
του ως προς τη μεταβίβαση των 2.330 ακινήτων του
υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων
Δημοσίου Α.Ε.»».
Τα συγκεκριμένα ακίνητα «εκ του συνόλου των
10.119 ακινήτων, τα οποία μεταβιβάσθηκαν στην
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» με την απόφαση του υπουργού Οικονομικών με αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ
2018/19.06.2018 (2320 Β’) εμπίπτουν στις εξαιρέσεις
του άρθρου 196 του ν. 4389/2016, όπως αυτός ισχύει».
Παράλληλα, όπως αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών, συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των ακινήτων της ως άνω απόφασης
του υπουργού Οικονομικών για την έκδοση νέων
πράξεων εξαιρετέων (σ.σ. από το «υπερταμείο»)
ακινήτων ανά υπουργείο ή μεμονωμένα, όπου τούτο
απαιτείται.
Την ικανοποίηση του για την εξέλιξη αυτή, απόρροια και της πολύμηνης και συστηματικής προσπάθειας του Συλλόγου και της κινητοποίησης των
μελών τους εξέφρασε το ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων
Αρχαιολόγων.
«Δεν αρνηθήκαμε ποτέ να δώσουμε στην δημοσιότητα τον κατάλογο, έπρεπε όμως να σταλεί στο
υπουργείο Οικονομικών ενόψει αποφάσεων» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά στη
συνέντευξη Τύπου, μία μέρα μετά την έκδοση ΦΕΚ
με την οποία εξαιρούνται τα ακίνητα του ΥΠΠΟ από
την ΕΕΣΥΠ («Υπερταμείο»). Στο μεταξύ το ΥΠΠΟ
έχει ήδη ετοιμάσει μία επιπλέον νομοθετική ρύθμιση
που θα ενταχθεί στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του
Ταμείου Αλληλοβοηθείας, το οποίο έχει κατατεθεί
στη Βουλή «για τη διεύρυνση του θεσμικού πλαισίου
προστασίας της κυριότητας μνημείων ανεξαρτήτως
χρονολόγησης». Την διασφάλιση δηλαδή εκτός συναλλαγής και των νεότερων μνημείων πολιτιστικής
κληρονομιάς που χρονολογούνται μετά το 1453 μ.Χ.,
είναι κτήσης Δημοσίου ακόμα και στην περίπτωση
που ανήκουν σε ιδιώτη (π.χ αρχοντικά σε διάφορες
περιοχές της Ελλάδας) .Όσο για τα μνημεία, τα μουσεία, τους χώρους που έχει αποκτήσει το ΥΠΠΟ με
διαδικασίες απευθείας εξαγοράς, απαλλοτρίωσης ή
και από κληροδοτήματα και τα διαχειρίζεται για τον
δημόσιο σκοπό της προστασίας της πολιτιστικής
κληρονομιάς, και αυτά προφανώς αποτελούν δημόσια περιουσία του Δημοσίου, άρα είναι εκτός συναλλαγής και εμπίπτουν στην τροπολογία.
«Για όσους μας αμφισβήτησαν με ερωτήσεις τους
στη Βουλή και με διάφορους τρόπους, πιστεύω»
είπε η κ. Ζορμπά «ότι τώρα είναι και η πρόκληση να
ψηφίσουν την τροπολογία στο νομοσχέδιο ώστε να
δείξουν έμπρακτα ότι έχουν κάνει λάθος».
Η εξαίρεση των 2.330 ακινήτων αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος είναι πάρα πολύ ισχυρή, δεν τίθεται
θέμα διαχείρισης εφόσον είναι στην πλήρη κυριότητα του Δημοσίου, τόνισαν στη συνέντευξη Τύπου
η υπουργός Πολιτισμού, Ζορμπά, ο υφυπουργός
Πολιτισμού Κ. Στρατής και η Γ.Γ του ΥΠΠΟΑ Μαρία
Βλαζάκη.

Η όλη αναστάτωση με τα 2330 ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που μεταβιβάστηκαν στην
ΕΕΣΥΠ, σύμφωνα με τον Κ. Στρατή οφείλεται στις
χρόνιες παθογένειες του ελληνικού δημοσίου και στη
συγκεκριμένη περίπτωση στο εθνικό κτηματολόγιο.
«Για ακίνητα όπως ο Λευκός Πύργος η μόνη πληροφορία που υπήρχε στο εθνικό κτηματολόγιο ήταν ότι
πρόκειται για μια ακάλυπτη έκταση κυριότητας του
ελληνικού δημοσίου» είπε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Πολιτισμού.«Αυτές οι εγγραφές στο εθνικό
κτηματολόγιο έχουν πραγματοποιηθεί την προηγούμενη δεκαετία, σε μια εποχή που είχε ανακοινωθεί η
πρόοδος και η ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου ...που ακόμα δεν έχουμε» συμπλήρωσε ο ίδιος.
Το έργο της ταύτισης των Κωδικών Αριθμών
Eθνικού Kτηματολογίου (ΚΑΕΚ) ολοκλήρωσαν οι
υπηρεσίες και αρμόδιες εφορείες του υπουργείου
Πολιτισμού μέσα σε 20 ημέρες, χρόνο ρεκόρ. «Μόλις πληροφορηθήκαμε ότι στη συγκεκριμένη λίστα
περιλαμβάνονται αρχαιολογικοί χώροι αλλά οι οποίοι
εξαιρούνται, ζητήσαμε επειγόντως από τον γ. γ Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών και
μας εκχώρησε όλα αυτά τα 10119 ακίνητα μαζί με τα
πληροφορικά δεδομένα και το απόσπασμα από την
google για την τοποθεσία τους. Μέσα σε περίπου
είκοσι μέρες ολοκληρώθηκε από τις υπηρεσίες μας
και μετά από κάποιες διορθώσεις η λίστα κατέληξε
στα 2330.Το ολοκληρώσαμε ταχύτατα πολύ καλά
και σωστά. Δύσκολο εγχείρημα με τις Κασσάνδρες
να λένε ότι δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Τραυματική
εμπειρία, δεν το κρύβω, για μένα να βλέπω μνημεία
στον κατάλογο του Υπερταμείου ως εξαιρέσεις βέβαια. Κι αυτό γιατί στο παρελθόν έχουν μεταβιβαστεί
στην ΕΤΑΔ» είπε η Μαρία Βλαζάκη .
Οι αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή μας
που εξαιρούνται
Στην ευρύτερη περιοχή των αρχαιολογικών χώρων του Δήμου Βέροιας, της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Ημαθίας, οι κωδικοί και τα ακίνητα που εξαιρούνται
είναι:
160010601001 ΑΧ ΑΙΓΩΝ. ΜΕΤΟΧΙΟΝ
160010602001 ΑΧ ΑΙΓΩΝ. ΜΕΤΟΧΙΟΝ
160010604001 ΑΧ ΑΙΓΩΝ. ΜΕΤΟΧΙΟΝ
160010605001 ΑΧ ΑΙΓΩΝ. ΜΕΤΟΧΙΟΝ
160010610005 ΑΧ ΑΙΓΩΝ. ΜΕΤΟΧΙΟΝ
160010612002 ΑΧ ΑΙΓΩΝ. ΜΕΤΟΧΙΟΝ
160010701001 ΑΧ ΑΙΓΩΝ. ΜΕΤΟΧΙΟΝ
160010703002 ΑΧ ΑΙΓΩΝ. ΜΕΤΟΧΙΟΝ
160010703003 ΑΧ ΑΙΓΩΝ. ΜΕΤΟΧΙΟΝ
160010704002 ΑΧ ΑΙΓΩΝ. ΜΕΤΟΧΙΟΝ
160010706003 ΑΧ ΑΙΓΩΝ. ΜΕΤΟΧΙΟΝ
160010811002 ΑΧ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΜΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ-ΤΖΑΜΑΛΑΣ

160010841002 ΑΧ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
-ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΜΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ-ΤΖΑΜΑΛΑΣ
160010925007 ΑΧ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
-ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΜΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ-ΤΖΑΜΑΛΑΣ
160011002040 ΑΧ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
-ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΜΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ-ΤΖΑΜΑΛΑΣ
160011006001 ΑΧ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
-ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΜΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ-ΤΖΑΜΑΛΑΣ
160011009020 ΑΧ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
-ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΜΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ-ΤΖΑΜΑΛΑΣ
160011010003 ΑΧ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
-ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΜΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ-ΤΖΑΜΑΛΑΣ
160011011001 ΑΧ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
-ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΜΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ-ΤΖΑΜΑΛΑΣ
160011022004 ΑΧ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
-ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΜΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ-ΤΖΑΜΑΛΑΣ
160011119007 ΑΧ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
-ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΜΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ-ΤΖΑΜΑΛΑΣ
160011129006 ΑΧ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
-ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΜΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ-ΤΖΑΜΑΛΑΣ
160011202019 ΑΧ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
-ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΜΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ-ΤΖΑΜΑΛΑΣ
160011211002 ΑΧ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
-ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΜΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ-ΤΖΑΜΑΛΑΣ
160011251012 ΑΧ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
-ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΑΜΜΟΥ-ΡΑΧΗΣ-ΤΖΑΜΑΛΑΣ
160070107009 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070501004 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΧΩΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΙΓΩΝ
160070502005 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070511002 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070513001 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070524001 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΧΩΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΙΓΩΝ
160070528001 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070528002 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΧΩΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΙΓΩΝ
160070528003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΧΩΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΙΓΩΝ
160070528004 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΧΩΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΙΓΩΝ
160070528013 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΧΩΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΙΓΩΝ
160070552003 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070554001 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070557003 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070561006 ΑΡΧΑΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΩΝ
160070566001 ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΤΑΦΩΝ ΑΙΓΩΝ
160070566003 ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΤΑΦΩΝ ΑΙΓΩΝ
160070566006 ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΤΑΦΩΝ ΑΙΓΩΝ
160070566007 ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

