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Στον Δήμο Αλεξάνδρειας

Αιτήσεις ένταξης στο Πρόγραμμα
Κ.Ο.Ε. για ζημιές στις καλλιέργειες από
τον ανεμοστρόβιλο της 10ης Ιουλίου
Σελ. 5

Ποτέ ογκώδη αντικείμενα
ή κλαδιά δίπλα σε κάδους
απορριμμάτων

Σελ. 3

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη
από σήμερα
μέχρι τις 8 Οκτωβρίου

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον
δρόμο Βέροιας - Πολυμύλου, για
τη διέλευση των υπέρβαρων
οχημάτων με ανεμογεννήτριες
Σελ. 3

Π.Ε. Ημαθίας : Συνεχίζεται
στους Δήμους Αλεξάνδρειας
και Νάουσας η διανομή τροφίμων
και ειδών βασικής υλικής συνδρομής
στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ
Σελ. 7

SPORT

SPORT

Ξανά
στο τιμόνι
της Νάουσας
ο Δημήτρης
Χριστοφορίδης
Σελ. 8
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εκ των 70 αποστ.,
Σίλα, Ανδρονίκου
κεντος
Σιλουανού, Κρήσ
Μπορεί η απογευματινή βροχή στο Σέλι το Σάββατο 27 Ιουλίου, να ανησύχησε το χωριό, όμως ο καιρός άνοιξε τελικά
το βραδάκι και ο Πολιτιστικός Τουριστικός Όμιλος Σελίου πραγματοποίησε τη μουσική βραδιά στο parking στην είσοδο
του χωριού στα πλαίσια των ποικίλων καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Εκατοντάδες κόσμου φόρεσαν τα ζεστά τους και διασκέδασαν με τον Γιάννη Μακεδόνα και την παρέα του μέχρι μετά τα μεσάνυχτα, απτόητοι από την…δροσιά έως ψύχρα
του ορεινού χωριού της Βέροιας, την ώρα που στην πόλη έσκαγε ο τζίτζικας!

Τσιγάρο STOP!!!
Όπως είχε εξαγγείλει και προεκλογικά ο Κυριάκος
Μητσοτάκης μέσα στους πρώτους στόχους του ήταν
η ενεργοποίηση και εφαρμογή του αντικαπνιστικού
νόμου. Φυσικά είναι ακόμη καλοκαιράκι και ίσως δεν
μπορούν να αισθανθούν την αλλαγή οι καπνιστές, αλλά
μόλις πιάσουν τα πρώτα κρύα και «κλειστούμε» τότε
θα καταλάβουμε όλοι την διαφορά. Εκεί θα πρέπει να
υπάρξει ωριμότητα και πολιτισμός, αφού είναι εγωιστικό να θέλουν οι «θεριακλήδες» να επιβάλλουν την
τσιγαρίλα στους δημόσιους χώρους. Σε όλες τις χώρες,
ακόμη και σε πολύ πιο υποβαθμισμένες από την δική
μας, σέβονται τους κλειστούς χώρους και θεωρείται
αυτονόητο να βγει ο καπνιστής έξω για να καπνίσει.
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Και δεν αναφερόμαστε μόνο στα νυχτερινά μαγαζιά και
τις καφετέριες, αλλά σε μια σειρά από υπηρεσίες και
γραφεία, που ακόμη και σήμερα κάποιοι άναβαν το τσιγαράκι τους. Καθαροί δημόσιοι χώροι, σεβασμός στις
επιθυμίες και στις αδυναμίες του καθενός, χωρίς όμως
να βλάπτει ο ένας τον άλλο. Δεν χάθηκε ο κόσμος να
βγαίνετε για λίγα λεπτά έξω για να καπνίσετε, γιατί δεν
είναι υποχρεωμένοι οι υπόλοιποι να καπνίσουν μαζί
σας. Εξάλλου θα υπάρχει αρκετή παρέα απ’ ότι φαίνεται εκτός καταστημάτων όσο χειμωνιάζει…

Το γυναικείο ρεμπέτικο
σχήμα, «Άγγελοι του
Τσιτσάνη», για τρία βράδια
σε γειτονιές της Βέροιας

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

Φόρεσαν τα μπουφάν τους και το διασκέδασαν
στο Σέλι μέχρι πρωίας

Οι «Άγγελοι του Τσιτσάνη», ένα γυναικείο ρεμπέτικο σχήμα
από τρεις μουσικούς, που παίζουν παραδοσιακά κρουστά,
μπαγλαμά και κιθάρα, έρχεται από σήμερα στις γειτονιές της
Βέροιας, στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας.
Η δωρική τους ενορχήστρωση έχει ηχόχρωμα που παραπέμπει στις πρώτες εκτελέσεις του ρεμπέτικου τραγουδιού, η
προσέγγιση όμως έχει σύγχρονα στοιχεία και επιρροές από
άλλα είδη μουσικής με χιούμορ και σεβασμό και το ρεπερτόριό
τους ξεκινάει από τις αρχές του ρεμπέτικου τραγουδιού μέχρι
και τον Τσιτσάνη.
Οι Άγγελοι του Τσιτσάνη είναι οι: Μαριάνα Βογιατζή μπαγλαμάς/τραγούδι Ελένη Νοταρίδου κρουστά/τραγούδι και Λένα
Τζαμπάζη κιθάρα/τραγούδι»
Απόψε παίζουν στην περιοχή «Παπάκια» της Βέροιας,
αύριο στα «Τενεκετζίδικα» και την Πέμπτη στον Προμηθέα…

Και σήμερα ακόμα ανοιχτό το Taxisnet
για τις τελευταίες φορολογικές δηλώσεις
Η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έληγε χθες τα μεσάνυχτα, αλλά για τη διευκόλυνση
των φορολογούμενων αποφασίστηκε το Taxisnet να παραμείνει ανοικτό για ακόμη 24 ώρες. Οπότε εμπρόθεσμες θα
θεωρούνται οι δηλώσεις που θα υποβληθούν και σήμερα Τρίτη 30 Ιουλίου 2019. Υπενθυμίζεται ότι αύριο Τετάρτη 31
Ιουλίου λήγει η προθεσμία για την πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος για όσους έχουν χρεωστικά
εκκαθαριστικά σημειώματα

«Ψήλωσε» το σιντριβάνι της
Ελιάς χθες το απόγευμα
Ο υδράργυρος
έχει σκαρφαλώσει τις τελευταίες
ημέρες και οι διερχόμενοι χθες το
απόγευμα από το
πάρκο της Ελιάς
ένιωθαν κυριολεκτικά την δροσιά
του σιντριβανιού!
Σύμφωνα με διερχόμενους ο
πίδακας έφτανε
ψηλότερα από το
σύνηθες και με
το λίγο αεράκι,
διασκόρπιζε την
«δροσιά», σε σημείο κάποιες στιγμές να καταβρέχει
όποιον πήγαινε λίγο πιο κοντά. Παρόλο που είναι σχετικά
ευχάριστο τέτοιες ημέρες, υπήρξε άμεση παρέμβαση του
δήμου και διεκόπη η παροχή νερού. Σε επικοινωνία που
είχαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Β. Παπαδόπουλο
μας ενημέρωσε ότι υφίσταται ένα πρόβλημα με τις ηλεκτροβάνες που γεμίζουν το σιντριβάνι, είναι σε γνώση
τους το θέμα και θα μεριμνήσουν.

Παρέμβαση του δήμου με
γερανοφόρο για τα δέντρα
στον Αγ. Αντώνιο

Επιχείρηση
στήθηκε χθες το
απόγευμα από
συνεργείο του
δήμου με την
συνδρομή γερανοφόρου οχήματος, προκειμένου να κλαδέψουν τα δέντρα
στο προαύλιο
του πολιούχου
Αγ. Αντωνίου.
Η παρέμβαση
ήταν αναγκαία,
αφού όπως
μας δήλωσε ο
α ν τ ι δ ή μ α ρ χο ς
Βασίλης Παπαδόπουλος η μεγάλη φλαμουριά
στην είσοδο παρουσιάζει προβλήματα και έπρεπε να της
ελαφρύνουν το φορτίο. Με την ευκαιρία ωστόσο κλάδεψαν
και περιποιήθηκαν και τα υπόλοιπα δέντρα.

Ένα τεράστιο γκράφιτι
ομόρφυνε την οδό Μούμογλου
Πρόκειται για ένα μικρό δρομάκι στην «καρδιά» της Βέροιας, η
οδός Μούμογλου που μπαίνεις από την Βενιζέλου κατεβαίνοντας
λίγα σκαλάκια στο ύψος του φούρνου Κόγια. Εδώ και λίγες ημέρες
η πλευρά ενός κτιρίου που ήταν μουντή και άχρωμη, ομόρφυνε
με την δημιουργία ενός τεράστιου γκράφιτι. Η γραφική φιγούρα
ενός χαρακτηριστικού παππού, έχει αποτυπωθεί τόσο ρεαλιστικά,
που κυριολεκτικά νομίζεις ότι θα μιλήσει! Ένα έργο τέχνης του
δρόμου, που σπάει την μονοτονία του άχρωμου μπετόν και δίνει
χαρακτήρα και ταυτότητα σε ένα αδιάφορο κτίριο. Στην πόλη μας
έχουμε καλλιτέχνες γκράφιτι υψηλού επιπέδου, όπως επίσης κτίρια και τοίχους που θα μπορούσαν να αλλάξουν την εικόνα της
πόλης. Μια σκαλωσιά, λίγα χρώματα, πολύ μεράκι και διάθεση και
σε λίγες ώρες άσχημες ή αδιάφορες γωνιές της πόλης μπορεί να
αποκτήσουν ενδιαφέρον και να ομορφύνουν.

48 θέσεις μουσικών, χορευτών, εικαστικών,
φωτογράφων, για τα Τμήματα της «Στέγης»
48 θέσεις προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προκηρύσσει η ΚΕΠΑ δήμου Βέροιας
για να καλύψει τις ανάγκες της σε εκπαιδευτικό προσωπικό των Τμημάτων των Σχολών της (Ωδείο, Σχολή χορού, Εικαστικά κ.λπ.) για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή ανά ενότητα όπως προβλέπεται τη σχετική απόφαση.
Οι αιτήσεις θα απευθύνονται προς την ΚΕΠΑ έως 9/8/2019.
Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να παραστούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής εάν αυτό ζητηθεί από την επιτροπή.
(Περισσότερα στην σελίδα 10 του Λαού).
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Ο Λ. Τσαβδαρίδης
για ΕΝΦΙΑ και 120 δόσεις
Σημεία της χθεσινής τοποθέτησης του Λ. Τσαβδαρίδη
στη Επιτροπή Οικονομικών
επί του Σχ. Νόμου για τον ΕΝΦΙΑ και τις 120 δόσεις:
«Ένα νομοσχέδιο – «ηχηρό μήνυμα», ότι οι πολίτες της
χώρας αλλά και η υγιής επιχειρηματικότητα θα μπορέσουν
πια να πάρουν βαθιές ανάσες,
μετά από τα πολλά και κουραστικά χρόνια θυσιών, στέλνει η
Κυβέρνηση της ΝΔ με το σχέδιο νόμου για μείωση ΕΝΦΙΑ
και τη ρύθμιση των 120 δόσεων.
Από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ
δεν εξαιρείται ΚΑΝΕΙΣ, ενώ
την ίδια στιγμή, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τους πιο
αδύναμους πολίτες και για τη
μεσαία τάξη. Αυτές τις κατηγορίες δηλαδή που διέλυσε με την οικονομική του πολιτική ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΆΜΕΣΗ και βαθιά ανακούφιση μέχρι και 30% για εκατομμύρια ιδιοκτήτες και ιδιαίτερα για μικροιδιοκτήτες ακινήτων, που από 183 ευρώ που πλήρωναν το 2018 επί ΣΥΡΙΖΑ, πλέον θα γλυτώνουν μεσοσταθμικά 55 πολύτιμα ευρώ για την τσέπη τους.
Επιπροσθέτως, περίπου 500 χιλιάδες φορολογούμενοι που δεν είχαν κάποια ωφέλεια με την προηγούμενη ρύθμιση, θα ωφεληθούν με αυτή τη ρύθμιση ενώ περίπου 1 εκατ. 300 χιλιάδες φορολογούμενοι
θα έχουν μεγαλύτερη ωφέλεια σε σχέση με την προηγούμενη ρύθμιση.
Η νέα Κυβέρνηση όμως δεν μένει στην υλοποίηση μόνο της δέσμευσης για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ.
Βελτιώνει και διευρύνει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση των 120 δόσεων.
Όπου η ελάχιστη μηνιαία καταβολή μειώνεται από τα 30 στα 20 ευρώ, προκειμένου περισσότεροι οφειλέτες να μπορέσουν να είναι συνεπείς στη ρύθμιση ενώ παράλληλα, υπάγονται σ’ αυτή όλα τα νομικά
πρόσωπα που έχουν βασική οφειλή μέχρι 1 εκατ. ευρώ.
Για όσους δε, εντάσσονται και παραμένουν στη ρύθμιση, αναστέλλονται οι κατασχέσεις και τα μέτρα
αναγκαστικής είσπραξης.
Την ίδια στιγμή, το επιτόκιο που επιβαρύνει σήμερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώνεται από το 5%
στο 3%.
Η ΝΔ γνωρίζει, ότι η οικονομία δεν ανθίζει με τη βαριά φορολογία και τον οικονομικό στραγγαλισμό
των πολιτών και του υγιούς επιχειρείν σε μία χώρα στην οποία οι οφειλές των πολιτών προς την εφορία
ανέρχονται σήμερα στα 104 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 46% από το τέλος του 2014.
Με μια νέα φορολογική πολιτική, με αναπτυξιακή διάσταση και κοινωνική μέριμνα, χωρίς βεβαίως δημοσιονομικές ακροβασίες τη χώρα, θα φέρει τη χώρα μας στη νέα εποχή!»