ΤΑΦΩΝ ΑΙΓΩΝ
160070581002 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070581003 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070581005 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070581006 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070581008 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070581009 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070582001 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070582004 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070582005 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070582006 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070582007 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070584001 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070584002 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070584003 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070584005 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070584006 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070585002 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070585003 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070585004 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070585006 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070585007 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070588002 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070588003 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070588004 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070588005 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070588006 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070588007 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070589002 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070589003 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070589004 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070589005 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070589006 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070589007 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070590002 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070590003 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070590006 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070592011 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070594001 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070594002 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070594003 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070598003 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160070599003 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160081317013 ΔΙΔΥΜΑ ΛΟΥΤΡΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
160081327005 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙ ΒΕΡΟΙΑΣ
160081711018 ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
160410510001 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160410520003 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160410536001 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160410539005 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
160410552001 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ
160570924001 ΑΧ ΑΙΓΩΝ
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H Mέρα με τα Χρώματα στο Σέλι!
Κάθε χρόνο και κάτι διαφορετικό! Φέτος για πρώτη φορά, η «Μέρα με τα Χρώματα»
παίρνει τα βουνά! Μουσική,
χρώματα και παιχνίδια με φόντο το Σέλι!
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ (ΜΜΤΧ);
Η ΜΜΤΧ είναι το πρώτο
φεστιβάλ στην Ελλάδα, που
εισήγαγε τα χρώματα σε ένα
φαντασμαγορικό σύνολο που
περιλαμβάνει παιχνιδια, χορό,
διαγωνισμούς, extreme games
κ.α
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ
ΕΚΕΙ;
Nα βουτηχτείς στα χρώματα, να ακούσεις μουσικές, να
χορέψεις, να κάνεις γλυπτική στο χιόνι, να κατέβεις
με φουσκωτά, να κάνεις ski & snowboard, να γνωρίσεις ανθρώπους, να φλερτάρεις, να σελφάρεις, να
επικοινωνήσεις
ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΜΟΥΣΙΚΗ;
Ειρήνη Κακούρη (ΖΟΟ radio)
Βασίλης Βαρσάμης (ZOO radio)
Αlex Kappa (resident)
$pice
ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΡΙΨΕΙΣ:
Ανα μία ώρα από τις 12-5μμ
ΣΤΑ LIFT ΕΧΩ ΕΚΠΤΩΣΗ;
Ναι, με το εισιτήριο της ΜΜΤΧ ζητήστε από το
γκισέ μας και την ειδική εκπτωτική κάρτα 30%
ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ;
Από τις 11 μέχρι τις 5μμ
ΔΕ ΜΟΥ ΦΘΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 17.00
ΕΧΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟ;
Αν είσαι άνω των 18, ελα στο afterparty στο Σαλέ Πλατίτσας Σελίου, μέχρι τις 8μμ
ΠΟΤΕ;
Στις 17 Φλεβάρη
ΠΟΥ;
Στο Σέλι
ΠΩΣ ΠΑΩ ΕΚΕΙ:
Με λεωφορείο του Explosivo Travel Agency 231
048 8600

Aυτά, θα ξεκινήσουν στις 8.00 & 9.00 από τον
Λευκό Πύργο και η επιστροφή από το Σέλι προς
Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει λίγο μετά τις 5μμ. Θα
υπάρχει επιστροφή στις 20.00 για τους κατόχους
pass στο after party.
Παρακαλείστε να έχετε την ηλεκτρονική απόδειξη του εισιτηρίου μαζί σας
ΠΟΣΟ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ;
Είσοδος στο φεστιβάλ: 8€
Είσοδος στο φεστιβάλ και afterparty: 10€
Είσοδος στο φεστιβάλ, μεταφορά από και προς
Θεσσαλονίκη: 18€
Είσοδος στο φεστιβάλ, μεταφορά από και προς
Θεσσαλονίκη & είσοδος στο afterparty: 20€
ΑΠΟ ΠΟΥ ΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΑΙ;
Από όλα τα καταστήματα Public όπως και ηλεκτρονικά στο:
http://tickets.public.gr/event/i-mera-me-taxromata-pairnei-ta-vouna
TIPS -Ντυθείτε ζεστά, -️Φέρτε μαζί σας ένα εξτρά
ζευγάρι κάλτσες -️ φορέστε ορειβατικά παπούτσια
ή απλά αδιάβροχα. -️ΜΗΝ φορέσετε πάνινα παπούτσια, χαμηλά, αθλητικά. -️Εάν ανησυχείτε πως
θα λερωθούν τα ρούχα, [τα χρώματά μας φεύγουν
με ένα απλό πλύσιμο] μπορείτε να προμηθευτείτε
έγκαιρα μία ωραιότατη φόρμα προστασίας
Για περισσότερες εικόνες & βίντεο κάντε μας
follow στο instagram:
@xromataofficial

ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση – Εκδήλωση βασιλόπιτας

Καλούμε όλα τα μέλη μας, τους χορευτές μας και τους φίλους της Θρακικής Εστίας Βέροιας την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11.30, στην αίθουσά μας, οδός Κυριωτίσσης 3Α, για την «κοπή
της βασιλόπιτάς μας».
Με τιμή το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας κόβει πίτα

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας «Δεσμός», κόβει την Πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα του 2019, τo Σάββατο 26
Ιανουαρίου και ώρα 18:00, στο καφέ «Foyer», στο φουαγιέ της Αντωνιάδειου Στέγης Γραμμάτων και
Τεχνών, Α.Αντωνιάδη 19.

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

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

Ημερίδα για τις αναπτυξιακές
προκλήσεις της Περιφέρειας
Κ. Μακεδονίας και του Ν. Ημαθίας
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βέροιας, η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών
Ημαθίας, το 4ο Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος
Ημαθίας, η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών
Βέροιας, , ο Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας, ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας & το Ινστιτούτο Εργασίας
ΓΣΕΕ διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο: «Η Ελληνική
Οικονομία μετά την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής: Οι αναπτυξιακές
προκλήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
και του νομού Ημαθίας» την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου στις 6.00 μ.μ. στo Πολυχώρο Ελιά της
Βέροιας.
Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ έχει ως εξής:
18.00 – 18.20 Προσέλευση – Εγγραφές

18.20–18.40
Έναρξη Εργασιών Ημερίδας - Χαιρετισμοί
Εκπρόσωποι Τοπικών Φορέων
18.40–18.50 Εισαγωγικές Παρεμβάσεις
• Γιάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος ΓΣΕΕ
18.50–19.20 Εισήγηση με τίτλο: «Η Ελληνική
Οικονομία μετά την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής. Οι αναπτυξιακές
προκλήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
και του νομού Ημαθίας»
Γιώργος Αργείτης, Επιστημονικός Διευθυντής
ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
19.20–19.45 Συζήτηση
19.45–20.00 Συμπεράσματα - Κλείσιμο

Παρουσίαση παιδικού βιβλίου

Οι «Πολύχρωμες Χαρούμενες Στέγες»
στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας
Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου στις 6:30 το
απόγευμα θα γίνει η πρώτη παρουσίαση του
παιδικού βιβλίου «Πολύχρωμες Χαρούμενες
Στέγες» της Βασιλικής Κατσαρέλια, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντιστάσεως 42.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
Αλέξανδρος Ακριτίδης συγγραφέας, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης.
Κωνσταντία Κυροπούλου, Προϊσταμένη διεύθυνσης παιδικής φροντίδας και προστασίας 3ης
ηλικίας του οργανισμού προσχολικής μέριμνας
δήμου Αλεξάνδρειας.
Χριστίνα Κεϊσογλου, φιλόλογος.
Η συγγραφέας θα διαβάσει αποσπάσματα
και θα ακολουθήσει παιχνίδι με τα αστέρια!
Το παιδικό βιβλίο της Βασιλικής Κατσαρέλια μέσα από την πλούσια εικονογράφηση του
και την όμορφη ιστορία του διδάσκει τα παιδιά
να είναι υπεύθυνα στην καθημερινή ζωή τους.
Σε πρώτο επίπεδο αναφέρεται σε κάτι απλό
όπως την τακτοποίηση των παιχνιδιών τους,
αφού τελειώσουν την ενασχόληση μαζί τους. Σε
δεύτερο όμως επίπεδο με την χρησιμοποίηση
συμπαντικών συμβόλων όπως τα αστέρια και
το φεγγάρι ως μέσα του διδακτικού μηνύματος υποδεικνύει ότι η υπευθυνότητα είναι αρωγός και σε πολύ
ευρύτερα θέματα της ζωής του ανθρώπου.

Εδώ στον αγώνα
( Stand Up Comedy )
Πέμπτη 24 Ιανουαρίου
2019 στις 21.30
Κινηματοθέατρο Σταρ
Προπώληση 9.00€ στο Ταμείο του Κινηματογράφου Στάρ και στο Viva.gr
Ο Θωμάς Ζάμπρας και η Χρύσα Κατσαρίνη έχουν κάνει πολλές παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα.
Θα λέγαμε ένα συγκεκριμένο αριθμό, αλλά κανείς
δεν μετράει τις παραστάσεις του από ένα σημείο
και μετά.
Αποφάσισαν φέτος να περιοδεύσουν μαζί, με
την παράσταση «Εδώ, στον αγώνα». Στην δίωρη
παράστασή τους, εναλλάσσονται πάνω στην σκηνή
και μιλάνε για μια ποικιλία θεμάτων, από το σεξ και
τον Μητροπάνο μέχρι τα space cake και τα τουριστικά μαγαζιά. Ο καθένας με το δικό του προσωπικό
στυλ. Οπότε αν δεν τους έχεις δει ποτέ και πάντα
ήθελες, να η ευκαιρία. Αν ανήκεις στην κατηγορία
των ανθρώπων που τους έχει ρωτήσει «ποτέ θα
έρθετε στην τάδε πόλη;» η απάντηση είναι ΤΩΡΑ.
Αλλά ακόμα κι δεν ανήκεις σε καμία από τις δύο
κατηγορίες, έλα κι εσύ αν θες. Δεν θα σε σταματήσει
κάποιος στην πόρτα.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 2331022373

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΟΓΩΝ-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝΚΟΙΝ.ΦΟΡΕΩΝ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

Απάντηση στην Ν.Ε.
Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ

Στην προδήλως προκλητική, εν πλήρη πλάνη και υποκρισία χθεσινή ανακοίνωση
του Γραφείου Τύπου της ΝΕ Σύριζα Ημαθίας, με αφορμή επίθεση στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα κάτωθι:
1)
Όσον αφορά στην επίθεση στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, καθιστούμε σαφές σε
χίλιους τόνους, ότι αυτή δεν συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με το ειρηνικό και δημοκρατικό συλλαλητήριο της 22-1-2019, στο οποίο δεν υπήρξαν ούτε έκτροπα, ούτε
επεισόδια, ούτε η Αστυνομία χρειάστηκε να παρέμβει με οποιοδήποτε τρόπο για την
τήρηση της τάξης.
2)
Το ειρηνικό, παλλαϊκό και δημοκρατικό συλλαλητήριο της 22-1-2019, καθώς
και όσοι συμμετείχαμε σε αυτό, δεν είχαμε καμία διάθεση να προκαλέσουμε επεισόδια,
δεν εμφορούμαστε από φασιστική νοοτροπία και φασιστικές πρακτικές, όπως άστοχα
και συκοφαντικά ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, για τους δικούς του μικροπολιτικούς λόγους.
3)
Το ειρηνικό, παλλαϊκό, δημοκρατικό, ορμητικό και γεμάτο παλμό συλλαλητήριο και όσοι συμμετείχαμε σε αυτό, διαδηλώσαμε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, για τη Μακεδονία μας, για την Ελλάδα μας, για την ιστορία μας, για τη γλώσσα μας, για τον πολιτισμό μας, για την ταυτότητά μας, έννοιες προφανώς ξένες σε εσάς.
Και, επειδή, όλοι γνωριζόμαστε σ’ αυτόν τον τόπο, θα θέλαμε να επισημά4)
νουμε ότι φασίστας δεν είναι αυτός που διαδηλώνει ειρηνικά και δημοκρατικά για τα
πιστεύω του, αλλά αυτός που δεν αναγνωρίζει το συγκεκριμένο δικαίωμα σε αυτόν με
τον οποίο διαφωνεί.
Τέλος, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, καταλάβετε μια για πάντα ότι, αφενός δεν βρίσκε5)
στε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αφετέρου ότι εμείς που διαδηλώνουμε σε βάρος
της κατάπτυστης συμφωνίας των Πρεσπών δεν είμαστε φασίστες, αλλά πολίτες με αξίες, ιδανικά, και ισχυρό δημοκρατικό φρόνημα. Μη βλέπετε, λοιπόν, φασιστικά φαντάσματα στο συλλαλητήριο της 22-1-2019, γιατί απλά δεν υπάρχουν. Αυτό που υπάρχει
είναι μια φασίζουσα δική σας αντίληψη σε ό,τι είναι αντίθετο με τα δικά σας πιστεύω.
Με εκτίμηση,
Για την οργανωτική επιτροπή
Καγκελίδης Αντώνιος

Σήμερα Πέμπτη 24 Ιανουαρίου

Πανημαθιώτικο προσκλητήριο
Αγροτικών Συλλόγων,
Συνεταιρισμών και αγροτών
σε έκτακτη
γενική συνέλευση
Από τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ καλούνται οι Αγροτικοί Σύλλογοι του νομού, οι Πρόεδροι των Αγροτικών Συνεταιρισμών, τα μέλη του Συλλόγου και
οι Αγρότες του Δήμου Βέροιας σε έκτακτη γενική συνέλευση την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Μέσσης .
(Μέσση Βέροιας )
Τα προς συζήτηση θέματα είναι:
-Αγροτικά ζητήματα και διεκδικήσεις των Αγροτών
-Τιμές των προϊόντων
-Κόστος παραγωγής
-Ασφάλιση ΕΛΓΑ
-Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος
-Αποζημιώσεις βροχοπτώσεων
-Κινητοποιήσεις
Απευθυνόμενος προς τους συναδέλφους τους, ο πρόεδρος του Συλλόγου Αναστάσιος Χαλκίδης, τονίζει ότι «ο Αγροτικός κόσμος περνάει δύσκολες στιγμές, πρέπει όλοι
μαζί να αποφασίσουμε και να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει».
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Δήμος Αλεξάνδρειας: Επεκτείνεται
η διαδικασία επανασυνδέσεων ρεύματος
για τη στήριξη καταναλωτών
O Δήμος Αλεξάνδρειας ενημερώνει σχετικά με
την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος, για τη
στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι
οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας ληξιπρόθεσμων
οφειλών, ότι σύμφωνα με την τροποποίηση της
σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 49/Β/18-01-2019, η διαδικασία επανασυνδέσεων επεκτείνεται και σε καταναλωτές, των οποίων η παροχή ρεύματος έχει απενεργοποιηθεί λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών έως
και τις 31-10-2018, με την προϋπόθεση να αφορά
στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας.
Για τη χορήγηση του ανωτέρω βοηθήματος, θα
υποβάλλονται αιτήσεις με συνημμένα δικαιολογητικά, στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Αλεξάνδρειας, τα οποία θα εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με
την αριθμ.145/9701/09-05-2018 Απόφαση του κ. Δημάρχου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια ένταξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να απευθύνεστε στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας
και Πολιτισμού Δήμου Αλεξάνδρειας (Πλατεία Σιδηροδρομικού
Σταθμού, και από ώρα 8:00 π.μ. έως και 15:00 μ.μ., τηλέφωνο
επικοινωνίας 23330 – 53071 και 53072 από Δευτέρα έως και
Παρασκευή).

Πρόσκληση σε
πολιτική ομιλία

ΚΚΕ: “Όχι στη Συμφωνία
Τσίπρα – Ζάεφ»
Η Κομματική
Οργάνωση του
ΚΚΕ Κεντρικής
Μακεδονίας διοργανώνει συλλαλητήριο, σήμερα Πέμπτη 24
Ιανουαρίου, στις
18.30, στο Άγαλμα Βενιζέλου με
θέμα:
“Όχι στη Συμφ ων ί α Τσ ί π ρ α
– Ζάεφ, Όχι στα
σχέδια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, Όχι στον
αλυτρωτισμό και
το ν ε θ ν ι κ ι σ μ ό
- Ναι στη φιλία-αλληλεγγύη και
κοινή πάλη των
λαών”.
Θα μιλήσει ο Σωτήρης Ζαριανόπουλος, ευρωβουλευτής
του ΚΚΕ και υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης με την
Λαϊκή Συσπείρωση.

Σ α ς π ρ ο σ κα λώ
στην ανοιχτή πολιτική ομιλία μου, που
θα πραγματοποιηθεί
στις 25 Ιανουαρίου
2019, ημέρα Παρασκευή, στις 9.00
μ.μ., στο ξενοδοχείο
«ΑΙΓΕΣ Μέλαθρον».
Με εκτίμηση,
Αντώνης
Μαρκούλης
Υποψήφιος
Δήμαρχος
Βέροιας

Ανακοίνωση
Παρελήφθησαν τα αποτελέσματα για τις βροχοπτώσεις
στα κεράσια για τις 08/05/2018 και 20/05/2018 για Νάουσα, Στενήμαχο , Χαρίεσσα, Λευκάδια .
Ενστάσεις έως 4/2/2019 στην ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ
Μπάγκου Αρετή.
Πληροφορίες στο τηλ. 23323-50000 και 23323-50011
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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

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

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

Τελούμε την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό
Αγ. Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την
ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας συζύγου,
πατέρα και παππού

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

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΗ

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
Το εγγόνι,
Οι λοιποί συγγενείς

ΚΗΔΕΙΑ

Kηδεύεται σήμερα Πέμπτη 24
Ιανουαρίου 2019 στις 10.00 π.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Βασίλειος Νικ. Γιαγτζόγλου σε ηλικία 70
ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας

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

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ανακοινώνεται, ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο
στο Γηροκομείο Βέροιας τηλ. 23310 24891 και συχνά
το Γραφείο του Αδελφάτου στο Υπόγειο Δημοτικής
Αγοράς. Για πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο
τηλ. 6979 221678, 23310 72525.Για οικονομική ενίσχυση επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην ALPHA BANK.
1. Αδελφάτο Γηροκομείο Βέροιας Αρ. Λογ.: 8 30 00 20
01 00 00 70 , ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 83 00 02 00 10
00 0 70 2. Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας Αρ. Λογ.:8 2
9 00 20 01 00 00 24 , IBAN: GR 78 0140 82 90 82 90
02 00 10 00 024

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.

Η κίνηση
του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων :
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.

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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«ΦιλόΔημος»: Νέα
Πρόσκληση ύψους 100 εκατ.
ευρώ για μεγάλα
έργα ύδρευσης σε Δήμους

Μία νέα πρόσκληση του Προγράμματος «ΦιλόΔημος»,
συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση των Περιφερειών, των Δήμων, των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και των Συνδέσμων
Ύδρευσης της χώρας, για την κατασκευή μεγάλων έργων
ύδρευσης, υπέγραψαν ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης και ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στάθης
Γιαννακίδης.
Στόχος είναι η εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση και με την Πρόσκληση
αυτή μπορούν να χρηματοδοτηθούν ιδιαιτέρως σημαντικά
(εμβληματικά) έργα και παρεμβάσεις στο πεδίο της ύδρευσης,
που πρόκειται να εξυπηρετήσουν τουλάχιστον 30.000 και άνω
ενεργά υδρόμετρα.
Η χρηματοδότηση αφορά σε παρεμβάσεις όπως:
• Εξωτερικά υδραγωγεία
• Διυλιστήρια νερού με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.
• Παρεμβάσεις στα εσωτερικά δίκτυα διανομής σε μεγάλα
πολεοδομικά συγκροτήματα
• Κατασκευή υποδομών αποθήκευσης νερού
• Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερού
• Δράσεις ΑΠΕ για την ενεργειακή αυτονομία του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και των υποδομών εγκατάστασης.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος, υποβάλει μία αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, με κατώτατο προϋπολογισμό κύριου
υποέργου, 10.000.000 € και ανώτατο προϋπολογισμό κύριου
υποέργου, 20.000.000 €.
Οι δικαιούχοι θα μπορούν να καταθέτουν τα αιτήματά τους
από την 1η Φεβρουαρίου έως την 5η Απριλίου 2019.
Να σημειωθεί ότι η Πρόσκληση αυτή έρχεται να προστεθεί
στην τρέχουσα Πρόσκληση (Πρόσκληση Ι) έργων ύδρευσης
μικρότερης κλίμακας, ύψους 450.000.000 ευρώ, η οποία καταγράφει ήδη εντάξεις ύψους 343.482.057,02 € και παρουσιάζει
πολύ μεγάλη ανταπόκριση και δυναμική σε ολόκληρη τη χώρα.
Συνολικά, το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» προσφέρει πλέον
τη δυνατότητα για εντάξεις έργων ύδρευσης, που η χρηματοδότησή τους θα φθάσει και θα ξεπεράσει τα 550.000.000 €.
Πρόκειται για έργα ύψιστης προτεραιότητας, τα οποία είχαν