Ερώτηση του ΚΚΕ
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης:
Τι θα κάνει η κυβέρνηση για τις ζημιές
από χαλαζοπτώσεις στα οπωροφόρα
της Π.Ε. Ημαθίας και της Π.Ε. Πέλλας;
Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ
κ.κ. Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης για
τις ζημιές από χαλαζοπτώσεις σε Ημαθία και
Πέλλα.
Συγκεκριμένα αναφέρουν:
«Οι πρόσφατες χαλαζοπτώσεις έπληξαν σχεδόν ολοκληρωτικά και με σφοδρότητα την παραγωγή φρούτων στην Π.Ε. Πέλλας καθώς και στην
Π.Ε. Ημαθίας.
Οι αγρότες των παραπάνω Περιφερειακών Ενοτήτων βρίσκονται σε απόγνωση, γιατί πρόκειται
για συνεχόμενες ζημιές τα τελευταία τρία χρόνια
στην αναμενόμενη παραγωγή και το εισόδημά
τους, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιήσει όλα σχεδόν τα καλλιεργητικά έξοδα και φροντίδες που
απαιτούνται στις κατεστραμμένες από το χαλάζι
και την ανεμοθύελλα καλλιέργειες.
Το πολυδάπανο σύστημα αντιχαλαζικής προστασίας του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) με τα αεροπλάνα για άλλη
μια φορά δεν μπόρεσε να προστατεύσει τους παραγωγούς της περιοχής.
Οι αγρότες των παραπάνω περιοχών βρίσκονται αντιμέτωποι για πολλοστή φορά με τα στοιχεία της φύσης, με πολλές ζημιές να καταγράφονται κάθε χρόνο στις σοδειές τους, χωρίς την πλήρη κάλυψη τους από τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ στο
100% της ζημιάς από όλα τα ζημιογόνα αίτια στην
αναμενόμενη παραγωγή και στο φυτικό κεφάλαιο,
μιας και δεν υπάρχει κρατική χρηματοδότηση και επιπλέον - δεν διασφαλίζει την έγκαιρη και δίκαιη
αποζημίωσή τους.

Οι αγρότες της περιοχής, όπως και οι μικρομεσαίοι συνάδελφοί τους σε όλη τη χώρα, δυσκολεύονται να επιβιώσουν εξαιτίας των κυβερνητικών
πολιτικών που επιβάλουν φοροληστεία στα πενιχρά εισοδήματά τους σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα του 3ου μνημονίου, υπέρογκα ασφάλιστρα
για τους ίδιους, αυξημένο κόστος παραγωγής,
εξευτελιστικές τιμές παραγωγού για όλα τα προϊόντα τους, κινδυνεύουν από τα “κόκκινα δάνεια” και
τους πλειστηριασμούς.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο
κ. Υπουργός, σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση, ώστε:
• Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να γίνουν από τον ΕΛΓΑ άμεσα οι εκτιμήσεις για το σύνολο των ζημιών στις δενδρώδεις
καλλιέργειες των χωριών της Πέλλας και της Ημαθίας, με έγκαιρη πρόσληψη του απαραίτητου
γεωτεχνικού προσωπικού, και να προχωρήσει η
γρήγορη και δίκαιη αποζημίωση των αγροτών στο
100% της ζημιάς.
• Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε
να εξασφαλίσει την αναγκαία και επαρκή κρατική
χρηματοδότηση που θα ασφαλίζει και θα αποζημιώνει στο 100% την παραγωγή και το κεφάλαιο
από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους
χωρίς καθυστερήσεις.
• Να λειτουργήσει η αντιχαλαζική προστασία,
με εναέρια και επίγεια μέσα, με ευθύνη και δαπάνη του κράτους.
• Να ανασταλούν οι πληρωμές των υποχρεώσεων των πληγέντων αγροτών μέχρι την αποζημίωσή τους για τις ζημιές τους;»

www.laosnews.gr
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Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από σήμερα μέχρι τις 8 Οκτωβρίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον δρόμο
Βέροιας - Πολυμύλου, για τη
διέλευση των υπέρβαρων
οχημάτων με ανεμογεννήτριες

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Εγνατίας Οδού στην
Ημαθία, στον δρόμο Βέροιας –Πολυμύλου, λόγω
διέλευσης συρμού υπερμεγεθών φορτηγών μεταφοράς υπέρβαρων και ογκωδών φορτίων (τμήματα
ανεμογεννήτριας) από το λιμάνι Θεσσαλονίκης στη
Σιάτιστα Κοζάνης.
Συγκεκριμένα κάθε Τρίτη και Πέμπτη κατά το
χρονικό διάστημα από αύριο (Τρίτη 30 Ιουλίου 2019)
έως και την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 και τις ώρες
07.00 έως 9.00 περίπου, θα ισχύει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τον ανισόπεδο κόμβο
Βέροιας (253 χιλιόμετρο) έως τον ανισόπεδο κόμβο
Πολυμύλου (227 χιλιόμετρο), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κοζάνη.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως

εξής:
• Για τα οχήματα βάρους έως 3,5 τόνους θα εκτρέπονται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Βέροιας
- Κοζάνης και θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από
τον ανισόπεδο κόμβο Πολυμύλου.
• Για τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα εκτρέπονται μέσω της νέας περιφερειακής
οδού Βέροιας - Νάουσας, στη συνέχεια θα εισέρχονται στην επαρχιακή οδό Βέροιας - Έδεσσας - Δρεπάνου και τέλος θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό
από τον ανισόπεδο κόμβο Κοίλων Κοζάνης.
Υπενθυμίζεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά
των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την
ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των
τροχαίων ατυχημάτων.

Ποτέ ογκώδη αντικείμενα
ή κλαδιά δίπλα
σε κάδους απορριμμάτων
Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολ.
Προστασίας, κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος ενημερώνει:
«Δεν αφήνουμε
ογκώδη αντικείμενα ή κλαδιά δίπλα
σε κάδους απορριμμάτων, σε πεζοδρόμια ή σε δημόσιους ακάλυπτους
χώρους. Για να τα
διαθέσουμε ως απόβλητα επικοινωνούμε πάντα με την
υπηρεσία Καθαριότητας στα τηλέφωνα
2331350634 & 2331350595 και κατόπιν συνεννόησης κανονίζουμε τη μέρα και την ώρα που θα περάσει το όχημα συλλογής τους.
Η συλλογή αφορά μικροποσότητες μπαζών 2 – 3 μικρά τσουβάλια, μικρό αριθμό επίπλων 1 με 2
καναπέδες ή καρέκλες, ή τραπέζια ή στρώματα κλπ και δεν αφορά σύνολο οικοσυσκευών, καθαρισμούς σπιτιών και παντός τύπου ανακαινίσεις κατοικιών για τα οποία θα πρέπει να απευθύνεστε σε
ιδιώτες.
Επίσης, η μεταφορά των παραπάνω αντικειμένων μπορεί να γίνει και από εμάς τους ίδιους πάντα
κατόπιν συνεννόησης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας Καθαριότητας.
Η αυθαίρετη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων και κλαδιών επιφέρει πρόστιμα το ύψος των οποίων καθορίζεται από τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου.
Διατηρούμε την πόλη μας καθαρή, δημιουργούμε την πόλη που ο καθένας μας οραματίζεται μέσα
από απλές καθημερινές πράξεις.
Ας μην ξεχνάμε πως όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε το σήμερα καλύτερο….»
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Δεκάδες παιδιά στο 3ο
τουρνουά σκάκι στο Ξερολίβαδο
Με μεγάλη επιτυχία
διεξήχθη την Τετάρτη 24
Ιουλίου το 3ο τουρνουά
σκάκι για παιδιά σχολικής
ηλικίας στο Ξερολίβαδο.
Δεκάδες παιδιά από το Ξερολίβαδο, τη Βέροια αλλά
και τη Νάουσα προσέτρεξαν στο κάλεσμα του ΠΟΞ
και διαγωνίστηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο
στο κτίριο του Ομίλου. Με
την καθοδήγηση του μετρ
– δασκάλου Σάκη Τριανταφυλλίδη και τη φροντίδα
του Δ.Σ. του ΠΟΞ οι μικροί
μας φίλοι χάρηκαν για μια
ακόμη χρονιά τις αξίες της
ευγενούς άμιλλας στο όμορφο φυσικό περιβάλλον
του Ξερολίβαδου. Τους αναμένουμε όλους ξανά στο 4ο τουρνουά του χρόνου
αλλά και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις του καλοκαιριού.
ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.
Ηλικίες 7-8 ετών:
1ος Τσέλιος Στέφανος του Βασιλείου
2ος Αρβανίτης Ορέστης του Σωτηρίου
3ος Γαλλίκας Γεώργιος του Μιχαήλ
Ηλικίες 9-10 ετών:
1ος Κουτόβας Νικόλαος του Πέτρου
2ος Νακίτσας Στέργιος του Παντελή
3η Αρβανίτη Ζωή του Σωτηρίου
Ηλικίες 9-10 ετών (κορίτσια):
1η Αρβανίτη Ζωή του Σωτηρίου
Ηλικίες 11-12 ετών:
1ος Παλουκίδης Ανέστης του Κωνσταντίνου
2ος Παγούνης Σπύρος του Αθανασίου

Με πολύ κέφι και χορό η βραδιά
του «ΑΣΤΗΡ Αγκαθιάς»
με τον Άγγελο Διονυσίου

3ος Σαρακατσιάνος Εμμανουήλ του Δημητρίου
Ηλικίες 13-14 ετών:
1ος Τσιλίδης Χρήστος του Ηλία
2ος Νακίτσας Γεώργιος του Παντελή
3ος Λιόβας Δημήτριος του Κωνσταντίνου
Ηλικίες 13-14 ετών (κορίτσια)
1η Ευθυμιάδου Καλλιόπη του Αναστασίου
Ηλικίες 15 +
1ος Τσιαμήτρος Κωνσταντίνος του Νικολάου
2ος Τσιαμήτρος Δημήτριος του Νικολάου
3ος Ντέλας Γεώργιος του Δημητρίου
Γενική Κατάταξη:
1ος Τσιλίδης Χρήστος του Ηλία
2ος Κουτόβας Νικόλαος του Πέτρου
3ος Τσιαμήτρος Κωνσταντίνος του Νικολάου
Το Δ.Σ. του Π.Ο.Ξ.

Η «Ντόλιανη»
ευχαριστεί τη Δημόσια Βιβλιοθήκη
Η Κινητή Βιβλιοθήκη
της Δημόσιας Κεντρικής
Βιβλιοθήκης Βέροιας, επισκέφθηκε για άλλη μια
χρονιά την Κουμαριά την
Παρασκευή 26 Ιουλίου
στο χώρο του Συλλόγου
δίνοντας την ευκαιρία σε
μικρούς και μεγάλους
να έχουν πρόσβαση σε
βιβλία ποικίλων ενδιαφερόντων και στο διαδίκτυο. Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουμαριάς «Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ»
ευχαριστεί θερμά όλους
τους υπεύθυνους γι’ αυτό το εγχείρημα. Το ραντεβού ανανεώθηκε για τις 20 Αυγούστου.

Μια μαγική βραδιά χάρισε ο ΑΣΤΗΡ ΠΜΣ Νέων Αγκαθιάς, στους φίλους του συλλόγου, συντροφιά
με τον Άγγελο Διονυσίου (Εικόνες)
Το κέφι και ο χορός κυριάρχησαν στον κατάμεστο αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αγκαθιάς
που έγινε η εκδήλωση και όλοι έμειναν με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Σ’ αυτό βέβαια συνέβαλαν, πέρα από το μεράκι και τη διάθεση των διοργανωτών και ο μοναδικός
Άγγελος Διονυσίου, αλλά και οι υπόλοιποι πολύ ταλαντούχοι καλλιτέχνες που τον συνόδεψαν, χαρίζοντας μια νύχτα γεμάτη διασκέδαση και χορό, που διήρκεσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΔΗΨΟ ΓΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ

Τα μέλη και οι φίλοι της Λέσχης όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στις φετινές περιόδους ιαματικών λουτρών να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 23310 25654,
κινητό 6976953683 Β΄περίοδοι 19-26 Αυγούστου 2019.
Το Δ.Σ.