Σύλληψη 49χρονης για
καταδικαστική απόφαση
Συνελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2019 το μεσημέρι σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, 49χρονη ημεδαπή, καθώς σε βάρος
της εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Πενταμελούς
Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την
οποία της επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 8 ετών, 3 μηνών και
25 ημερών και χρηματική ποινή 20.000 ευρώ, για σύσταση
συμμορίας, κλοπή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από
εγκληματική δραστηριότητα.

www.laosnews.gr

Συμφωνία των Πρεσπών:
«Η Κυβέρνηση δένει χειροπόδαρα τη
χώρα και δημιουργεί ένα
θερμοκήπιο αυριανού αλυτρωτισμού»
Γράφει ο Λευτέρης Αυγενάκης*

«παγώσει» για χρόνια και είναι απολύτως ώριμα. Η αξιολόγηση
και η ένταξή τους γίνεται με κριτήρια αξιολόγησης και πληρότητα φακέλων, που ταυτίζεται με αυτά του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στόχος της νέας Πρόσκλησης του Προγράμματος «ΦιλόΔημος» (το οποίο ξεκίνησε με αρχικό προϋπολογισμό 500 εκατ.
ευρώ και ήδη μέσα στο 2018 ξεπέρασε τα 1,9 δισ. ευρώ) δεν
είναι μόνο, να εξασφαλίσει επαρκή και ποιοτική ύδρευση για
χιλιάδες ανθρώπους, αλλά να βοηθήσει και αυτή, όπως και όλες οι άλλες Προσκλήσεις, στη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης
ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες, ενισχύοντας την απασχόληση, την παραγωγικότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ο Ευάγγελος Πανταζής
από την Καστοριά,
νέος πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Εμπορικών
Συλλόγων Δυτικής &
Κεντρικής Μακεδονίας
Τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019, στη Βέροια, συνεδρίασε πρώτη φορά για το έτος, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Δυτικής & Κεντρικής
Μακεδονίας.
Στη συνεδρίαση ο κ. Καρανίκας Γεώργιος υπέβαλλε την
παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου.
Ύστερα από την παραίτηση του κ. Καρανίκα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων
Δυτικής & Κεντρικής Μακεδονίας, προχώρησε σε Αναδιάρθρωση, προεδρεύοντος του Α’ Αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας, κ. Ταλλίδη Θωμά.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και την ονομαστική
ψηφοφορία που ακολούθησε
Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε
σώμα ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευάγγελος Πανταζής
(Εμ.Συλ. Καστορίας)
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θωμάς Ταλλίδης
(Εμ.Συλ. Φλώρινας)
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτριος Αθανασιάδης
(Εμ.Συλ. Κοζάνης)
Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άγγελος Κάλλης
(Εμ.Συλ. Νάουσας)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νεκτάριος Ελμαλόγλου
(Εμ.Συλ. Έδεσσας)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Κωνσταντίνος Δημάδης (Εμ.Συλ. Γρεβενών)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ :
Αθηνά Πλιάτσικα – Τσιπουρίδου (Εμ.Συλ. Βέροιας)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ:
Μιχαήλ Δεληκώστας(Εμ.Συλ. Πτολεμαΐδας)
ΜΕΛΟΣ : Γεώργιος Δημητριάδης
(Εμ.Συλ. Αλεξάνδρειας)
ΜΕΛΟΣ : Νικόλαος Δημητρόπουλος
(Εμ.Συλ. Φλώρινας)
ΜΕΛΟΣ : Γεώργιος Καρανίκας(Εμ.Συλ.Έδεσσας)

7

Η κυβέρνηση της «πρώτης φοράς αριστερά» μετά από 4 χρόνια αυταρχικής
εξουσίας, πιστή στις ιδεοληψίες τις και με
τη συνέργεια των γνωστών προθύμων,
θέτουν σε πολύ σοβαρούς κινδύνους τα
εθνικά συμφέροντα, πλήττουν τη χώρα και
οδηγούν την πατρίδα σε μια μεγάλη εθνική
οπισθοχώρηση, παραβιάζοντας όλες τις
κόκκινες γραμμές που είχαν χαραχθεί στο
πλαίσιο της εθνικής μας στρατηγικής. Γιατί;
Για να μπορεί ο κ. Τσίπρας στο τέλος της
πολιτικής του καριέρας να προσποιείται
τον ειρηνοποιό ηγέτη.
Ακόμη και τώρα κι ενώ η Συμφωνία
των Πρεσπών έχει έρθει στο ελληνικό κοινοβούλιο και συζητείται με διαδικασία εξπρές, η Κυβέρνηση αποδεικνύεται για μια
ακόμη φορά, ανεύθυνη. Ακόμη και τώρα,
η κυβέρνηση δεν έχει φέρει στη βουλή το
αναθεωρημένο Σύνταγμα των Σκοπίων,
ούτε το προοίμιό του. Οι βουλευτές -δηλαδή- καλούνται να τοποθετηθούν για ένα
εξαιρετικά κρίσιμο εθνικό ζήτημα που θα
διαμορφώσει το μέλλον της χώρας, αλλά
και νέες ισορροπίες στην περιοχή μόνον
επί των τροπολογιών, χωρίς καν να έχουν
γνώση του Συντάγματος της γείτονος.
Γιατί όμως η συμφωνία είναι επιζήμια;
Διότι η συμφωνία δεσμεύει την Ελλάδα σε
αναγνώριση για πρώτη φορά «μακεδονικής» εθνότητας, γλώσσας και ταυτότητας.
Καμία άλλη ελληνική κυβέρνηση δεν είχε
αποδεχτεί κάτι τέτοιο.
Αναλυτικότερα, το ισοζύγιο κερδών και
ζημιών είναι συντριπτικό σε βάρος της Ελλάδας.
Με τη συμφωνία αυτή τα Σκόπια εξασφαλίζουν:
α. την αναγνώριση εκ μέρους της Ελλάδας ότι οι πολίτες τους θα ονομάζονται
«Μακεδόνες/πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας»
β. Χρήση του όρου nationality (που μεταφράζεται και ως ιθαγένεια και ως εθνικότητα) αντί αυτή του όρου citizenship (που
αποδίδει καλύτερα την έννοια της σχέσης
του πολίτη με το κράτος).
γ. Αναγνώριση της γλώσσας ως «μακεδονικής».
δ. Αναγνώριση από την Ελλάδα και
ελευθερία χρήσης των ακρωνύμιων MK
και MKD («Makedonija») αντί ΝΜ ή ΝΜΚ
(North Macedonia).
ε. ε. Αναγνώριση «μακεδονικής» ταυτότητας μέσω της επαναλαμβανόμενης αναφοράς αυτής στο Σύνταγμα των Σκοπίων.
στ. Δεν υπάρχει πουθενά μια ξεκάθαρη

αναφορά στην Ελληνική Μακεδονία (Η
Συμφωνία αναφέρεται “σε βόρεια περιοχή
του Α Μέρους”)
ζ. Αναγνώριση και ενίσχυση του αφηγήματος περί εθνικής «μακεδονικής» ταυτότητας (με εξαίρεση μόνο της ελληνικής
αρχαίας ιστορίας)
η. Έναρξη διαδικασίας για την ένταξη
στο ΝΑΤΟ με την ολοκλήρωση της συνταγματικής αναθεώρησης, άσχετα από το
εάν κυρωθεί η συμφωνία ή όχι (Μέρος 1,
Άρθρο 2, παρ. 4β,(ι) και (ιι)).
θ. Δυνατότητα έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων στην ΕΕ (Μέρος 1, Άρθρο
2, παρ. 4α).
ι. Δέσμευση της Ελλάδας να μην αντιταχθεί όχι μόνο στην υποψηφιότητα αλλά
και στην ένταξη της «Βόρειας Μακεδονίας»
σε διεθνείς οργανισμούς χωρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση. Δηλαδή ακόμα
και αν τα Σκόπια δεν πληρούν τα κριτήρια
ένταξης (Μέρος 1, Άρθρο 2, παρ. 1).
ια. Συζήτηση για χρήση εμπορικών ονομασιών, σημάτων και επωνυμιών
ιβ. Σύσταση διεπιστημονικής επιτροπής, η οποία θα εξετάσει τον τρόπο διδασκαλίας της ιστορίας και των δύο χωρών
ώστε να αρθούν οι αλυτρωτικές αναφορές.
Πρόκειται για έμμεση αλλά σαφή παραδοχή ότι και η Ελλάδα τρέφει και εκείνη αλυτρωτικές βλέψεις εναντίον των Σκοπίων!
Επί 28 ολόκληρα χρόνια, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις επεδίωκαν και προσπάθησαν να επιτύχουν μια ειλικρινή συμφωνία με τα Σκόπια, αμοιβαία αποδεκτή που
να διασφαλίζει ισότιμες σχέσεις αρμονικής
συνεργασίας και καλής γειτονίας. Όχι μια
οποιαδήποτε λύση. Ο κ. Τσίπρας τυφλωμένος από την εξουσία έκανε ό,τι κανένας άλλος πρωθυπουργός δεν διανοήθηκε ποτέ.
Και ποιες ήταν οι τρεις κόκκινες γραμμές, που ο κ. Τσίπρας παραβίασε;
α. Να μην “κερδίσει” οποιοσδήποτε
άλλος την δυνατότητα να μονοπωλεί την
ταυτότητα της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της Μακεδονίας.
β. Να μη μπορεί οποιαδήποτε άλλη
χώρα να εμφανιστεί σαν νόμιμος ή νομιμοφανής διεκδικητής της πολιτιστικής και της
εδαφικής υπόστασης της Μακεδονίας που
αποτελεί τμήμα της ελληνικής επικράτειας.
γ. Να μην διαμορφωθούν προϋποθέσεις
έγερσης ζητήματος ή δημιουργίας δήθεν
«μακεδονικής» μειονότητας στην Ελλάδα.
Δηλαδή, το ισοζύγιο κερδών και ζημιών
είναι συντριπτικό σε βάρος της Ελλάδας.
Ο κ. Τσίπρας μπορεί να καταπατά διαδικασίες και θεσμούς για να παραμένει
λίγο ακόμα στην αγαπημένη του καρέκλα.
Μπορεί να πετάει ληγμένα χημικά σε παιδιά
και ηλικιωμένους, μπορεί να «εξαγοράζει»
βουλευτές, να συγκαλύπτει σκάνδαλα και
να μοιράζει οφίκια. Δεν μπορεί όμως να υποθηκεύει το μέλλον της χώρας, δεν μπορεί
να πουλά την Ιστορία και να απαξιώνει τους
αγώνες και τη θυσία των προγόνων μας.
Δυστυχώς, η Κυβέρνηση δένει χειροπόδαρα τη χώρα. Η συμφωνία δεσμεύει
αμετάκλητα τη χώρα κι αποτελεί θερμοκήπιο για την ανάπτυξη εθνικισμού και
αλυτρωτισμού.
*Ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης είναι
Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της
Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Ηρακλείου.

CMYK
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Γ’ Εθνική

Νέος θρίαμβος της Βέροιας 3-0
και τον Αγρ. Αστέρα

Μπροστά σε λίγους φιλάθλους που αψήφισαν το κρύο και
το ψιλόβροχο η Βέροια ήταν και
πάλι κυρίαρχος του παιχνιδιού
και έφθασε στην 7η συνεχόμενη
νίκη   κερδίζοντας τον Αγροτικό
Αστέρα Εύοσμου με 3-0.
Από την αρχή οι παίκτες του
Σάκη Θεοδοσιάδη έχοντας για
αντιπάλους τον βαρύ αγωνιστικό
χώρο αλλά και την ομαδα της
Θεσ/νικης που έχει στις τάξεις
του έμπειρους παίκτες επέβαλε
το δικό της ρυθμό ώστε να πετύχει μία ακόμη νίκη . Μετά από
κάποιες χαμένες ευκαιρίες με τον δραστήριο Σκαθαρούδη στο 8’ και στο 10’
λεπτό ,ήρθε το 1-0 από τον ίδιο παίκτη
στο 24’ λεπτό όταν από βαθιά σέντρα
του Κυριακίδη ο Σκαθαρούδης βρέθηκε στην πλάτη της άμυνας του Αστέρα
και με ένα ψύχραιμο πλασέ έστειλε την
μπάλα στα δίκτυα του Παναγόπουλου
για το 1-0.
Το γκολ αυτό έδωσε την ευκαιρία
στους γηπεδούχους να παίξουν πλέον
χωρίς άγχος επιδιώκοντας σε ένα δεύτερο γκολ για να εξασφαλίσουν ουσιαστικά και την νίκη.
Μπορεί ο βαρύς αγωνιστικός χώρος
να εμπόδιζε αρκετά τις κινήσεις των παικτών αλλά οι Βεροιώτες με πολλές δυνάμεις και αγωνιστικό πάθος  τα ξεπέρασαν όλα και πίεζαν με σωστή ανάπτυξη
, χωρίς να αφήνουν περιθώρια στους
φιλοξενούμενους να απειλήσουν την εστία του Κοντογουλίδη.
Τελικά το ημίχρονο έληξε με 1-0 παρά τις ευκαιρίες που χάθηκαν .
Στην επανάληψη η Βέροια και πάλι
είχε   την πρωτοβουλία των κινήσεων
και στο 56’ λεπτό έφθασε στο 2-0 όταν
στην σέντρα του Σκαθαρούδη από δεξιά
ο αμυντικός του Αστέρα Καραμανλής
έστειλε την μπάλα στα δίκτυα της ομάδας του .!!
Στην συνέχεια έγινε ένα παιχνίδι κέντρου με πολλά φάουλ με αποτέλεσμα
να πέσει αρκετά και ο ρυθμός το αγώνα
.
Σημασία πάντως έχει οτι η Βέροια
ήταν για μία ακόμη φορά σοβαρή κράτησε το 2-0 και με τις αλλαγές που έκανε ο
Σάκης Θεοδοσιάδης η ομάδα έγινε ακόμη πιο «φρέσκια» κυρίως επιθετικά και
αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη

Με λίγα λάθη ήταν η διαιτησία του Σιδηρόπουλου (Σ.Δ.
Πέλλας), ενώ πιο σωστές υποδείξεις είχαν οι συντοπίτες
βοηθοί του, Ταγκαλίδης και Αρέστης.

ενός ακόμη γκολ στο 82’ όταν ύστερα
από σέντρα του Μπλέτσα ο μεγάλος ηγέτης και αρχηγός της Βέροιας ο Αλέξης
Βεργώνης με καρφωτή κεφαλιά έστειλε
την μπάλα στα δίκτυα του Αστέρα αφού
πρώτα η μπάλα βρήκε το δοκάρι και την
πλάτη του τερματοφύλακα.
Σταθερή και σοβαρή
συνεχίζει η Βέροια
Η εικόνα της ομάδας στις τελευταίες αγωνιστικές είναι ομάδας ανώτερης
κατηγορίας και αυτό το αποδεικνύει με
τις επτά συνεχόμενες νίκες , αλλά και
με το ωραίο ποδόσφαιρο που παίζει.
Έχει γίνει μία καλή «χημεία» εποχής του
Σάκη θεοδοσιάδη σε όλες τις γραμμές
της ομάδας.
Τέτοιο οικογενειακό κλίμα είχε καιρό
να ζήσει στα αποδυτήρια η ομάδα της
Βέροιας και αυτή η «υγεία» ξεκινάει από
την Διοίκηση τους παίκτες την τεχνική
ηγεσία που ασχολούνται πολλές ώρες
με σκοπό να πετύχει η  ομάδα τον στόχο
της.
Κανείς δεν υστέρησε
Από την Βέροια δεν υπάρχουν υστερήσαντες αφού όλοι οι παίκτες που
αγωνίστηκαν πάλεψαν για την νίκη.
Ξεχώρισαν ιδιαίτερα ο αρχηγός Αλέξης Βεργώνης με πολλές δυνάμεις με
μέγιστο πάθος και ένα υπέροχο γκολ.
Δεν φοβήθηκε την βαριά φανέλα που
φόρεσε ο Λάμπρος Ταίρης στην πρώτη
εμφάνιση με την Βέροια , συνεργάστηκε
υπέροχα με τους νέους συμπαίκτες του
και έδειξε οτι θα βοηθήσει πάρα πολύ
στην συνέχεια. Πολύ καλή μέρα για τον
Σκαθαρούδη ο οποίος πέτυχε το 1-0
ενώ από σέντρα του μπήκε το αυτογκόλ
για το 2-0.

ΒΕΡΟΙΑ (Θεοδοσιάδης):
Κοντογουλίδης, Μουχάλης,
Κυριακίδης, Μπακάλης, Μαραγκός, Μεληκιώτης, (58’ Μυλωνάς) Βεργώνης, Μπλέτσας,
Ταϊρης, (84’ Ιωάννου) Σκαθαρούδης, (73’ Τσικόπουλος) Χαντζάρας (64’ Παπουτζίδης).
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤ. (Τσινεσίδης): Παναγόπουλος, Βουτσιάς, Μπάρμπας, Κυριαλανης, (46’ Ηλιάδης) Καραμανλής,
Ιβανίδης, Σουλίδης, Κουκουλέκης, (73’
Μουδιος) Στεφανίδης, Αμαραντίδης, (46’
Μήτογλου) Χειριτράντας (78’ Αθανασιάδης)
Αποτελέσματα - 2ος όμιλος
Μελιτέας – Ολυμπιακός Κ. .ΑΝΑΒΟΛΗ
Άρης Παλαιοχ – Εδεσσαϊκός ......0-0
Βέροια – Αγροτικός Αστ ..............3-0
Τρίγλια – Μακεδονικός............... 2-1
Λαγκαδάς – Νίκη Αγκαθιάς......... 0-3
Αλμωπός Αρ – Γιαννιτσά. ΑΝΑΒΟΛΗ
ΠΑΟ Κουφ – Ερμής Αμυντ .........1-0
Η βαθμολογία
1)Παλαιοχώρι .............................. 32
2) Βέροια .....................................30
3) Αγκαθιά ...................................29
4) ΠΟ Τρίγλια .............................. 28
5) Αγρ. Αστέρας ........................... 24
6) Αριδαία ....................................21
- Μακεδονικός . ............................ 21
-Εδεσσαικός ................................ 21
9) ΑΣ Γιαννιτσά ............................ 17
10) Λαγκαδάς .............................. 13
11) Κουφάλια ............................... 13
12) Κύμινα ...................................10
13) Αμύνταιο .................................. 6
14) Μελιτέας 5..................................
Η επόμενη αγωνιστική
Τρίγλια - Βέροια
Αγκαθιά - Αγρ. Αστέρας
Αριδαία - Κουφάλια
Λαγκαδάς- Παλαιοχώρι
Αμύνταιο - Κύμινα
Μακεδονικός- Μελιτέας
Γιαννιτσά- Εδεσσαικός

Την Κυριακή
ΠΟ Τρίγλιας- Βέροια διαιτητής
ο κ. Δραγούσης (Κιλκίς)

Σ

τα πλαίσια της 16ης
αγωνιστικής η ομάδα
της Βέροιας θα αγωνιστεί στην Τρίγλια Χαλκιδικής
με την τοπική ομάδα. Διαιτητής της συνάντησης θα είνια
ο κ. Δραγούσης από τον Σύνδεσμο του Κιλκίς. Στην Αγκαθιά η Νίκη θα υποδεχθεί τον
Αγρ. Αστέρα με διαιτητή τον
κ. Νικόπουλο Θεσσαλίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές
Αριδαία- Κουφάλια διαιτητής ο κ. Αναστασόπουλος συνδέσμου Χαλκιδικής βοηθοί οι κ.κ Γούτας και Κώστογλου (Χαλκιδικής )
Λαγκαδάς- Άρης Παλαιοχωρίου διαιτητής ο κ. Τακίδης συνδέσμου Κιλκίς βοηθοί
οι κ.κ Ζιγκερίδης και Χαραλαμπόπουλο
(Κιλκίς)
ΠΟ Τρίγλιας- Βέροια διαιτητής ο κ.
Δραγούσης συνδέσμου Κιλκίς βοηθοί Αιναλής και Ανδρέου ( Μακεδονίας)
Αμύνταιο - Κύμινα διαιτητής ο κ. Παυλίδης συνδέσμου Ημαθίας βοηθοί οι κ.κ
Νησελίτης και Πίτος (Ημαθίας )
Μακεδονικός - Μελιτέας διαιτητής ο κ.
Ασλανίδης συνδέσμου Πιερίας βοηθοί οι