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»
Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)
THE LION KING
Προβολές:
Καθημερινά
στις 18.30
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΦΑΒΡΟ
Σενάριο: TZEΦ ΝΕΪΘΕΝΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ
ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, ΛΙΛΑ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΡΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΡΙΖΑΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ,
ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΚΙΔΗ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΥΒΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΜΒΡΑΖΗΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η κλασσική ταινία της Disney από
το 1994, ζωντανεύει ξανά, αυτή τη φορά σε μια CGI
και live action εντυπωσιακή κινηματογραφική μίξη.
Ο Βασιλιάς των Λιονταριών σε σκηνοθεσία του Jon
Favreau, ταξιδεύει μέχρι την αφρικανική σαβάνα
όπου ένας μελλοντικός βασιλιάς γεννιέται. Ο μικρός
Simba είναι ο διάδοχος του πατέρα του, Mufasa. Δεν
είναι όλοι χαρούμενοι στο βασίλειο, όμως, με την έλευση του μικρού λιονταριού. Ο Scar, ο αδερφός του
Mufasa -και μέχρι πρότινος διεκδικητής του θρόνουέχει άλλα σχέδια. Η μάχη για τον θρόνο θα ποτιστεί
με προδοσία, οδηγώντας την κατάσταση σε τραγωδία, με αποτέλεσμα να εξοριστεί ο Simba. Με την

25/19 - 31/7/19
βοήθεια όμως των καινούργιων
φίλων του, ο Simba θα μεγαλώσει
και θα διεκδικήσει αυτά που του
ανήκουν και του στέρησαν.

H KOKKINH TZOAN - RED
JOAN
(Τζούντι Ντεντς)
Η ταινία που αξίζει να δεις στο
ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ
Προβολές: καθημερινά στις
21.00
*σε περίπτωση κακοκαιρίας
η προβολή θα πραγματοποιηθεί
στην Αιθ1 με κλιματισμό
Σκηνοθεσία: Σερ Τρέβορ Ναν
Πρωταγωνιστούν: Τζούντι Ντεντς, Σόφι Κούκσον
ΣΥΝΟΨΗ: Την γνωρίζουμε από τον ρόλο της
αρχηγού Μ που έδινε εντολές στον πράκτορα Τζέιμς
Μποντ. Τώρα η Τζούντι Ντεντς αντιμετωπίζει η ίδια
την κατηγορία της Βρετανίδας κατασκόπου που έδωσε το κλειδί της ατομικής βόμβας στους Σοβιετικούς.
Καλείται, λοιπόν, να αποκαλύψει αστυνομία την
εξαιρετικά περιπετειώδη ζωή της και να απολογηθεί
για τον έρωτά της με έναν Σοβιετικό κατάσκοπο. Η
αφήγηση μιας ολόκληρης ζωής, τόσο πολυτάραχης,
που καθηλώνει τον θεατή.
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Στον Δήμο Αλεξάνδρειας

Αιτήσεις ένταξης
στο Πρόγραμμα Κ.Ο.Ε.
για ζημιές στις καλλιέργειες
από τον ανεμοστρόβιλο
της 10ης Ιουλίου

-Οι ενισχύσεις αφορούν
σε ζημιές τουλάχιστον 30%

Οι Ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου Αλεξάνδρειας, Τ.Κ. Καμποχωρίου, Βρυσακίου, Νησίου και Επισκοπής, γνωστοποιούν
ότι όσοι παραγωγοί υπέστησαν ζημίες στο φυτικό κεφάλαιο
και φυτική παραγωγή (π.χ. σπασμένα δένδρα ή και βραχίονες δένδρων) από τον ανεμοστρόβιλο της 10ης Ιουλίου 2019,
μπορούν να προσέρχονται στους Ανταποκριτές ΕΛΓΑ της Δ.Ε.
Αλεξάνδρειας και των Τ.Κ. Καμποχωρίου, Βρυσακίου, Νησίου
και Επισκοπής για την υποβολή αίτησης αρχικής ένταξής τους
στο παραπάνω πρόγραμμα ΚΟΕ, έως την 05/08/2019 και κατά
τις ώρες από 8.00-10.00, προσκομίζοντας την Ενιαία Δήλωση
Καλλιέργειας ΕΛΓΑ έτους 2019.Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με
τον κανονισμό ΚΟΕ, για να λάβει ο παραγωγός ενίσχυση από
το παραπάνω πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ζημία τουλάχιστον 30% ανά είδος καλλιέργειας (π.χ. σε όλα τα κτήματά του
με ροδάκινα, νεκταρίνια, μήλα, αχλάδια, δαμάσκηνα κλπ).

Μέλλων Γάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με
το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του Χαρίλαου και της Ευαγγελίας,
το γένος Κάστρη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια και η
ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του
Χρήστου και της Θεοπίστης, το γένος Μουρατίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο
που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

www.laosnews.gr

Ιδρύθηκε και στην Ελλάδα παράρτημα
του World Trade Association!
-Μεταξύ των ιδρυτικών μελών η Ιφιγένεια Βλαχογιάννη

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, και τον Υπουργό Αδωνι
Γεωργιάδη Επισκέφτηκαν την Τρίτη το μεσημέρι τα
ιδρυτικά μέλη του Οργανισμού world trade Association
στην Ελλάδα.
Το αντικείμενο του οργανισμού έχει να κάνει με την
ανταλλαγή γνώσεων των επιχειρήσεων σε Ελλάδα και
εξωτερικό, τόνωση της επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, αναπτυξη συνεργασίας
μεταξύ των χωρών.
Τα ιδρυτικά μέλη στην Ελλάδα είναι: η Ιφιγένεια
Βλαχογιάννη (οικονομολόγος), η Ζωή Σάκουλα (Προϊσταμένη μον.υγειας) και η Ευαγγελία Μιμίκου (δικηγόρος).
To όνομα τού παραρτήματος είναι World Trade
Association of Greece ενώ στις αρχές του Φθινοπώρου ετοιμάζεται και επίσημα η παρουσίαση του οργανισμού στην Αθήνα με εκπροσώπηση από το χώρο των
επιχειρήσεων και της πολιτικής από την Ελλάδα και το
εξωτερικό.

29 Ιουλίου – 2 Αυγούστου

Πρόγραμμα επίγειας καταπολέμησης
κουνουπιών στον Δήμο Αλεξάνδρειας
Συνεχίζεται το πρόγραμμα Αστικής Επίγειας Καταπολέμησης Κουνουπιών και αυτή την εβδομάδα
στο Δήμο Αλεξάνδρειας.
Συγκεκριμένα, οι εργασίες που
πραγματοποιούνται από τα ειδικά
συνεργεία είναι οι εξής:
• Εφαρμογές προνυμφοκτονίας σε ιδιωτικούς χώρους (βόθροι,
φρεάτια, δοχεία συλλογής νερού
κ.α.) με υγρά και στερεά σκευάσματα σε μορφή ταμπλέτας.
• Εφαρμογές επίγειων υπολειμματικών ψεκασμών ακμαιοκτονίας (LV) σε επιλεγμένες θέσεις ανάπαυσης ή δραστηριότητας των κουνουπιών στο αστικό
και περιαστικό σύστημα του Δήμου Αλεξάνδρειας, όπως αποδεικνύεται βάσει των ευρημάτων των
παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών.
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40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το Σάββατο 3 Αυγούστου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου
Σάββα (Κυριωτίσσης) Βέροιας
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για
την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας πατέρα, παππού και αδελφού

Τελούμε την Κυριακή 4 Αυγούστου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίων
Αναργύρων Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας υιού, αδελφού και
εξάδελφου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ.
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΛ.
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το
Θεό.
Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 Αυγούστου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση
της ψυχής του πολυαγαπημένου
μας συζύγου, πατέρα, παππού και
αδελφού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΕΣΙΝΑ
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,
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 Αυγούστου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίας
Τριάδας «ΠΕΛΕΚΑΝ» στο Κομνήνιο Ημαθίας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής
της

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ
ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το
Θεό.
Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ «ΠΕΛΕΚΑΝ»

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το
Θεό.
Η μητέρα, Ο αδελφός,
Τα εξαδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΚΗΔΕΙΑ

Kηδεύτηκε χθες Δευτέρα
29 Ιουλίου 2019 στις 6.30
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Νικόλαος Τσιτάκης
σε ηλικία 82 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Κυριακή 28
Ιουλίου 2019 στις 11.00 π.μ.
από τον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Βέροιας η Καλλιόπη
Προδ. Χωματά σε ηλικία 92
ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Κυριακή 28
Ιουλίου 2019 στις 11.00 π.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας
η Σταματία Στ. Νικολαϊδου
σε ηλικία 92 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ «ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ»
ΠΕΛΕΚΑΝ
Κομνήνιο Βέροιας

Πρόγραμμα 15 Αύγουστου

ΙΕΡΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΝ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΑΣ
ΤΡΙΑΔΟΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
«ΠΕΛΕΚΑΝ»
ΣΤΟ ΚΟΜΝΗΝΙΟ
ΩΡΑ 6.30

Θεία Λειτουργία
κάθε Κυριακή
στο Ξηρολίβαδο
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου ανακοινώνει στα
μέλη του και τους κατοίκους του χωριού ότι από την Κυριακή 7 Ιουλίου 2019 θα τελείται από τον ιερέα του χωριού στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στο Ξηρολίβαδο
η κυριακάτικη Θεία Λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της
καλοκαιρινής περιόδου.

ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Την Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019, πανηγυρίζει ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός του Αγίου Αντωνίου του Νέου του Βεροιέως.
Τετάρτη 31/7/2019
ώρα 7.00 μ.μ. Υποδοχή του Τιμίου Σταυρού, Μέγας Αρχιερατικός
Εσπερινός. Λιτανεία του Τιμίου Σταυρού και των Ιερών Λειψάνων
του Οσίου Αντωνίου.
ώρα 11 νυκτερινή Ιερά Αγρυπνία
Πέμπτη 1/8/2019
ώρα 7.00 π.μ. Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Πρόοδος του Τιμίου
Σταυρού και Αγιασμός.
ώρα 7.00 μ.μ. Εσπερινός και Παράκλησις

Ευχαριστήριο
του Γηροκομείου Βέροιας
Η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``, ευχαριστεί:
-Την οικογένεια Μαρίκας Κάτσιου για την ευγενική προσφορά ενός
πλήρους γεύματος με τη συμπλήρωση ενός έτους απο το θάνατό της.
-Τον κο. Θωμά Κουμπούρη για την ευγενική προσφορά ενός μηχανήματος κοπής αλλαντκών.
-Την κα. Μάγδα Χατζηευστρατιάδου για τη δωρεά του ποσού των 50Ε
αντί στεφάνου εις μνήμην της πολυαγαπημένης θείας της Σοφίας Κάτσιου.
-Την κα. Ευδοξία Χατζηευστρατιάδου-Μούρτζιου για τη δωρεά του ποσού των 50Ε αντί στεφάνου εις μνήμην της πολυαγαπημένης θείας της
Σοφίας Κάτσιου.
-Ανώνυμη κυρία για την ευγενική προσφορά πέντε τσουρεκιών για τις
ανάγκες του ιδρύματος.
-Το ιχθυοπωλείο «Τσιλιγκερίδη» για την ευγενική προσφορά ψαριών.

ΤΡΙΤΗ
30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
10-11
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2016

Π.Ε. Ημαθίας : Συνεχίζεται στους Δήμους
Αλεξάνδρειας και Νάουσας η διανομή
τροφίμων και ειδών βασικής υλικής
συνδρομής στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ
Σήμερα Τρίτη 30 και την Τετάρτη 31 Ιουλίου
2019 η Π.Ε Ημαθίας σε συνεργασία με τους
Δήμους Αλεξάνδρειας – Νάουσας πρόκειται
να πραγματοποιήσει διανομή μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ για τους
ωφελούμενους του ΤΕΒΑ/ΚΕΑ.
Σημεία διανομής:
1)Για τον Δήμο Αλεξάνδρειας: H διανομή θα
πραγματοποιηθεί στο σημείο διανομής ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ 2ο χλμ Αλεξάνδρειας- Σχοινάς,
2)Για τον Δήμο Νάουσας: Η διανομή θα
πραγματοποιηθεί στο σημείο διανομής ΜΙΕΖΑ
ΦΡΟΥΤ Αγροτικός Συνεταιρισμός 11ο χλμ Βέροιας- Νάουσας Είσοδος Β2.
Ειδικότερα:
Κάθε ωφελούμενος θα παραλάβει τα εξής
Ξηρά προϊόντα:
1.ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Τεμάχια 1 Βάρος: 0,5 kg
2. ΡΥΖΙ ΣΥΣΚ. Τεμάχια 1
Βάρος:
0,5 kg
3. ΚΟΤΟΣΟΥΠΑ ΜΕ ΖΥΜΑΡΙΚΑ Τεμάχια 1
Βάρος: 1,0 kg
4. ΚΟΡΝ ΦΛΕΪΚΣ Τεμάχια 1 Βάρος: 1,0 kg
5. ΑΛΕΥΡΙ Τεμάχια 1 Βάρος: 1,0 kg
6. ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ Τεμάχια 1 Βάρος: 1,0 kg
7. ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ Τεμάχια 1 Βάρος: 0,45 kg
8. ΣΟΥΠΑ ΜΙΝΕΣΤΡΟΝΕ Τεμάχια 1 Βάρος: 0,75 kg
9. ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Τεμάχια 1 Βάρος: 1,0 kg
10. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Τεμάχια 1 Βάρος: 1,0 lt

Μέλλων Γάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με
το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αντωνίου και της Ανθούλας, το γένος Γρηγοροπούλου,
που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στη Στουτγάρδη Γερμανίας
και η ΤΣΕΝΤΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του
Ελευθερίου και της Καλλιάνθης, το γένος Παπαδοπούλου, που γεννήθηκε στο Μπατ Κάνστατ
Γερμανίας και κατοικεί στη Στουτγάρδη Γερμανίας,
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο στο
Δημαρχείο Κατερίνης.

Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενο: 8,2 κιλά.
Κάθε ωφελούμενος με βρέφος θα παραλάβει επιπλέον τα
εξής Ξηρά-Βρεφικά προϊόντα:
1. ΚΡΕΜΑ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ Τεμάχια 2 Βάρος 0,6kg
2. ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Τεμάχια 2 Βάρος 0,6kg
3. ΓΑΛΑ Μακράς διάρκειας Τεμάχια 2 Βάρος 2,0 lt
Σύνολο κιλών ανά βρέφος: 1,6 κιλά.
Κάθε αίτηση θα παραλάβει τα εξής ΒΥΣ προϊόντα:
1. ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ Τεμάχια 1 Βάρος 100ml
2. ΣΑΜΠΟΥΑΝ Τεμάχια 1 Βάρος 1,0 lt
3. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ Γ.Χ. Τεμάχια 1 Βάρος 1,0 lt
4. ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ Τεμάχια 1 Βάρος 1,0 lt
5.ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ Τεμάχια 1 Βάρος 1,0 kg
Σύνολο κιλών ανά αίτηση: 4,10 κιλά.
Κάθε ωφελούμενος με βρέφος θα παραλάβει επιπλέον τα
εξής ΒΥΣ-Βρεφικά προϊόντα:
1. ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 1 Συσκευασία με 50 τμχ.
2. ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 1 Συσκευασία με 72 τμχ.
Ανά βρέφος.
Οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν μαζί τους επίσημο έγγραφο που να αναγράφει το Α.Μ.Κ.Α. τους, καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα. Αν δεν προσέλθει ο ίδιος ο δικαιούχος, ο
εκπρόσωπός του οφείλει να έχει εξουσιοδότηση.
Επισημαίνεται ότι λόγω του μεγάλου όγκου και βάρους των
προϊόντων( κυρίως πολυμελών οικογενειών) , συστήνεται από
τους ωφελούμενους μεταφορικό μέσο/ καρότσι λαϊκής, για να
μεταφέρουν τα τρόφιμα που θα παραλάβουν.
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Τράπεζα Πειραιώς: Στηρίζουμε
τους αγρότες της Βόρειας Ελλάδας
που επλήγησαν από τις
θεομηνίες της 10ης Ιουλίου 2019
H Τράπεζα Πειραιώς, συνεπής με τη δέσμευσή της για ολοκληρωμένη στήριξη της Αγροτικής
Οικονομίας, στέκεται κοντά στους αγρότες, στους
συνεταιρισμούς και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ) του Αγροδιατροφικού Τομέα, των οποίων
η παραγωγή ή η λειτουργία επηρεάσθηκε από τη
θεομηνία που έπληξε την περιοχή της Χαλκιδικής
και άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, την 10η
Ιουλίου 2019.
Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς θα εξετάσει άμεσα κάθε αίτημα για παροχή διευκόλυνσης κάθε ενδιαφερόμενου, που διατηρεί
ενεργή πιστοδότηση με την Τράπεζα Πειραιώς, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή
λύση.
Δικαιούχοι είναι οι αγρότες/κτηνοτρόφοι, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί & ΜΜΕ επιχειρήσεις Αγροδιατροφικού Τομέα των αναφερόμενων περιοχών, που εξαιτίας των πρόσφατων έκτακτων καιρικών φαινομένων υπέστησαν μερική ή ολική καταστροφή του
φυτικού/ ζωικού κεφαλαίου ή των εγκαταστάσεών τους.
Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν είναι οι εξής:
• Να είχαν ενήμερα δάνεια στις 30.06.2019
• Να έχουν υποβάλει δήλωση ζημιάς στον ΕΛΓΑ (για όσους είναι υπόχρεοι ασφάλισης στον εν λόγω φορέα)
Η πρωτοβουλία αυτή της Τράπεζας έχει στόχο να συμβάλει άμεσα στην αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, που προέκυψαν στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των
ανωτέρω περιοχών, ώστε να είναι σε θέση το συντομότερο δυνατό, να συνεχίσουν την
παραγωγική τους διαδικασία και την εύρυθμη λειτουργία τους.
Σε κάθε περίπτωση το Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας και τα στελέχη του θα
βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της
διαδικασίας.

CMYK
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ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Ανακοίνωση Σεμιναρίου της Επιτροπής
Διαιτησίας / Ε.Π.Σ. HΜΑΘΙΑΣ
προς τους διαιτητές

Ξανά στο τιμόνι της ΝΑΟΥΣΑΣ
ο Δημήτρης Χριστοφορίδης

Τ
Α

πό την Επιτροπή Διαιτησίας
της ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, ανακοινώνεται ότι όλοι οι διαιτητές και
παρατηρητές διαιτησίας υποχρεούνται
προκειμένου να ενταχθούν στη διαδικασία αξιολόγησης και κατάταξης για
τα πρωταθλήματα περιόδου 2019-20
της ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, να συμμετάσχουν
στο ετήσιο τοπικό σεμινάριο όπως
προβλέπετε από τον Κανονισμό.

Το σεμινάριο για την νέα αγωνιστική περίοδο,
θα γίνει την Κυριακή 25 Αυγούστου και ώρα 8:30
π.μ.(ώρα προσέλευσης 8:00π.μ.) με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Διαιτησίας, αγωνιστικά
ΤΕΣΤ των διαιτητών, στο γήπεδο Δ.Α.Κ. Μακροχωρίου . Ακολούθως στις 10:30 θα πραγματοποιηθεί
σεμινάριο με ενημέρωση για τις νέες τροποποιήσεις
του κανονισμού και γραπτές εξετάσεις των διαιτητών
και των παρατηρητών διαιτησίας στο ξενοδοχείο
΄΄ΑΙΓΕΣ΄΄. Υποχρεωτικά την ημέρα του σεμιναρίου
θα υπογραφούν και τα νέες δηλώσεις από τους συμμετέχοντες για την αγωνιστική περίοδο 2019-20.
Υπενθυμίζουμε ότι οι διαιτητές μέλη της ΕΔ/ΕΠΣΗ πρέπει μέχρι και την ημέρα του σεμιναρίου , να

προσκομίσουν στην ΕΔ/ΕΠΣΗ :
α) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
β) Γνωμάτευση – Οφθαλμολογική (οξύτητα όρασης και αντίληψης χρωμάτων) και Καρδιολογική από
α) ιδιώτη ιατρό, β) ιατρό από δημόσιο νοσοκομείο,
για την κατάσταση της υγείας τους.
Συμμετοχή μπορούν να έχουν και οι αξιολογημένοι διαιτητές που παίρνουν μέρος, στα σεμινάρια
της ΚΕΔ/ΕΠΟ και θα προσκομίσουν φωτοτυπία των
ιατρικών γνωματεύσεων και ποινικού μητρώου.
Η ύλη των εξετάσεων απ’ όπου θα προέρχονται
οι ερωτήσεις των εξετάσεων, θα είναι μέσα από
την ύλη του κανονισμού στο έγγραφο «Κανόνες του
Παιχνιδιού 2019-20» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. Τα αγωνιστικά τέστ θα είναι όπως
αυτά των αξιολογημένων ταχύτητες 40άρια και 75άρια αλλά σε χρόνους όρια τοπικών πρωταθλημάτων.
Διαιτητής ή Παρατηρητής, που δεν θα συμμετάσχει στις γραπτές και αγωνιστικές δοκιμασίες της
ΕΔ / ΕΠΣΗ, καθώς και δεν προσκομίσει το ποινικό
μητρώο και ιατρικές γνωματεύσεις , δεν θα έχει δικαίωμα ορισμού σε αγώνες της ΕΠΣΗ.
Παρακαλούμε για την έγκαιρη προετοιμασίας σας
καθώς και την συμμετοχή σας.
Για την Ε.Δ. / Ε.Π.Σ.Η
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χριστοδούλου Αναστάσιος

ην επιστροφή του Δημήτρη
Χριστοφορίδη στην τεχνική
ηγεσία της ομάδας ανακοίνωσε η διοίκηση του ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ.
Επίσης έγινε γνωστό ότι η πρώτη
συγκέντρωση για τη νέα σεζόν θα
γίνει στις 29/7, ενώ θα ακολουθήσουν δοκιμαστικές προπονήσεις για
νεαρούς ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «κυανόλευκων»:
«Με απόφαση της διοίκησης, ο Δημήτρης Χριστοφορίδης αναλαμβάνει προπονητής της ομάδας
του Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ για την αγωνιστική περίοδο
2019-2020. Ο κ. Χριστοφορίδης, είναι κάτοχος
όλων των διπλωμάτων UEFA και διετέλεσε προπονητής της ομάδας την περίοδο 2017-2018. Επίσης

ανανεώθηκε η συνεργασία με τον Νίκο Κουμπουλή, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα βοηθού προπονητή και γυμναστή.
Την Δευτέρα 29 Ιουλίου και ώρα 6:00μ.μ. στο
Δημ. Στάδιο Νάουσας θα γίνει η πρώτη συνάντηση
των ποδοσφαιριστών.
Επίσης, οι δοκιμαστικές προπονήσεις του
Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ για τη στελέχωση της ομάδας την
αγωνιστική περίοδο 2019-20, θα γίνουν στο ΔΑΚ
Νάουσας το Σαββάτο (3/8) και την Κυριακή (4/8),
ώρα έναρξης 5:00μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι ποδοσφαιριστές θα πρέπει:
α) Να έχουν έγγραφη άδεια της ομάδας που
ανήκουν, η οποία να τους επιτρέπει να δοκιμαστούν,
β) να έχουν ιατρική βεβαίωση για συμμετοχή σε
αθλητικές δραστηριότητες,
γ) εάν ο ποδοσφαιριστής είναι ανήλικος θα
πρέπει να συνοδεύεται από γονέα».

Μπάσκετ Φίλιππος

Ανανέωσε ο Δημήτρης
Σουτζόπουλος

Η ΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης του ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας με χαρά ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της
με το Δημήτρη Σουτζόπουλο για την αγωνιστική σαιζόν 2019-20.
Ο δυναμικός power/small forward (1,99, 31) αποτελεί ένα ακόμα
αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας μας, αγωνιζόμενος σ´ αυτήν
για 3η συνεχόμενη σαιζόν, ακολουθώντας την ανοδική πορεία
της από τη Γ´ Εθνική μέχρι και σήμερα. Του ευχόμαστε ολόψυχα
υγεία και πολλές επιτυχίες, τόσο σε προσωπικό, όσο και ομαδικό επίπεδο.

CMYK

M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2019 2015

«Εν Σώματι Υγιεί» Βέροιας

www.laos-epea.gr
www.laosnews.gr
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ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

14 Μετάλλια με 11 συμμετοχές στα
Πανελλήνια Πρωταθλήματα ΑμεΑ 2019

Το δίδυμο Δουλκερίδου-Καλοΐδου του
ΑΟΡΓ Βέροιας «χτύπησε και πάλι»
Δουλκερίδου Ελένη 1 χρυσό και 1 χάλκινο μετάλλιο
Καλοϊδου Κωνσταντίνα 1 χάλκινο, μία 4η, μία 5η και μία 7η θέση

Ε

Μ

όνο επιτυχημένη μπορεί
να χαρακτηριστεί η φετινή
παρουσία του σωματείου μας
στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα ΑμεΑ,
τα οποία διοργάνωσε η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες, σε μια ομολογουμένως «δύσκολη»
χρονιά με πολλές ατυχίες της τελευταίας στιγμής και τραυματισμούς για
τους αθλητές μας. Χαρακτηριστικό
είναι ότι στο «παρά πέντε» ακυρώθηκε η συμμετοχή συνολικά 6 (!)
αθλητών μας (από 2 σε boccia, Επιτρ.
Αντισφαίριση και Στίβο).

Παρ όλα αυτά, οι 11 αθλητές και αθλήτριες μας
που αγωνίστηκαν στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα 4
παραολυμπιακών αθλημάτων κατάφεραν και έφεραν
στο σωματείο, αλλά και στην πόλη της Βέροιας, συνολικά 14 Πανελλήνιες Νίκες και ισάριθμα μετάλλια
(4 Χρυσά - 6 Ασημένια - 4 Χάλκινα), επίδοση που
είναι ίδια με την περσινή, αλλά με λιγότερες συμ-

μετοχές (2018: 14 συμμετοχές/14 μετάλλια/ 3-9-2,
2019: 11 συμμετοχές/14 μετάλλια/ 4-6-4) και αντικατοπτρίζει τη σωστή και επαγγελματική λειτουργία του
σωματείου.
Αναλυτικά οι συμμετοχές και τα μετάλλια των
αθλητών μας
1.Επιτραπέζια Αντισφαίριση (ParaTableTennis)
Συμμετοχές: 5
Μετάλλια: 5 (0-2-3)
2. Αντιπτέριση (ParaBadminton)
Συμμετοχές: 1
Μετάλλια: 3 (2-1-0)
3. Στίβος (ParAtletics)
Συμμετοχές: 3
Μετάλλια: 6 (2-3-1)
4. Βoccia
Συμμετοχές: 2
Μετάλλια: Ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει στην 7η
θέση που κατέκτησε ο αθλητής μας Κωνσταντίνος Πετράκης, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
ParaSnowboard, στη Φινλανδία (στο συγκεκριμένο
άθλημα ΔΕΝ διεξάγεται Πανελλήνιο Πρωτάθλημα,
ελλείψει αθλητών Χειμερινών Παραολυμπιακών Αθλημάτων).