κ.κ Βρούζος και Κουτσικανίδης (Πιερίας)
Νίκη Αγκαθιάς- Αγροτικός Αστέρας διαιτητής ο κ. Νικόπουλος συνδέσμου Θεσσαλίας βοηθοί οι κ.κ Σφυρής και Σαμαράς
(Θεσσαλίας)
ΑΣ Γιαννιτσά - Εδεσσαικός διαιτητής
ο κ. Τσιαουσίδης συνδέσμου Μακεδονίας
βοηθοί ο κ . Χατζηβασιλείου και η κ. Παπαδοπούλου Ζωή (Μακεδονίας )

Δύο πρώτες μεταγραφές για την
γυναικεία ομάδα της Αγ. Βαρβάρας
Δύο παίκτριες ενισχύουν ήδη τις προσπάθειες του Αγροτικού Αστέρα Αγίας Βαρβάρας, που στοχεύει
φέτος στην άνοδο στην
Α Εθνική.
Με την ομάδα του
Γιάννη Γιάννου συμμετέχουν εδώ και αρκετό
καιρό (και αγωνίστηκαν
στον τελευταίο αγώνα
με τη Ροδόπη) η Μαρία
Κόλτση και η Κωνσταντίνα Νέστωρα, αμφότερες πρώην παίκτριες της ΑΕΛ.
Η πρώτη είναι 23 ετών (20/10/1995), κατάγεται από την Κατερίνη και αγωνίζεται στο
κέντρο και κυρίως ως πλάγια χαφ. Έχει αγωνιστεί στις Πιερίδες Μούσες αλλά και στις
Νεφέλες Πιερίας.
Η Κωνσταντίνα Νέστωρα είναι 26 ετών (18/02/1992), τερματοφύλακας με καταγωγή
από την Ελασσόνα και έχει πολύ μεγάλη εμπειρία με πολλές συμμετοχές σε Β’ & Γ’ Εθνική με ΑΣ Μετέωρα, Ολυμπιώτισσες Ελασσόνας κτλ.
Θα ακολουθήσει μία ακόμη  (τουλάχιστον) μεταγραφή για την ομάδα της Ημαθίας,
που  θα προκαλέσει αίσθηση… ίσως και αυτή την εβδομάδα μια και υπάρχει συμφωνία
να αποχώρησή η συγκεγριμμένη παίκτρια από την ομάδα της

CMYK
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Τρίτη θέση για αθλητές του Ομίλου
Αντισφαίρισης Αλέξανδρος

Τ

ην 3η θέση κατέκτησαν οι
Νέγκας Χαράλαμπος και Τουτουντζίδου Ευτυχία του Ομίλου
Αντισφαίρισης Αλέξανδρος στο Ε3
τουρνουά αντισφαίρισης που διεξήχθη
στην Κατερίνη το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Συγκεκριμένα στην κατηγορία Α12 αγωνίστηκαν
ο Χαράλαμπος Νέγκας που έφθασε στον ημιτελικό
κατακτώντας την 3η θέση και ο Δέλλιος Βασίλης ο οποίος έφθασε στην οκτάδα πραγματοποιώντας πολύ
καλές εμφανίσεις.
Στην κατηγορία Κ16 αγωνίστηκαν οι Τουτουντζίδου Ευτυχία η οποία κατέκτησε την 3η θέση και η
Τουτουντζίδου Ιωάννα. Και οι δύο αθλήτριες είχαν
πολύ καλή αγωνιστική παρουσία.

O AOK Βέροιας έκοψε την πίτα του
Βραβεύσεις αθλητών

Σε πολύ καλό κλίμα τελέστηκε η εθιμοτυπική κοπή της πίτας του συλλόγου
για το 2019, το απόγευμα του Σαββάτου.
Γονείς και παιδιά έδωσαν το παρόν, με τους νικητές των φλουριών να
παίρνουν τα δώρα τους, ενώ κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν
οι αθλητές της κολύμβησης Φύκατας Γεώργιος και Φύκατας Μιχαήλ, καθώς και
ο αθλητής στίβου Κελεπούρης Άνθιμος
για τον απολύτως επιτυχημένο συνδυασμό της αθλητικής με την μαθητική τους
ιδιότητα.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο δήμαρχος κ. Βοργιαζίδης
καθώς και ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ κ. Διαμάντης.
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Χρυσός στο Πανελλήνιο
πρωτάθλημα Jiu-Jitsu ο Φώτης
Πελέκης του ΑΣ Ρωμιός

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, 19 και 20 Ιανουαρίου , διεξήχθη το Β’ Μέρος του Πανελληνίου
πρωταθλήματος Jiu-Jitsu στο Ολυμπιακό κέντρο
Άνω Λιοσίων, με τη συμμετοχή δυο αθλητών της
αγωνιστικής ομάδος του ΑΣ Ρωμιός.
Ο Φώτης Πελέκης εντυπωσίασε ξανά, κατακτώντας τη 1η θέση και το χρυσό μετάλλιο, μετά από
3 νίκες σε ισάριθμους αγώνες, στην κατηγορία του
,Newaza System -21 Ετών -62kg.
Ο Δαυίδ Μουρατσασβίλι κατέκτησε την 4η θέση
στη κατάταξη της κατηγορίας του, Newaza System

+21 Ετών -77kg, μετά από συμμετοχή σε 4 αγώνες
με 2 νίκες και 2 ήττες.
Ο υπεύθυνος προπονητής Χρήστος Μιχαήλωβ  
δήλωσε πως όλοι οι αθλητές που έλαβαν μέρος στο
φετινό Πανελλήνιο πρωτάθλημα πραγματοποίησαν
εξαιρετική εμφάνιση, η σκληρή δουλειά και η αφοσίωση τους απέδωσε καρπούς.
Το Δ.Σ. του Α.Σ. Ρωμιός συγχαίρει θερμά   τους
δύο αθλητές για την είσοδό τους στην Εθνική ομάδα
Jiu-Jitsu και τους εύχεται πάντα επιτυχίες.

3η θέση για την Ιωάννα Ιωάννου της ΓΕ
Νάουσας στους Αμπελόκηπους
Θετικό ήταν το Σάββατο το ξεκίνημα των αθλητών της Γυμναστικής Ένωσης Νάουσας στην πρώτη
τους συμμετοχή για το 2019 σε αγώνες κλειστού στίβου. Οι αγώνες έγιναν στο κλειστό στάδιο των Αμπελοκήπων και η Γ.Ε.Ν. συμμετείχε με 7 αθλητές-τριες που έφεραν τα παρακάτω αποτελέσματα:
ΑΝΔΡΩΝ: Λογδανίδης Κων/νος : 8ος στη σφαιροβολία (13.36) και 7ος στο επί κοντώ (4.10)
Στεφανής Γιώργος : 4ος στο ύψος (1.83) και 5ος στα 60εμπ.(9’’19)
Ιωαννίδης Γιώργος : 10ος στο Μήκος (5.60) και 12ος Τριπλούν (11.70)
ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Λογδανίδου Ιλζε: 4η στο Ύψος (1.58) και η στα 60μ.(8’’28)
Ιωάννου Πηνελόπη: 7η στο Τριπλούν (10.76)
Ιωάννου Ιωάννα: 3η στο Μήκος (5.87)
Στεφανή Ιωάννα : 8η στα 60μ.εμπ. (9’’88)
Επίσης σε αγώνες κλειστού στίβου που έγιναν στο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Κοσμά στην Αθήνα
ο αθλητής της ΓΕΝ Σαραντινός Σαράντης ήταν 4ος στα 60μ.εμπ. με χρόνο (8’’93).

Ο Α.Σ. Τέτραθλον στο πρώτο
εθνικό σεμινάριο του 2019
Η Ελληνική Ομοσπονδία Τετράθλου διοργάνωσε με επιτυχία στις 19
& 20 Ιανουαρίου το πρώτο Εθνικό
Τεχνικό Σεμινάριο της χρονιάς, στη
χιονισμένη πόλη της Καστοριάς. Στο
σεμινάριο συμμετείχαν 50 Εκπαιδευτές και αθλητές από Σωματεία όλης
της Ελλάδας και κατά την διάρκεια του
πραγματοποιήθηκε κλιμάκιο Εθνικών
Ομάδων, ενόψει των Διεθνών Πρωταθλημάτων και Κυπέλλων του 2019.
Ο Αθλητικός Σύλλογος «Τέτραθλον» Νάουσας συμμετείχε στο σεμινάριο με τον Εκπαιδευτή του Δημητριάδη Παναγιώτη 5 DAN και με δύναμη
έξι ακόμη αθλητών: τους Πλουμπίδη
Βασίλειο 2 DAN, Δημητριάδου Νένα 1
Κουπ, Καρυπίδου Βαρβάρα 2 Κουπ,
Χατζηκώστα Δημήτριο 2 Κουπ, Δημητριάδου Γεωργία 3 Κουπ και Δουλγερίδη Χριστόφορο 3 Κουπ. Οι αθλητές
προπονήθηκαν και στο κλιμάκιο της Εθνικής Ομάδας υπό την καθοδήγηση του προπονητή
της Γιαλαμά Κωνσταντίνου 6 DAN, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες.
Μετά το τέλος του σεμιναρίου η αποστολή περιηγήθηκε στην πόλη της Καστοριάς, χωρίς να παραλείψει να θαυμάσει και την παγωμένη, αυτήν την περίοδο, λίμνη της.
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Ο Όμιλος Inner Wheel Βέροιας γιόρτασε την
Ημέρα του Διεθνούς I.W. και έκοψε βασιλόπιτα
Στις 16 Ιανουαρίου 2019 στην Πιτσαρία «ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ» τα μέλη του
Ομίλου Inner Wheel Βέροιας γιόρτασαν την 10η Ιανουαρίου Ημέρα του
Διεθνούς I.W. και έκοψαν τη βασιλόπιτά τους.
Η Πρόεδρος του Ομίλου Βιβή Γκουντή – Δουλγέρογλου διάβασε τις ευχές
της Προέδρου του I.I.W. Chris Kirby
για τα 95 χρόνια ύπαρξης της Παγκόσμιας Οργάνωσης από το 1924 που
δημιουργήθηκε στο Manchester της
Αγγλίας από την Margaret Golding και
τις φίλες της.
Μία Παγκόσμια Οργάνωση που οι
στόχοι και οι αξίες της παραμένουν
σταθερές και διατηρούνται και ενδυναμώνουν με την Αληθινή ΦΙΛΙΑ, την
Προσωπική ΠΡΟΣΦΟΡΑ και τις Υπηρεσίες προς τους συνανθρώπους μας
μέσω της Διεθνούς ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ.
Μία Παγκόσμια Οργάνωση που έχει
εξαπλωθεί σε 103 χώρες σε όλο τον
κόσμο, με 4.000 Ομίλους και εκατοντάδες χιλιάδες μέλη.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος διάβασε
το Βιογραφικό ενός νέου μέλους, της
Αντιγόνης Τρίγκα, κόρη της Ταμία του Ομίλου μας, Ελένης Τρίγκα, στην οποία αφού έδωσε το σήμα του Ομίλου, την ρόδα, την καλωσόρισε και την παρότρυνε σαν νέο μέλος να δεχθεί τις ευθύνες
της ΦΙΛΙΑΣ και της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους, καθόσον βρίσκεται ανάμεσα σε φίλες που την υποδέχονται με χαρά και την καλωσορίζουν.
Τέλος, έκοψε τη βασιλόπιτα του Ομίλου την οποία έφτιαξε για την περίσταση η Γραμματέας
Βιβή Ιατροπούλου και η οποία διάβασε την ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ που ξεκίνησε πριν 1500
χρόνια στην Καισάρεια της Καππαδοκίας στη Μικρά Ασία και στον λόγο που η βασιλόπιτα φέρνει
στους ανθρώπους χαρά και ευλογία την πρώτη ημέρα του χρόνου, την Ημέρα του Αγίου Βασιλείου.
Το νόμισμα της βασιλόπιτας έπεσε στο μέλος του Ομίλου μας κ. Πόπη Ασικίδου στην οποία η
Πρόεδρος προσέφερε μια πορσελάνινη πιατέλα εκ μέρους όλων των μελών του Ομίλου.
Όλα τα μέλη ευχήθηκαν μεταξύ τους ΚΑΛΗ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.
Εκ του Ομίλου

Ετήσιος χορός
των Κρητικών
Νομού Ημαθίας
Ο σύλλογος Κρητικών Νομού Ημαθίας σας
προσκαλεί στον ετήσιο χορό του που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Φεβρουαρίου 2019 στο κέντρο
ΣΕΙΡΙΟΣ στο Μακροχώρι Ημαθίας.
Μαζί μας θα είναι ο Στέλιος Βαμβακάς με το
συγκρότημά του.
Γενική είσοδος: 20€ - Πλήρες μενού, απεριόριστα αναψυκτικά, μπύρες, τσικουδιά και
Κρητικό κρασί - ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ
Σας περιμένουμε όλους!
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Αλιγιζάκης Στυλιανός

Με την κοπή πίτας
ολοκληρώθηκαν οι επετειακές
εκδηλώσεις για τα 100χρονα
των Προσκόπων Βέροιας
Με συνέπεια Λόγων και Πράξεων ολοκληρώθηκαν οι Επετειακές Εκδηλώσεις των
100 Χρονών Πρόσκοποι Βέροιας με την
κοινή κοπή πίτας όλων των Συστημάτων
Πρόσκοπων και της Ενωσης Παλαιών Πρόσκοπων Βέροιας για πρώτη φορά στα χρονικά στο Παυλειο Πολιτιστικό Κέντρο στις
19/1/2019.
Η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί ανάμεσα σε πολλές για τα 100 Χρόνια του
Προσκοπισμού της Βέροιας όπως είχαν ανακοινωθεί στην συνέντευξη Τύπου στις 6
Ιουνίου 2018 έτσι και έγινε πράξη τηρώντας στο ακέραιο το Άρθρο του Νομού μας
: ο Πρόσκοπος είναι αληθής και κραταει τον
λόγο του.
Την Εκδήλωση στην κατάμεστη αίθουσα
από Λυκόπουλα , Προσκόπους , Ανιχνευτές
,Μελη Ε.Κ.Σ. , Παλαιούς Προσκόπους γονείς , χορηγούς και φίλους της Προσκοπικής
Κίνησης προλόγισε ο κ. Τσελιος Σωτήρης αναφέροντας χαρακτηριστικά στον λόγο
του ότι :
«Είναι δύσκολο στους καιρούς που ζούμε να βρούμε Οργανισμούς με τόση μακροβιότητα και ταυτόχρονα συνέπεια σε Αρχές
και Άξιες»
Στην συνεχεία παρουσιαστήκαν σε θεματικά βίντεο οι δραστηριότητες ανά κλάδο
: Λυκόπουλων ( παιδιά 7-11 ετών ) Πρόσκοπων ( παιδιά 12- 15 ετων ) Ανιχνευτών
(παιδιά 15-18 ετων ) διανθισμένες από
Προσκοπικούς ήχους από τα χείλη των παιδιών. Πρωτότυπη πινελιά στο πρόγραμμα
το βίντεο – αφιέρωμα στους Βαθμοφόρους
αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την
συμβολή τους στην διαπαιδαγώγηση των
νέων.
Ευχάριστες αναμνήσεις και μια κρυφή ικανοποίηση τόσοι λίγοι κατάφεραν να
πραγματοποιήσουν τόσα πολλά άφησε το
βίντεο-παρουσίαση για τις έξι Επετειακές
Εκδηλώσεις του Εορτασμου 100 Χρονων που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο εξάμηνο .
Κατά την κοπη πίτας οι τρεις Αρχηγοί Συστημάτων
κκ. Αργυρώ Πιστοφιδου , Ανέστης Παντελίδης, Βαγγελης Παπαχαραλαμπους , καθώς και ο νέος Αρχηγός
της Ένωσης Παλαιών Πρόσκοπων κ. Νίκος Ουσουλτζογλου ευχήθηκαν στους παρευρισκόμενους Καλή
Προσκοπική Χρόνια και αποδόθηκαν ευχαριστήρια
προς όλους όσους στήριξαν κατά το προηγούμενο
έτος .Στην συνέχεια έγινε η ανάδειξη των τυχερών
της Βασιλόπιτάς οι οποίοι ήτανε 6 μέλη μας στα οποία
δόθηκαν αναμνηστικά δώρα καθώς και τυχερό Προσκοπικό τμήμα αναδείχθηκε η Κοινότητα Ανιχνευτών
Βέροιας.
Αναμνηστική πλακέτα ευχαριστιών δόθηκε στον
χορηγό κ. Φώτη Αλεξιαδη Παλαιό Πρόσκοπο για την

αμέριστη υποστήριξη του χορηγώντας φρούτα και λαχανικά για τις δράσεις και τις θερινές κατασκηνώσεις .
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο
Δήμαρχος Βεροιας κ. Βοργιαζιδης Κων/νος , ο Αντιδήμαρχος κ. Ασλανογλου Στέλιος & οι Νομαρχιακοί
Σύμβουλοι κ. Νίκη Καρατζιουλα & κ.Τεληγιαννιδης
Θεόφιλος.
Οι Πρόσκοποι ευχαριστούν ιδιαίτερα την Ιερά Μητρόπολη της Βέροιας για την παραχώρηση του Παυλειου Πολιτιστικού Κέντρου και το αρτοποιείο Χοντραντωνη για την χορηγία της βασιλόπιτας και την
διάθεση μεγάλης έκπτωσης στα αρτοποιηματα .
Η Εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την Κραυγή : «Βέροιας Προσκοπισμό κλείσαμε τα 100 και θα κτίσουμε
άλλα τόσα να τα κάνουμε 200» να ακούγεται για τελευταία φορά
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Νέα του ΕΟΣ Νάουσας

Πρωτιές στο Κύπελλο Παμπαίδων και Παγκορασίδων

Ο

ΕΟΣ Νάουσας με μια εξαιρετική διοργάνωση στο χιονοδρομικό κέντρο 3-5 Πηγάδια συμμετείχε στη μεγάλη γιορτή
πραγματοποιώντας το 1ο Κύπελλο
Παμπαίδων/Παγκορασίδων και Προαγωνιστικής κατηγορίας.Πραγματοποιήθηκαν 467 εκδηλώσεις παγκοσμίως και μία από αυτές ο αγώνας
των δεκάδων μικρών αθλητών του
σκι δρόμων αντοχής.

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

Η υπεροχή των αθλητριών του ΕΟΣ Νάουσας
ήταν εμφανής αφού στην κατηγορία των Παγκορασίδων μονοπώλησαν τα μετάλλια.
Στην πρώτη θέση τερμάτισε η Γεωργία Τσιάρκα ,στη δεύτερη θέση η Κατερίνα Βάικου και στην
Τρίτη θέση η Λυδία Τσιάτσιου και στην τεταρτη
θεση η Ανθοπούλου Αρετή.
Στην κατηγορία των Παμπαίδων ο Περικλής
Ρούκαλης τερμάτισε στην έκτη θέση.
Η μεγάλη χιόνιογιορτή ολοκληρώθηκε με το
αγώνα δεξιότητας των μικρών χιονοδρόμων προαγωνιστικής ηλικίας .Όλοι οι μικροί αθλητές επιβραβεύτηκαν με μετάλλια συμμετοχής .

Αγώνας FIS Σκι Δρόμων Αντοχής/ Ladies/
Child
Στη Βοσνία ταξίδεψαν οι αθλήτριες του ΕΟΣ
Νάουσας στα πλαίσια της αγωνιστικής τους προσπάθειας για βελτίωση της βαθμολογίας τους
στην διεθνή κατάταξη ενόψη του Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος.
Η Γωγώ Νιμπίτη τερμάτισε στην τέταρτη κ
Πέμπτη θέση και τις δύο μέρες των αγώνων και η

Στελλίνα Γιαννακοβίτη στην έκτη θέση αντίστοιχα
. Οι αθλήτριες κατάφεραν και έκαναν ατομικά ρεκόρ συγκομιδής βαθμών FIS
Εξαιρετική η εμφάνιση της Μάρας Τσιάρκα η
οποία συμμετείχε στην κατηγορία των κοριτσιών
ηλικίας 11 εώς 13 ετών κατακτώντας και τις δύο
μέρες το χρυσό μετάλλιο στα αγωνίσματα 1,5 και
3 χλμ αντίστοιχα.