Πρωταθλήτρια στον ακοντισμό η Σοφία
Υφαντίδου του ΟΚΑ
Βικέλας με 55.44μ

Η Σοφία Υφαντίδου (ΟΚΑ Βικέλας Βέροιας) επικράτησε στον ακοντισμό με 55,44 μ., επίδοση κοντά στο
φετινό της ρεκόρ και έκανε πέντε τις νίκες της στον
ακοντισμό. Τις σταθερές εμφανίσεις συνέχισε η Ελένη
Γκέλη (ΓΑΣ Ιεράπετρα) που ήταν δεύτερη με 52,08 μ.
και βελτίωσε το ατομικό της 51,84 μ., ενώ τρίτη ήταν η
Αφροδίτη Μανιού (ΟΦΗ) με 51,87 μέτρα.

Πρωταθλήτρια στο μήκος η Έφη
Κολοκυθά του ΓΑΣ Αλεξάνδρεια
Την καλή της κατάσταση επιβεβαίωσε η Εφη Κολοκυθά
(ΓΑΣ Αλεξάνδρεια)
στο φινάλε του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στην Πάτρα.
Η έμπειρη αθλήτρια ήταν νικήτρια
στο μήκος με 6,47
μ. (-0,2) ενώ είχε ακόμη έγκυρο άλμα
στα 6,17 μ. και 6,42
μέτρα, άλμα με το
οποίο κατάφερε να
απαντήσει στην Λίλη
Αλεξούλη (Πελασγός)
που προηγούνται μετά τη δεύτερη προσπάθεια.
Η αθλήτρια του Μάκη Πάντου, η οποία κατέκτησε την πρώτη της νίκη
στη διοργάνωση στον πρωινό προκριματικό είχε πετύχει 6,54 μ., επίδοση
που αποτελεί φετινό της ρεκόρ.
«Χαίρομαι πάρα πολύ, είμαι πρωταθλήτρια στο μήκος, ένας τίτλος που
μου έλλειπε. Έχω κερδίσει στα σύνθετα, στα 100μ εμπόδια, στα 60μ κλειστού αλλά πρώτη φορά στο μήκος. Όλα πήγαν καλά, βγαίνει ο προπονητικός προγραμματισμός και μπόρεσα να κάνω καλά και μεγάλα άλματα όπου
δείχνει ότι έχω σταθεροποιηθεί. Ελπίζω σε μια καλή εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Ομάδων» δήλωσε η Κολοκυθά.

ξαιρετική εμφάνιση
πραγματοποίησαν οι
δύο κορασίδες αθλήτριες του ΑΟΡΓ ΒΕΡΟΙΑΣ
, Ελένη Δουλκερίδου και
Καλοϊδου Κωνσταντίνα
στον τελευταίο αγώνα της
φετινής χρονιάς, που ήταν
το πανελλήνιο κύπελλο
Ελλάδας. Στον αγώνα αυτό
συμμετείχαν οι καλύτερες
αθλήτριες του Βορρά &
του Νότου.

Η Καλοϊδου Κωνσταντίνα πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση
στους προηγούμενους τελικούς αγώνες κατόρθωσε να προκριθεί & στα
τέσσερα όργανα, πράγμα που ελάχιστες αθλήτριες το πέτυχαν πανελλαδικά. Βαθμολογήθηκε με 12,700 β. στο
σχοινάκι & πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Στην μπάλα βαθμολογήθηκε με
12,450 β. & ήταν τέταρτη. Στις κορίνες
πήρε 12,550 β. & ήταν έβδομη. Ήταν
μέσα σε όλες τις απονομές (οκτάδες)
και αυτό το πέτυχαν μόνο τρεις- τέσσερις αθλήτριες.
Η Ελένη Δουλκερίδου απέδειξε ότι
οι τελικοί αγώνες του Μαΐου ήταν μία
κακή παρένθεση για την αξία της,
προκρίθηκε μόνο στο στεφάνι και στις
κορίνες .Όμως στον συγκεκριμένο αγώνα (πανελλήνιο κύπελλο) « έβγαλε
μάτια». Εξαιρετικά τέλεια εκτέλεση
στο πρόγραμμα με τις κορίνες, βαθμολογήθηκε με
13,200 β. πήρε το χρυσό μετάλλιο και η βαθμολογία
αυτή ήταν η δεύτερη καλύτερη όλου του αγώνα.
Στο πρόγραμμα με το στεφάνι βαθμολογήθηκε με
12,900 β. και πήρε το χάλκινο μετάλλιο.
Οι αθλήτριες του ΑΟΡΓ ΒΕΡΟΙΑΣ ήταν οι μόνες
αθλήτριες της Κ.& Β. Ελλάδας που μπήκαν μέσα
στην τριάδα των μεταλλίων.
Δήλωση προέδρου, κ. Ευθύμιου Χωματά
«Η επιτυχία τους είναι μεγάλη. Συγχαρητήρια
στις αθλήτριες και στις προπονήτριές, τους Μαρία
Σανσαρίδου, Βασιλική Δίντση & τη δασκάλα μπαλέ-

Ο Μανώλης Σταυρουλάκης
στους Αετούς Βέροιας

Οι Αετοί Βέροιας είναι στην ευχάριστη
θέση να ανακοινώσουν την απόκτηση
του Μανώλη Σταυρουλάκη. Ο 34χρονος
(27/08/1985) ύψους 1.93 shooting guard,
κατάγεται από τη Σκύδρα και αποτελεί τη
δεύτερη μεταγραφή των Αετών μετά από
αυτή του Ιωάννη Αλευρίδη.
Ξεκίνησε το μπάσκετ σε ηλικία έξι ετών
και έως τα 18 του αγωνίστηκε στα τμήματα
υποδομής τόσο του Σκυδραϊκού όσο και
του Αριστοτέλη Σκύδρας. Το 2003 μετακόμισε στο Ηράκλειο, όπου πραγματοποίησε
τις σπουδές του στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Πολυμέσων, αγωνιζόμενος
το διάστημα αυτό σε Μίνωα (Γ Εθνική),
Ηράκλειο (2004/2005 στη Β Εθνική), στον
ΟΑΑ Ηράκλειο τα επόμενα δύο χρόνια σε
Β και Γ Εθνική, στην Χερσόνησο (2008/2009 στην Α τοπική κατηγορία)
και ξανά στον ΟΑΑ Ηράκλειο, όπου θήτευσε με επιτυχία από το 2009
έως το 2011. Ακολούθησε η επιστροφή στα...πάτρια και το καλοκαίρι του
2011 εντάχθηκε στο ρόστερ του Πανεδεσσαϊκού, όπου αγωνίστηκε για
τέσσερα χρόνια στη Γ Εθνική και την τελευταία σεζόν στην Α ΕΚΑΣΚΕΜ.
Το 2014 φόρεσε τη φανέλα του ΓΑΣ Μελίκης, την οποία τίμησε μέχρι
και σήμερα, με ένα «διάλειμμα» τη σεζόν 2015/2016 στην οποία αγωνίστηκε στον Σκυδραϊκό. Θεωρείται από τους πλέον έμπειρους της κατηγορίας και ένας αθλητής με όλη τη σημασία της λέξεως, αν και έχουμε
επαναλάβει πολλάκις πως πρότερος για μας είναι ο χαρακτήρας.

του Ναταλία Κνιάζεβα. Η επιτυχία και του συλλόγου
μας, στον οποίο ανήκουν, είναι επίσης μεγάλη.
Τέλος, και η επιτυχία της Βέροιας μέσα από αυτά τα
παιδιά είναι πολύ μεγάλη. Μήπως ωρίμασε η ιδέα να
ασχοληθούν οι αρμόδιοι φορείς (Δήμος, Περιφέρεια
κ.λ.π) με το άθλημα που έχει φέρει πολλές επιτυχίες
και ασχολούνται πολλά κοριτσάκια ,όχι μόνο στη Βέροια, αλλά και σε όλη την Ημαθία; Μήπως έφτασε η
στιγμή να γίνει το « σπίτι της Γυμναστικής» στη Βέροια, για να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες και στις δικές
μας αθλήτριες όσον αφορά τον κατάλληλο χρόνο
και χώρο της προπονητικής τους προετοιμασίας; Πιστεύω ότι αν γίνει αυτό θα δούμε θαύματα».
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Την Δευτέρα 19 Αυγούστου
Μουσική συναυλία
προς τιμήν
του Πολιούχου
της Νάουσας,
Οσίου Θεοφάνους

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας
προς τιμήν του Πολιούχου Οσίου Θεοφάνους, τον οποίο
η πόλη τιμά στις 19
Αυγούστου, διοργαν ώ ν ε ι πολ ι τ ι σ τ ι κ ή
εκδήλωση υπό την
αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας,
Ναούσης και Καμπανίας.
Την Δευτέρα 19
Αυγούστου 2019
στις 21:00 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο
θα πραγματοποιηθεί
μουσική συναυλία με
το μουσικό σχήμα «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ»
που αποτελείται από καταξιωμένους μουσικούς της
παραδοσιακής μουσικής, μεταξύ των οποίων η υποδιευθύντρια της Ορχήστρας «ΚΑΝΩΝ» της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών οι οποίοι θα παρουσιάσουν
παραδοσιακό και μικρασιάτικο ρεπερτόριο.
Το σχήμα αποτελούν οι μουσικοί: Γιώργος Ματθαίου (λαούτο-τραγούδι), Στέλλα Βαλάση (σαντούρι-τραγούδι), Νίκος Μπούσιος (κλαρίνο), Αστέριος Τράκας
(βιολί), Αντώνης Παπαδόπουλος (κρουστά).
Ένα μουσικό ταξίδι στα μονοπάτια της παράδοσης
με σκοπούς και τραγούδια από την Μικρά Ασία και
παραδοσιακά τραγούδια του τόπου μας.
Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλους τους πολίτες.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ (ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
«Ο ΖΥΓΟΣ»
Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα
στον Άγιο Γεώργιο ζητάει
μόνιμο υπάλληλο γραφείου
με γνώσεις Λογιστικής, απαραίτητο προσόν καλή γνώση
αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο και για τις εποχιακές
ανάγκες του προσωπικό διαλογητηρίου και 2
οδηγούς κλαρκ.
Πληροφορίες στο τηλ. 23310 51093 και
στο email: aszygos@gmail.com

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΑΔΑ: Ω38ΜΟΕΘΦ-02Λ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια, 29/7/2019
Αρ. πρωτ. 607

Περίληψη προκήρυξης

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας (ΚΕΠΑ) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Αρ. πρωτ. 25435/5.4.2019
(ΑΔΑ Ψ9ΛΛ465ΧΘ7-0ΕΕ) του ΥΠΕΣ και την υπ’ αριθμ. 14/19
(Ω5ΟΥΟΕΘΦ-ΒΑ1) του Διοικητικού Συμβουλίου για σαράντα οκτώ
θέσεις, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εκπαιδευτικό προσωπικό με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως σαράντα οκτώ συνολικά, προς κάλυψη των αναγκών, των εκπαιδευτικών
τμημάτων της επιχείρησης που θα σχηματιστούν ανάλογα με την
προσέλευση των μαθητών και μέχρι την λήξη του εκπαιδευτικού
έτους 2019-2020 και ειδικότερα: καθηγητών πιάνου, κιθάρας, καθηγητών σχολής εγχόρδων (βιολιού, βιολοντσέλου) καθηγητών
πνευστών οργάνων (κλαρινέτο, φλάουτου τρομπέτας), καθηγητών
υποχρεωτικών και ειδικών θεωρητικών μαθημάτων, καθ. μονωδίας, καθ. βυζαντινής μουσικής, μαέστρου χορωδίας, δασκάλων
μουσικής προπαιδείας/ μουσικοκινητικής αγωγής, καθηγητή ακορντεόν, καθηγητή αρμονίου, καθηγητή ηλεκτρικής κιθάρας, ηλεκτρικού μπάσου, καθηγητή ντραμς, δασκ. μπουζουκιού, μαέστρου
φιλαρμονικής, συνοδών μπαλέτου, καθ. μπαλέτου, σύγχρονου χορού, δασκ. λάτιν χορών, δασκ. Hip –hop χορού, δασκ. χορού break
dance καθ. ζωγραφικής, δασκ. κοσμήματος, δασκ. κατασκευών,
δάσκαλο φωτογραφίας, καθ.παραδοσιακών χορών.Οι υποψήφιοι
θα πρέπει να είναι ενήλικοι.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την επιλογή του παραπάνω προσωπικού αναφέρονται λεπτομερώς στην Προκήρυξη με ΑΔΑ: ΩΣΓΝΟΕΘΦ-ΞΚ7, της
ΚΕΠΑ που είναι αναρτημένη, στο site: www.veriaculture.gr, στο site:
www.veria.gr, στο Χώρο Τεχνών και τον Δήμο Βέροιας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση και τα
δικαιολογητικά τους υπόψη της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας στα γραφεία
της ΚΕΠΑ, Χώρος Τεχνών, δ/νση: Π. Μελά και Μπιζανίου, 3ος όροφος, τηλ. 2331078100 (Μυλωνά Όλγα, Βέρρος Δημήτριος ή Ξένια
Πέτρου), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη μέρα της δημοσίευσης της παρούσης στον τύπο (δηλαδή έως 9/8/2019, ώρα 15.00).
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραστούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής επιλογής στην ημέρα και την ώρα που θα τους
υποδειχθεί, στον Χώρο Τεχνών.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Ακριβόπουλος Λεωνίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχεται δηλώσεις για το έτος
2019 σε παραγωγές ροδάκινων, νεκταρινιών,
βερικόκων, κερασιών και

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέρονται να συμβληθούν με Συμβολαϊακή γεωργία να
επικοινωνήσουν μέχρι τις 15-04-2019
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
• 2331072700
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης
-Κεντρικό: Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια
-Υποκατάστημα 1: Επισκοπής Νάουσας
-Υποκατάστημα 2: Μελίκης Ημαθίας

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΗΜΑ/
ΤΔΟΥ/409556/292678/4348/1201
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Βέροια, 29 Ιουλίου 2019
Ταχ. Δ/νση Ρήγα Φεραίου 16-18
Ταχ. κωδ.: 59 132 Βέροια
Πληροφορίες : Β. Αποστολίδου
Τηλέφωνο : 23310 29737 FAΧ : 23310 29737
E-mail : efahma@culture.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
• H ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ,
που εδρεύει στη Βέροια, ανακοινώνει ότι θα
προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, για την κάλυψη
επειγουσών και επιτακτικών αναγκών των:
Αρχαιολογικού Χώρου και Μουσείου Βασιλικών Τάφων Αιγών, Πολυκεντρικού Μουσείου Αιγών (Δήμος Βέροιας), σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 21 Ν. 2190/94 όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν για τις εξής,
κατά αρχαιολογικό χώρο και μουσείο, αριθμό
ατόμων, ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική
περίοδο:
• Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Βασιλικών Τάφων Αιγών, Πολυκεντρικό Μουσείο
Αιγών:
Ημερήσιοι φύλακες ΔΕ: ένα (1)
Νυχτοφύλακες ΔΕ: δύο (2)
Βοηθητικό προσωπικόΕργατών ΥΕ: τρία (3)
Η χρονική διάρκεια απασχόλησης είναι
τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από
18 έως 65 ετών.
Για τους Ημερήσιους Φύλακες (ΔΕ) απαιτούνται τα εξής προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος
τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων :
ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Καλή γνώση της Αγγλικής ή
Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής
γλώσσας. Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν
από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας
ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών
μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’
ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής
Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή

Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Καλή γνώση της Αγγλικής ή
Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής
γλώσσας. Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν
από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως
ειδικότητας. Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής
γλώσσας.
Για τους Νυχτοφύλακες (ΔΕ) απαιτούνται
τα εξής προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων
και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο
ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του
Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος
τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και
Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών
μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής
Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα:
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως
ειδικότητας.
Για το Βοηθητικό προσωπικό – Εργατών (ΥΕ) Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά
προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2
Ν.2527/97.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν
αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας (οδός
Ρήγα Φεραίου 16-18 59132 Βέροια), καθημερινά 08:00 -14:30. Η προθεσμία υποβολής
των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης
της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της
ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας
μας, στον αρχαιολογικό χώρο όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο
χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου στον οποίο εδρεύουν
οι αναφερόμενες Υπηρεσίες μας και προκηρύσσονται οι θέσεις, εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με
την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη
της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Η Προϊσταμένη της Εφορείας
Αγγελική Κοτταρίδη
Αρχαιολόγος
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Νέα Δρομολόγια ΚΤΕΛ

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

Τα τμήματα
υποδομής στον
Αγροτικό Αστέρα
Αγίας Βαρβάρας

Γνωρίζεται ότι για την αγωνιστική περίοδο 2019
- 2020 θα λειτουργήσουν τα παρακάτω τμήματα
υποδομής στον Αγροτικό Αστέρα Αγίας Βαρβάρας.
Κ-16: παίκτες γεννηθέντες από 2004 - 2005.
Κ-14: παίκτες γεννηθέντες από 2006 - 2007.
Κ- 12: παίκτες γεννηθέντες από 2008 - 2009.
Κ-10: παίκτες γεννηθέντες από 2010 - 2011.
Κ- 8: παίκτες γεννηθέντες από 2012 - 2013.
Κ-6: παίκτες γεννηθέντες από 2014 και νεότεροι.
Εκτός των παραπάνω θα λειτουργήσει ξεχωριστό τμήμα Κ- 12 μόνο για κορίτσια.
Στο προσεχές διάστημα θα ανακοινωθούν απο
τη Διοίκηση του Αγροτικού Αστέρα η έναρξη προετοιμασίας καθώς και οι προπονητές των τμημάτων.
Πληροφορίες για τη λειτουργία των παραπάνω
τμημάτων θα δίνονται στα τηλέφωνα :
Πρόεδρος Θωμάς Παζαρτζικλής 6977821344.
Γεν. Γραμματέας Γεώργιος Βλάχος
6977351765. Υπεύθυνος γυναικείου τμήματος
Γιάννης Γιάννος 6972913929.
Υπεύθυνη τμημάτων υποδομής Κατερίνα Πατσίκα 6986306884.

Φαρμακεία
Τρίτη 30-7-2019

16:00-21:00 ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ 7 (δίπλα στο συν/σμο ηλεκτρολόγων)
23310-21621
16:00-21:00 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-29101
19:00-21:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
28 23310-25130
21:00-08:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

28 23310-25130

Συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ

Ιούλιος-Αύγουστος 2019
Το συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ κα
τά το διάστημα από 29-7-2019 μέχρι 4-82019 θα είναι το εξής: Αυτόματος τηλεφωνη
τής βλαβών: τηλ. 2331021814.

www.laosnews.gr
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Η «καμπάνια « για την ενίσχυση
του Γιάννη Αβραμίδη πέτυχε στους
Πανελλήνιους αγώνες στίβου στην Πάτρα
Είχε απήχυση η
καμπάνια που ξεκίνησε η πρωταθλήτρια
του Ακοντισμού και
αθλήτρια του ΟΚΑ Βικέλας Σοφία Υφαντίδου και άλλοι αθλητές
και προπονητές για
την ενίσχυση του άτυχου αθλητή Γιάννη
Αβραμίδη. Πανό από
αθλητές της Ικαρίας
(ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΓΙΑΝΝΗ) ) συγκίνησε
τους αθλητές αλλά και
τους παράγοντες που
βρέθηκαν στους Πανελλήνιους αγώνες και μάλιστα προβλήθηκε και
από την ΕΡΤ που μετέδιδε ζωντανά τους αγώνες
Μετά την επιστροφή της αποστολής από την
Πάτρα τα μέλη της επιτροπής θα είνια στην διάθεση για όσους θέλουν να βοηθήσουν .
Η Ανακοίνωση

•Από σήμερα θα μπορείτε και οι εντός του
Νομού Ημαθίας να μας βρείτε...
Πάμε λοιπόν...
....ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ....
Υ.Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Υφαντίδου Σοφία 6945226789
Μηνάς Κυριάκος 6977464665 (προπονητής)

Η Δήμητρα Μπογδάνου
στον ΓΑΣ Αλεξάνδρειας

Ανακοίνωση του ΓΑΣ Αλεξάνδρεια:
Την φανέλα του ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ θα φοράει η Δήμητρα Μπογδάνου για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η Δ.Μπογδάνου, μία
αθλήτρια που έχει συνδυάσει το όνομά της με τον ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ αποδεικνύει για ακόμη μια φορά το δέσιμό της με την ομάδα. Έχει ύψος 1,73 κι αγωνίζεται ως ακραία και διαγώνιος. Βασικό
στέλεχος όλα αυτά τα χρόνια κι η απόδοσή της ηταν βαρόμετρο για
την ομάδα. Πέρσι, με τα «καρφιά» της, ξεκλείδωσε αρκετές άμυνες.
Η παρουσία της, ισχυροποιεί ακόμη περισσότερο το ήδη «δυνατό»
ρόστερ! Δήμητρα να έχεις μία σεζόν γεμάτη επιτυχίες, τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο!!!

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

τ.μ. με 3ΔΣΚ 2WC,

6974 805947.

2ος όροφος, 55.000
ευρώ. Euromesitiki
2331500844.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ.
Παρασκευή, πωλείται
διαμέρισμα 98 τ.μ.,

νακαινισμένο με όλες

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56, ε-

χο ς φ α ρ μ α κ ο π ο ι ό ς

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙ-

τις λευκές ηλεκτρικές

νοικιάζεται κατάστημα

για συστέγαση – απο-

ΤΑΙ οικόπεδο στους

συσευές, 2 inverter

30 τ.μ., με W.C. Τηλ.:

συστέγαση σε φαρ-

Γεωργιανούς 2 στρέμ-

κλιματιστικά, σαλόνι,

23310 62064 & 6937

μακείο της Πιερίας.

ματα, σε πολύ καλή

τραπεζαρία, ντουλάπα,

388027.

Επικοινωνία στο

Τηλ.: 6942 202465.

e-

2ΔΣΚWC, 5ος όρ.,

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

θέση, με νερό, ρεύμα,

θωρακισμένη πόρτα,

ΝΑΟΥΣΑ ενοικιά-

mailtopalido@gmail.

κεντρική θέρμανση,

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

θέα, πολύ κοντά στο

συνθετικά κουφώματα,

ζονται επαγγελματικοί

com και στο τηλέφωνο

γωνιακό, διαμπερές,

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

δ ρ ό μ ο . Τη λ . : 6 9 3 4

τζάκι, αυτόνομη θέρ-

χώροι στο κέντρο της

6979221583.

662478.

μανση πετρελα΄΄ιου,

πόλης, ατομική θέρ-

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι α ρ τ ο -

μεγάλα μπαλκόνια,

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι

κτή-

θ έ σ η σ τά θ μ ε υ σ η ς .

μα στη Βεργίνα 9

θέση parking. Τιμή 350

μανση, με W.C. Τηλ.:

ποιός για εργασία σε

Τηλ.: 6977 435166,

στρέμματα με πομώ-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ευρώ. Τηλ. επικοινω-

23320 24784 & 6971

φούρνο στην Πατρίδα.

23310 61205 & 23310

να. Πληρ. τηλ.: 6948

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

νίας: 6977 658822,

779135.

Η εξοικείωση στο ε-

62776.

949616.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο

6944 281124.

ΝΑΟΥΣΑ, κέντρο,

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγρο-

λόγω συνταξιοδότη-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-

πλατεία Καρατάσου,

τεμάχια 16,5 στρέμμα-

σης. Τιμή συζητήσιμη.

πωλείται διαμέρισμα

τα στο Μαυροδένδρι

Τηλ.: 6975 580533.

πάγγελμα απαραίτητη.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

Ωράριο 02.00-10.00

σόγειο διαμέρισμα 76

ΕΡΓΑΣΙΑ

τετραήμερο, κ. Χρή-

τ.μ., πραγματικός λου-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να

λουδότοπος με καορι-

αναλάβει την περιποί-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα

στος 6944 271012.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

πωλούνται 2 διαμε-

75 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 1ος

(Καράτσαλι) Βέροιας,

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ρίσματα από 80 τ.μ.,

όρ., ανακαινισμένο.

με ροδακινιές, διάφο-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

φέρ, κλιματισμό, δίχως

ηση και φροντίδα ηλι-

για σέρβις και για κου-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

πακέτο, αυλή, κήπο,

Τηλ.: 6987 376116.

ρες ποικιλίες και πο-

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

κοινόχρηστα, επί της

κιωμένης κυρίας στην

ζίνα από ψητοπωλείο

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

θέρμανση, καλή κατα-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-

μώνα και μπεκάκια.

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

οδού Ερμού και Γρε-

Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας.

στο Μακροχώρι. Τηλ.:

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ

σκευή. Τιμή 55.000 ευ-

ντρο διαμέρισμα 100

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

βενών 11 γωνία στη

Τηλ.: 2331300216.

23310 43222, μετά τις

διαμέρισμα 3ου ορό-

Βέροια. Τηλ.: 6949

φου 130 τ.μ., 3ΔΣΚΜ

215864.

Ενοικιάζονται-Πωλούνται διαμερίσματα
στην Σκιώνη Χαλκιδικής
Στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής ενοικιάζονται διαμερίσματα 70 τ.μ.
2ΔΣΚWC, εξοπλισμένα καθώς
και μεζονέτες 70 τ.μ. 2ΔΣΚWC εξοπλισμένες. Επίσης πωλούνται
διαμερίσματα από 45 τ.μ. έως 70
τ.μ. και μεζονέτες 70 τ.μ. με κατασκευή από πέτρα. Πληρ. τηλ.: 6944 644220, 6974 957264 & 23740 71607. Τιμές
ευκαιρίας.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 200 τ.μ.
με υπαίθριο χώρο
5.000 τ.μ. (παιδική χαρά-μπαρ) με
πλήρη εξοπλισό καφέ-ταβέρνας, προς
Ασώματα-Νοσοκομείο. Πληροφορίες
από τον ιδιοκτήτη
του ακινήτου κ Δαμιανό. Τηλ.: 6973
834067.

και W.C., πλήρως α-

ENOIKIAZETAI Διαμέρισμα στο κέντρο

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι
αγροτεμάχιο έκτασης επτάμισι
(7,5) στρεμμάτων στο Π. Σκυλίτσι. Πληρ. τηλ.:
6946 255050.