Δύο χρυσά η Σοφία Ράλλη
του ΕΟΣ Νάουσας
Στο Λαιλια Σερρών πραγματοποιήθηκε το 1ο Κύπελλο
Αλπικού σκι στις 19 και 20
Ιανουαρίου. Η αθλήτρια του
ΕΟΣ Νάουσας Σοφία Ράλλη
έδειξε για άλλη μια φορά τη
δυναμική της κατακτώντας
δύο χρυσά μετάλλια στο α-

γώνισμα της τεχνικής κατάβασης και τις δύο μέρες , δείχνοντας το υψηλό επίπεδο
στο οποίο βρίσκεται ενοψη
του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Η νεότερη αθλήτρια
Αναστασία Μάντσιου τερμάτισε στην Τρίτη θέση στο ίδιο

Φαρμακεία
Πέμπτη 24-1-2019
13:30-17:30 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31
(πλατεία Τσερμένι) 2331065770
21:00-08:00 ΘΕΟΔΩΡ ΟΥ Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ Ι Ν Ο Σ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην
Κεντρικής 69) 23310-24534

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.

αγώνισμα.
Στην κατηγορία των ανδρών ο Ζωγράφος Μάνος
Εμμανουήλ κέρδισε το αργυρό μετάλλιο και ο Βασίλης
Μάντσιος το χάλκινο μετάλλιο στα αγωνίσματα των δύο
ημερών

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.
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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.

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

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.

CMYK
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P Ο Λάνθιμος σαρώνει, ο Αντετοκούνμπο σαρώνει, ο Τσιτσιπάς σαρώνει, κι η
αγάπη σιδερώνει…
P Εγώ δεν παντρεύτηκα γυναίκα. Τη Στιρέλα
παντρεύτηκα!
P Τελικά παντού υπάρχει ένας μύθος και ένας Iron
Man!
P
Στις πλάτες μιας
γυναίκας από το ασθενές
φύλο.
P
Κι έπειτα σού λέει
δήθεν ο Λάνθιμος για ‘ευνοούμενη’.
P

Με τόσο σίδερο, έπρεπε μάλλον να
είναι ‘αγνοούμενη’.

P

Κι από ειδικοί στο τένις σε μια εβδομάδα,
κινδυνεύουμε να γίνουνε αίφνης και κριτικοί κινηματογράφου.

P
Εκεί που όλοι βλέπαμε Μενεγάκη,
πλέον θα βλέπουμε μόνο το κεφάλαιο του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου.
P

γραφίας.

Μαθήματα έβδομης τέχνης δι’ αλληλο-

P

έξι…

Μόνο που προσπεράσαμε τις άλλες

P

Πάντως τόση διεθνή αποδοχή είχε να δει
‘Favourite’ στην Ελλάδα από την εποχή του Σταμάτη Κόκοτα.

P

Με τόσες διακρίσεις παγκοσμίως,
πρέπει να έχουμε πάθει κορυφή.

P Μόνο στον πολιτικό κόσμο υπάρχει εντέλει κρίση αξιών.
P Να φανταστείτε ότι κοτζάμ Ψαριανός
πνίγηκε σε Ποτάμι.

Χρηματοδότηση των μικρομεσαίων
εμπορικών επιχειρήσεων
και κατώτατος μισθός,
στη συνάντησης ΕΣΕΕ – Θεσμών
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Ιανουαρίου, συνάντηση της ΕΣΕΕ με εκπροσώπους της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) μετά από πρόσκληση
του επικεφαλής κ. Declan Costello, στα γραφεία
της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, με την ευκαιρία της δεύτερής
τους επίσκεψης μετά το τέλος των προγραμμάτων
στήριξης.
Στην ατζέντα της συζήτησης κυριάρχησαν τα θέματα της έλλειψης χρηματοδότησης των ΜΜΕ, των
επιτοκίων και των τραπεζικών απαιτήσεων, της

επικείμενης αύξησης του κατώτατου μισθού αλλά
και του εργατικού κόστους.
Οι εκπρόσωποι της ΕΣΕΕ παρουσίασαν συνοπτικά την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας,
καθώς και τη σημασία των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και την
απασχόληση. Τόνισαν την ανάγκη για ενίσχυση
της ρευστότητας, την απροθυμία των τραπεζών
να δανείσουν χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις, την
διαφορά των ελληνικών επιτοκίων από τον μέσο
ευρωπαϊκό όρο και την αναγκαιότητα εργαλείων,
όπως τα μικροδάνεια (micro-financing) και η Αναπτυξιακή Τράπεζα για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αναφέρθηκαν επίσης στο ζήτημα του
φορολογικού και ασφαλιστικού βάρους των
επιχειρήσεων, της γραφειοκρατίας και της
αργής απονομής δικαιοσύνης, ως παραγόντων που αναδεικνύονται σε ανασταλτικό
παράγοντα νέων επενδύσεων.
Η συζήτηση, τέλος, περιστράφηκε στο
θέμα του κατώτατου μισθού, όπου οι εκπρόσωποι της ΕΣΕΕ τόνισαν την θετική
διάσταση που θα έχει η επικείμενη αύξηση,
καθώς αναμένεται να συμβάλλει τουλάχιστον στην μεταβολή της ψυχολογίας του
κλίματος και να παράσχει στις εμπορικές
επιχειρήσεις μία μικρή μεν αλλά πολύ αναγκαία ρευστότητα. Παράλληλα, εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους επάνω στο μείζον
θέμα του αυξημένου σε σχέση με τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες μη μισθολογικού
κόστους, το οποίο πρέπει να αποτελέσει
μέρος της ατζέντας των προς διευθέτηση
και εκλογίκευση θεμάτων.
Οι εκπρόσωποι των θεσμών άκουσαν
με προσοχή την ανάπτυξη των απόψεων
του ελληνικού εμπορίου και μετά την συνάντηση, ευχαρίστησαν την ΕΣΕΕ για τις
προτάσεις και τις παρεμβάσεις της, καθώς
και για την πολύτιμη συνεισφορά της στο
θέμα της τεκμηρίωσης και της υποβολής
στοιχείων για σημαντικούς τομείς της ελληνικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας.

P Οι δε στυλοβάτες της κυβέρνησης είναι
πλέον έτοιμοι να την κατασπαράξουν.

P Άλλους τους πειράζει ο νες κουίκ, άλλους ο Τέρενς Κουίκ.

P Καρεκλός πεσούσης, πας ανήρ διαπραγματεύεται.

P Η δε κυβέρνηση πλέον είναι και πρώτη
φορά Έλενα Κουντουρά.

P

Η δε γυνή να φοβήται τη μάντρα.

P Διότι ο κακός ο λύκος της νέας εποχής
έχει και αντικλείδια.
P

Ένα βήμα εμπρός έκαναν στο ΚΙΝΑΛ,
κινδυνεύουν τώρα να ξαναγίνουν ΠΑΣΟΚ.

P

σπες.

Αχ! Η αλλαγή, που πνίγηκε στις Πρέ-

P Τις πρόσφατες μετακινήσεις τις λες και
σωσίβια ξηράς.

P Κατευόδιο στον Θέμο, ως τον πρώτο
διδάξαντα του είδους μας. Διότι ‘’Όλα τα παίρνει ο άνεμος’ στη ‘Μαύρη Τρύπα’.
P

Και:
Ένα ζευγάρι γύφτων παίρνει ένα γουρούνι.
-Να το βάλουμε μέσα στο τσαντίρι για να μη
μας το κλέψουν! λέει ο γύφτος.
-Καλά, αλλά με τη μυρουντιά τι τα γίνει; αναρωτιέται η γύφτισσα.
Σκέφτεται λιγάκι ο γύφτος και λέει:
-Ντεν πειράζει γυναίκα. Τα μας συνητίσει!
Κ.Π.

Από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

Υποστήριξη στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
για τη ρύθμιση των χρεών τους
Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (Ε.Ε.Κ.Ε.) από το 2011 έως και σήμερα, παρέχει υποστήριξη στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά στην προσπάθεια τους για τη ρύθμιση των χρεών τους. Διαθέτει σε
όλη την Ελλάδα Τοπικά Παραρτήματα και δίκτυο άρτια καταρτισμένης επιστημονικής ομάδας που απαρτίζεται από νομικούς και οικονομολόγους.
Σε αυτά τα επτά χρόνια έχει διαχειριστεί χιλιάδες υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Βάσει των
στοιχείων που προκύπτουν από τις υποθέσεις που διαχειρίστηκε το έτος 2018, επετεύχθη:
• Αποδοχή των αιτήσεων προσωρινών διαταγών στα Ειρηνοδικεία όλης της Ελλάδας ποσοστό 99% των
υποθέσεων
• Οι οφειλές των μελών της ΕΕΚΕ ανέρχονταν στις 968.805,47 ευρώ
• Οι οφειλέτες θα εξοφλήσουν 347.311,81 ευρώ, δυνάμει των αποφάσεων που εκδόθηκαν, σε τόσες μηνιαίες δόσεις όσες ορίζουν οι αποφάσεις (συνήθως 180 έως 240 μηνιαίες δόσεις)
• Επετεύχθη διαγραφή χρεών ποσού ύψους 621.493,66 ευρώ.
Οι καταναλωτές, με την συνδρομή της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν δικαστική προστασία, η οποία είναι και ο μοναδικός τρόπος να προστατεύσουν την κύρια
κατοικία τους, αλλά και κατά περίπτωση και της λοιπής περιουσίας εντός του πλαισίου του Ν. 3869/2010
έως το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019.
Επισημαίνεται, ότι η ΕΕΚΕ βρίσκεται υπό συνεχή εγρήγορση και παρακολούθηση των νομοθετικών εργασιών σχετικά με το ζήτημα της διαμόρφωσης της προστασίας της κύριας κατοικίας και της δυνατότητας αναδιάρθρωσης
των χρεών των καταναλωτών για το διάστημα από 01/03/2019 και εντεύθεν.
Αντιδρώντας άμεσα με νέες παρεμβάσεις, δράσεις και ενημερωτικές εκστρατείες διακηρύσσει σε όλους τους τόνους, τη
διαχρονική θέση της υπέρ της άνευ όρων
προστασίας της κύριας κατοικίας για όλες
της κατηγορίες των οφειλετών εκ μέρους
της πολιτείας.
Η προστασία της κύριας κατοικίας αποτελεί ελάχιστη έκφραση του κράτους δικαίου εν μέσω της ισοπεδωτικής οικονομικής
ύφεσης που μαστίζει την χώρας μας από
το έτος 2009.
Καλούνται, όσοι αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα αποπληρωμής
των δανείων τους να απευθύνονται στην
Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.
Στοιχεία Επικοινωνίας ΕΕΚΕ:
• Τel : 210-8817730
• Web: www.eeke.gr
• e-mail: info@eeke.gr
• f b : w w w. f a c e b o o k . c o m /
enosikatanaloton/