με 3ΔΣΚ Α.Θ. (πέλετ)

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΥΚΙ-

6.00 μ.μ.

ΔΗΣ ΡΑΚ ζητάει επαγ-

ZHTEITAI άτομο με

γελματία οδηγό. Τηλ.:

πείρα και γνώσεις Αγγλι-

23310 41794.

κών, για μόνιμη εργασία,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειού-

ως σερβιτόρος σε εστια-

θέα 350 ευρώ. Τηλ.:
6945122583.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ

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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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.23129 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται καινούργια γκαρσονιέρα 44 τ.μ., 4 ος όροφος
, κατασκευή 2002, 1 υ/δ, σαλόνι , κουζίνα
και μπάνιο , διαθέτει αυτόνομη θέρμανση με
ογκομετρητές , μίσθωμα 200€. Από 30/6/19
ελεύθερη. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106232 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας
60 τ.μ. Ημιώροφος. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1984 και διαθέτει θέρμανση
με κλιματιστικό και έναν θερμοπομπό, έχει
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά
τζάμια, τέντες, θωρακισμένη πόρτα εισόδου,
σε πολύ καλή κατάσταση, φρεσκοβαμμένο,
διαμπερές, με μηνιαίο μίσθωμα 220 €.
Κωδ: 12868 Κέντρο ενοικιάζεται καινούργιο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 65τ.μ.
στο ισόγεια , είναι σαν μονοκατοικία ανεξάρτητο , χωρίς κοινόχρηστα , έτος ανακαίνισης
2012 με 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα ξεχωριστή ,
χαμηλοτάβανη , 1 Μπάνιο και 1 WC. Διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο η ευπρέπεια των χώρων δεδομένη , με καινούργια
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια Τιμή
220€. Κατοικίδια όχι .
Κωδ.105233 Σπάνια Γκαρσονιέρα 72τ.μ.
στο κέντρο προς ενοικίαση με πολύ άνετο
σαλόνι , ξεχωριστή κουζίνα και 1υ/δ με μια
μεγάλη ντουλάπα , 2ος όροφος σε πολύ
αξιόλογη οικοδομή , η θέρμανση της με δύο
κλιματιστικά Inverter. ενοίκιο 220€.
Κωδ.24374 ΩΡΟΛΟΙ , Διαμέρισμα 107
τ.μ., κατασκευή 1991, 2 υ/δ, 5 ος όροφος ,
με εκπληκτική θέα , εξαιρετικής ποιότητας ,
σε οικοδομή πολυτελούς κατασκευής , έχει
ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, διαθέτει τέντες
και δύο ντουλάπες , είναι σε προνομιούχα
θέση και διαμπερές, με κεντρική θέρμανση
πετρελαίου , το δε μίσθωμα του είναι 280€.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι ελεύθερο και επισκέψιμο από
20/07/2019.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22832 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 15 τ.μ. Ημιώροφος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από
1 Χώρο με δικό του wc . Είναι κατασκευασμένο το 1976 και διαθέτει Κουφώματα
Αλουμινίου συρόμενα, - Τιμή: 100 €.
Kωδ. 22876 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, κομπλέ ανακαινισμένο γραφείο 19 τ.μ. ένας ενιαίος χώρος , 1 ος όροφος, θέρμανση με κλιματιστικό το δε μίσθωμα του μόνο στα 125€,
Κωδ: 22838 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο,
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1976 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, - Τιμή: 150 € .
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπάνιας προβολής
γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 χώρους
και έχει δικό του WC. Έχει κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα , με ανελκυστήρα καινούργιο , διαθέτει επίσης και A/C - Ενοίκιο
200 €.Το γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 22769 - Στο Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ.
1ος ορ. . Αποτελείται από 2 Χώρους, Είναι
κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα με διπλά τζάμια και μία αποθήκη - Τιμή: 150 € .
Κωδ. 22843 ΚΕΝΤΡ0 ενοικιάζεται στα
ΚΤΕΛ κοντά επαγγελματική στέγη προβολής
συνολικά 180 τ.μ., σε πρώτο και δεύτερο
όροφο επικοινωνούν εσωτερικά , με ατομική
θέρμανση πετρελαίου , κατάλληλο για φροντιστήριο και όχι μόνο , μίσθωμα συνολικά 500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο
επίπεδα . Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση
Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά,
Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια
- Τιμή: 280 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106023 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC.
Βρίσκεται σε μεγάλο εμπορικό δρόμο και σε
σημείο εξαιρετικής προβολής, σπάνιο κατάστημα, με πολύ λογικό μίσθωμα μόνο 250€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα
στον Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543 ΠΙΕΡΙΩΝ στην Βοσπόρου
29 ενοικιάζεται ισόγεια μικρή αποθήκη 4
τ.μ., κατασκευή 2011, σε καλό σημείο ενοίκιο 25€ μόνο. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ
και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
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.

Ατομική - Πετρέλαιο, έχει απεριόριστη Θέα,
τα κουφώματα αλουμινίου και μία αποθήκη.
Έχει κήπο , Τζάκι , BBQ, και ηλ. Συσκευές,
Μπαλκόνια 24 τ.μ. - Τιμή: 210.000 € .
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο χώρο
με εύκολη πρόσβαση. Διαθέτει θέρμανση
Ατομική με Πετρέλαιο, - Τιμή: 30.000 € .

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
για υγειονομικού ενδιαφέροντος 62 τ.μ. καθ..
τιμή πολύ λογική στα 400€.Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106001 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κοντά στον Αγ. Αντώνιο, κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 50
τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και
WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει θέρμανση Κλιματισμός, - Τιμή: 200 €.
Κωδ.105426 Ενοικιάζεται κατάστημα
μεγάλο 80 τ.μ. στη Βέροια περιοχή Εργοχωρίου πάνω σε κεντρικό δρόμο με αύλιο
χώρο στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 300€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106195 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα 105τ.μ. Ισόγειο και 20τ.μ. πατάρι,
με πολύ μεγάλη βιτρίνα, σπάνιας προβολής,
σε εμπορικό δρόμο, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις, με WC, μίσθωμα πολύ λογικό
μόνο 500€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κάτω από το Μπάσκετ της Εληάς ισόγειο
πάρκινγκ συνολικής επιφάνειας 18 τ.μ. Ενοίκιο 50 €.
ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ.
καθ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1975 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
με κλιματιστικό, Κουφώματα συνθετικά καινούργια με διπλά τζάμια, Πόρτα Ασφαλείας
με τρίαινα, Ανελκυστήρα, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές - Τιμή κομπλέ 17.000 €.
Κωδ: 105971 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 77 τ.μ.
μικτά και 66τ.μ. καθ., στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα,
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1981 και
διαθέτει ατομική θέρμανση με θερμοσυσ-

σωρευτές, προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή
μόνο: 40.000 €. Πληροφορίες μόνο στην
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.105837 Σπάνιο καινούργιο διαμέρισμα στην Ακρόπολη με 110 τ.μ. μικτά και
100τ.μ. καθ., κατασκευής του 2005, 3ου ορ.
με θέα τον κάμπο της πόλης με 3δσκλ, ατομική θέρμανση πετρελαίου και ένα τεράστιο
γκαράζ αποθήκη 78 τ.μ. συνολικό τίμημα
120.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105855 - ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ πωλούνται μαζί δυο οροφοδιαμερίσματα ανακαινισμένα πολυτελώς συνολικής
επιφάνειας 230 τ.μ. 2 επιπέδων τα οποία
επεκτείνονται σε 1ο και 2ο όροφο. Ο 1ος
όροφος αποτελείται από σαλόνι, κουζίνα, 4
υπνοδωμάτια και μπάνιο, είναι κατασκευασμένος το 1978 και ανακαινίστηκε το 2015.
Και τα δυο διαμερίσματα διαθέτουν θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, Απεριόριστη Θέα,
Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθήκη
20 τ.μ., Τέντες, Διπλά τζάμια, Ηλιακό θερμοσίφωνα μόνο για τον 3ο όροφο, είναι χωρίς
ανελκυστήρα, με μπαλκόνια 30 τ.μ. προσφέρονται σε πολύ καλή τιμή μόνο 85.000 € και
τα δυο μαζί.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 12825 Πωλείται διατηρητέα Μονοκατοικία 85 τ.μ., στο κέντρο της πόλης , η
οποία και χρήζει επισκευών κατασκευή 1953,
2 υ/δ, Ισόγεια, σε οικόπεδο 160 τ.μ. σε πολύ
καλό σημείο , τιμή μόνο 28.000€.
.Κωδ. 13572 Πωλείται στα Καβάσιλα Ημαθίας Μονοκατοικία 120 τ.μ. επί του κεντρικού δρόμου σε οικόπεδο 419 τ.μ. σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή μόνο 55.000€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2
επίπεδα . Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 2001 και διαθέτει θέρμανση

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106027 ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑΓΟΥΛΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120
τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές
, σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.
Κωδ. 12763 Στο Πανόραμα Βέροιας
πωλείται οικόπεδο 464τ.μ., εντός σχεδίου ,
άρτιο και οικοδομήσιμο , διαθέτει θέα απρόσκοπτη προς τη Βέροια, για απαιτητικούς
αγοραστές , σε άριστο σημείο και σε τιμή
προσφοράς , μόνο 60.000€. ¨Έχει και ισχύουσα άδεια ανέγερσης για δύο Μεζονέτες
έτοιμη η οποία και είναι εκτός τιμής.
Κωδ: 12764 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται οικόπεδο 505 τ.μ. γωνιακό ανατολικό με σ/δ 0,8
κατάλληλο και για οικοδομή , τιμή 50.000€.
Κωδ.12902 Οικόπεδο στο Μακροχώρι
972 τ.μ. Ευρίσκεται στη μέση του χωριού
, με ευχάριστη θέα, πράγματι εκπληκτικό
οικόπεδο, σε άριστο σημείο και σε τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα , σχεδόν χαρίζεται ,
μόνο 48.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας
2183 τ.μ. Τιμή: 33.000 €.
Κωδ. 12878 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντά στην
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου , πωλείται μεγάλο
χωραφοοικόπεδο 6.850 τ.μ., το οποίο ευρίσκεται στην επέκταση του σχεδίου και μάλιστα στο
2ο στάδιο , μετατρέπεται σε δύο οικοδομικά
τετράγωνα εξαιρετικό για επένδυση, ευρίσκεται
σε δύο δρόμους και πάνω σε άσφαλτο , τιμή
όλο από 85.000€, τώρα μόνο 18.000€.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΙΚΟΠΕΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κλινική η
Οίκο Ευγηρίας και όχι μόνο στη θέση Καβάκια πάνω στο δρόμο για τη Ραχιά 12.000
τ.μ. αμφιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της
Ημαθίας και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη .
Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο
από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ
σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο, τιμή 450.000€.

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις
λογιστικής για εργασία στην Πατρίδα Ημαθίας. Τηλ.: 23310 51840, 6947 420720 & 6944
306862.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας
2183 τ.μ. Τιμή: 33.000 €.
Κωδ: 13297 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 53 τ.μ. Ισόγειο.
Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1956 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
- Πετρέλαιο, A/C - Τιμή: 50.000 €.
Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατάστημα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι
χώροι του λειτουργικοί, σε προνομιακή τοποθεσία , κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις
, με μεγάλη βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο
30.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

επιφάνειας 5.625 τ.μ. γωνιακό, κατάλληλο
για ανέγερση βίλας, σε πολύ καλή τιμή μόνο
20.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
κωδ. 105867 Πωλείται αγροτεμάχιο 15
στρ. στη Νέα Νικομήδεια στην περιοχή Φουντουκλούκι με νερό και με ετήσια καλλιέργεια
τιμή 15.000€ τελική. Εξαιρετική ευκαιρία. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

πτυχιο μηχανικού. Τηλ.:

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός για

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 114902 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 33 τ.μ.
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο,
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970 και
διαθέτει Ανελκυστήρα - Τιμή: 14.000 €. Το
γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 114901 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Κέντρο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Γραφείο
συνολικής επιφάνειας 45 τ.μ. στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Είναι
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Ανελκυστήρα - Τιμή: 21.000 €. Το γραφείο μας
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική στέγη
συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ
ολοκλήρου ανακαινισμένο το οποίο αποτελείται από τρεις γραφειακούς χώρους, ένα μπάνιο πολυτελείας καθώς και αποθήκη. Έχει
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά
ενεργειακά τζάμια τεσσάρων εποχών, ευρίσκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους
χώρους , ατομική θέρμανση φυσικού αερίου,
θωρακισμένη πόρτα εισόδου και αποτελεί
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 89.000 €.
Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που αναζητεί κάτι
μοναδικό στην καρδιά της πόλης. Υπόδειξη
μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.
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τόριο στη Βέροια. Τηλ.: 6974

διανομή με δικό του μη-

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

www.laosnews.gr

Η εταιρία Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. που δραστηριοποιείται στο χώρο του χονδρικού εμπορίου,
ζητά να προσλάβει πωλήτρια με δίπλωμα οδήγησης
ΙΧ αυτοκινήτου, με έδρα και περιοχή ευθύνης το
νομό Ημαθίας. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:
logistirio@oikobros.gr.

κα ι δ ι κα ι ολο γ η τ ι κώ ν
για αξιολόγηση στοιχείων με συνέντευξη
στα κεντρικά γραφεία
της εταιρείας

οδός

Θεσσαλονίκης 45, τηλ.
ε π ι κο ι ν ω ν ί α ς 2 3 3 1 0
27102.
ZHTEITAI νέος-α
για γραμματέας με
προσόντα: 1) πτυχίο
οικονομικά-λογιστικά,
2) άπταιστα Αγγλικά,
3) επιθυμητά Ισπανικά,
4) πολύ καλή γνώση υπολογιστών. Αποστολή
βιογραφικών (με φωΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται γκαρσονιέρα στην
οδό Πολυζωΐδη, κοντά
στην Πλατεία Ωρολογίου. Τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.: 6949 981810.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ημ/ υπογειο διαμερισμα με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ , 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν. 55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ ανωγειο λουξ,24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων 92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 40 τ.μ 3ος 1ΔΣΚ Μπανιο, προσοψης 22000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110τ.μ ωραιο διαμ. χ.ασανσερ με 3ΔΣΚ2WC 60000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 70 τ.μ 2ος με Κ.Θ, θεα 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 3ΔΣΚ 2wc Α.Θ Θεα 350€
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ Θεα,Α.Θ από 1/8 -350€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΔΥΑΡΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ στο κεντρο με ΚΘ 300€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΡΟΔΩΝ 1ΔΣΚ επιπλωμενο με ηλ.συσκευες Α.Θ 230€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ΔΣΚ ανακαιν.2ος Κ.Θ 170€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμες.
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 20 τ.μ 10000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ θεση «Μεγα δασος » 4 στρεμ.7600 €
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με
1400€ ανα στρεμμα

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ δυο οκοπεδα με σ.δ 0,8 500 και 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ ομορα οικ.σ.δ 0,8 2600+2600 τ.μ επικλινη Ευκαιρια 70000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβαρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με μετρα από παραλια για τροχοσπ.με νερο 12000€
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ 4 στρ. για ολες τις καλλιεργειες 8000€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ. ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ, 25 τ.μ 18000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ καταστημα μοναδικο 150+150
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά, 85 τ.μ χρηζει ανακ Ιατρειο 60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 40 τ.μ για Ιατρειο-Τεχνικο γραφειο 1ος με
ασανσερ 20000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους 75 τ.μ πλησιον
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αγορα από τα καλυτερα 150+150 τ.μ 3500€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 17τ.μ 100€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα κατστημα 42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€
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 τ.μ 250€
ΚΤΕΛ Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ +υπογειο 350€
ΠΙΕΡΙΩΝ αρχες 70 τ.μ +παταρι 300€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ με αυλη προς Πατριδα 120€

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ 35 τ.μ. επιπλωμένο καλό 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. υπερλουξ ανακαινισμένο & επιπλωμένο
230 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 35 τ.μ. καλό 130 €
ΡΟΛΟΪ 40 τ.μ. 10ετίας καλό 200 €
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 40 τ.μ. κόπλαμ επιπλωμένο θέα 180 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό με θέα 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 50 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 60 τ.μ. επιπλωμένο καλό 240 €
ΚΤΕΛ 65 τ.μ. ανακαινισμένο 200 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό γκαράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 80 τ.μ. επιπλωμένο καλό 280 €
ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. με υποδοχή για ξυλόσομπα 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό με ατομικό λέβητα & A/C 280 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & A/C 300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 10ετίας με ατομικό λέβητα, θέα &
αποθήκη 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο καλό 270 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ 20 τ.μ. καλό 7.500 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ. καλό 11.000 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 2 γκαρσονιέρες 34 τ.μ. & 18 τ.μ. 16.000
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. καλό με κόπλαν 7.200 €
ΡΟΛΟΙ 45 τ.μ. καλό 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο 28.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας & μισθωμένο 37.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 20 ετών lux 73.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό με 2 αποθήκες 75.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 100 τ.μ. ευκαιρία 35.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό με θέα 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. με τζάκι, ατομ.λέβητα, θέα 46.000 €

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.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός με επαγγελματικό ή
ερασιτεχνικό δίπλωμα,
2) κοπέλα για υπάλληλο
γραφείου, 3) εργατοτεχνίτες για επιχείρηση
στη Βέροια. Τηλ.: 6974
312313 - 6974 814606.
Η εταιρεία φυλάξεων «TSIFLIDIS  
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες , με άδεια
εργασίας προσωπικού
ασφαλείας και βιογραφικό για αξιολόγηση
στοιχείων. Πληροφορίες

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

με ραντεβού για συνέντευξη στα γραφεία της
εταιρείας Θεσσαλονίκης
45, τηλ. 23310 27102.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζητάει έμπειρο
Πολιτικό Μηχανικό
για εργοτάξιο οικοδομικού έργου στην
Καβάλα. Απαραίτητη γνώση αγγλικών,
AutoCAD. Βιογραφικά στο iderm@tee.
gr, πληροφορίες στο
2591024022 ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.

ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. πολυκατοικία 125.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. πολύ καλό 1.100 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ 1.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές κοντά στο χωριό 30 ετών
5.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές & νερό 10.500 €
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.800 μέτρα με ελιές 9.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 5.000 μέτρα με νερό 12.500 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 29.000 €
ΚΟΥΜΑΡΙΑ 5 τμχ & 2 οικόπεδα & 3 αγροτεμάχια (16.000
μέτρα σύνολο) 25.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 17.000 μέτρα με ακτινίδια 5 ετών 67.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα ενοίκιο 450 €/έτος
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 320 μέτρα 48.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 500 μέτρα 65.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 650 μέτρα 25.000 €
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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικό ακίνητο
350 τ.μ. με θάλαμο ψύξης 30 κ.εκ. σε έκταση
2 στρεμμάτων. Περιφραγμένο, ασφαλτ/νο,
γωνιακό σε κεντρικό δρόμο. Περιλαμβάνει
δύο χώρους γραφείων πλήρως εξοπλισμένων με έπιπλα. 3ο χλμ. Ν. Νικομήδειας-Βέροιας. Πληρ. τηλ.: 6936 975803.
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ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά σπίτια, υπόγεια,
αποθήκες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά αντικείμενα. Αγοράζω και χαλκό και μπρούντζο. Τηλ.: 6948 861867 κ. Στράτος.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση γερόντων και παιδιών, καθαριότη-

Προσφορά της εβδομάδας
1. Πωλείται διαμ. 100 τ.μ. 2ος όρ. στην Πλατεία
Αγίου Αντωνίου διαμπερές. Μπορεί να διαμορφωθεί σε 2 γκαρσονιέρες. Τιμή πώλησης: 45.000 ευρώ
2. Πωλείται διαμ. επί της Μητροπόλεως 65 τ.μ.
πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης: 28.000 ευρώ
3. Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 500 τ.μ. πανοραμικό. Τμή πώλησης: 17.000 ευρώ.
4. Πωλείται χωράφι 3.500 τ.μ. με ελιές πολύ κοντά στη Βέροια, με νερό και ρεύμα. Τιμή πώλησης:
14.000 ευρώ

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

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

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

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

τα γραφείων, σπιτιών και σκάλες. Τηλ.
6943994643.
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργασία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμένης. Τηλ.: 6934 162137.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος, με φροντιστηριακή πείρα και εξειδίκευση
στην Έκθεση, παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου (μεμονωμένα και σε γκρουπ).
Τιμές προσιτές και αποτελέσματα εγγυημένα. Τηλ.: 6973 707829.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυχιούχος κλασσικής φιλολογίας) με
πολυετή φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Θερινά
μαθήματα προετοιμασίας για το γυμνάσιο και τις πανελλήνιες εξετάσεις.
Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6973 387996 &
2331304510.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό
γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και
τρεις πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973 827192.

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 μηχανή ψυγείου, 1 ψησταριά με 3 σούβλες, 1 ψησταριά διπλή υγραερίου

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

Από την επιχείρηση ΗΡΑ ΕΠΕ

και διανομέας με φιάλες, μαχαιροπήρουνα,

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά

με έδρα στο 7,5 χλμ Βέροιας – Νάου-

πιάτα και πιατέλες, διάφορα διακοσμητικά και

Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.:

παλιά κρασιά. Τηλ.: 6946 952173.

6984 040769.

σας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις
μόνιμου προσωπικού για το συσκευαστήριο (εργάτες – συσκευάστριες –
χειριστή / βοηθό χειριστή Κλαρκ)
Δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες
1)Αστυνομική ταυτότητα
2)Εκκαθαριστικό Εφορίας
3)Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
4)ΑΜΚΑ
5)Πιστοποιητικό Υγείας
6)Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού
Για τους αλλοδαπούς: Διαβατήριο
- Άδεια παραμονής – Άδεια εργασίας
Πληροφορίες

στο

τηλ:2331093066 email:
info@irafruit.gr, irafruit@otenet.gr
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με
προσοχή στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944
764477 κ. Δημήτρης.

Η βιομηχανία ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ζητά
εποχικό προσωπικό για τις ανάγκες της
παραγωγής του επόμενου εξαμήνου.
Συγκεκριμένα:
•Εργάτες και εργάτριες για το τμήμα
παραγωγής
•Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων (κλαρκ)
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες
μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στην
έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027 800
email: info@almifoods.gr

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

ΚΕΝΤΡΟ.
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΔΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1ΔΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.
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P Τι; Μόνοι οι γιατροί; Τώρα και γρουσουζιά
χωρίς σύνορα…
P Καύσωνας και εφιάλτες φωτιάς σε όλη την
Ευρώπη. Δεν έχει όρια αυτός ο αθεόφοβος ο
Μητσοτάκης.
P Συμφωνούν οι Ευρωπαίοι σ’ αυτές τις ευνοϊκές ρυθμίσεις Μητσοτάκη ή τους πετύχαμε στα
μπάνια του λαού;
P Αν ζούσε σήμερα ο Σαίξπηρ θα έγραφε: To
be or to Airbnb;
P Τρεις νεκροί στην Καλιφόρνια σε επίθεση εναντίον πολιτών στο φεστιβάλ σκόρδου. Κι έπειτα σου
λένε, το σκόρδο είναι υγεία.
P Κι έχεις και τον Μιχάλη να σου λέει ότι τάχα
μου ‘όχι άλλο Μάτι’.
P Με νόμο η κυβέρνηση απαγορεύει το κάπνισμα στους δημόσιους χώρους, όπου ήδη απαγορευόταν.
P Εις νόμος απαιτείται εις αυτήν τη χώραν,
ο οποίος να επιτάσσει την εφαρμογήν όλων των
υπολοίπων νόμων. Εμμανουήλ Ροΐδης, Θεός.
P
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Λέτε δύο απαγορεύσεις να κάνουν μία υπο-

χρέωση;
P Τελικά ο μόνος τρόπος να μας κόψουν το
κάπνισμα είναι να μας το επιβάλλουν με νόμο.
P Αλλά πού μυαλό σ’ αυτούς που νομοθετούν;
Τους το σακάτεψε η νικοτίνη.
P Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε με ταλέντο ως λαός, είναι να εντοπίζουμε και να χλευάζουμε τις αδυναμίες των άλλων.
P Ακόμη και τον νέο Βρετανό πρωθυπουργό,
τον μάθαμε απ’ έξω και ανακατωτά, χωρίς να τον
έχουμε δει στη φάτσα.
P Ναι! Τον Μπόρις Τζόνσον, αριστούχο απόφοιτο του Ήτον, φιλέλληνα (με σπίτι στο Πήλιο)
και αρχαιολάτρη (διαβάζει Όμηρο στο πρωτότυπο). Και χαρακτηρίζεται ως ‘ηλίθιος’ από άτομα που ή τελείωσαν τη σχολή κομμωτικής
Αμάραντου ή εισήχθησαν στη Τυροκομική Σχολή
Αμαλιάδος με βαθμό εισαγωγής 3, όπου και κόπηκαν το πρώτο εξάμηνο επειδή δεν τους έπηζε
το γιαούρτι.
P Έκαστος τόπος έχει την πληγήν του: η Αγγλία
την ομίχλην, η Αίγυπτος τας οφθαλμίας, η Βλαχία
τας ακρίδας και η Ελλάς τους Έλληνας. Εμμανουήλ
Ροΐδης, αμετανόητος.

P Αν ίσχυαν όσα γράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα παιδιά που γεννιούνται από
ανεμογκάστρι θα γίνονταν όλοι αεροπόροι.
P Και:
Ένας φορτηγατζής οδηγεί νύχτα στην εθνική και
ακούει στο ραδιόφωνο: «Προσοχή! Έκτακτη ανακοίνωση. Ένα διαστημόπλοιο από κάποιον άγνωστο
πλανήτη έφτασε στη γη. Το πλήρωμά του αποτελείται από όντα που μοιάζουν με τον άνθρωπο, μόνο
που είναι άσπρα, κοντά και έχουν γουρλωτά μάτια.
Θέλουμε να σας τονίσουμε, ότι τα όντα αυτά είναι
άκακα. Αν τα συναντήσετε, μην τα τρομάξετε και μιλήστε τους με πολλή καλοσύνη…»
-Βλακείες, λέει ο φορτηγατζής, κι αλλάζει σταθμό.

Μετά από αρκετή ώρα σταματάει σε ένα πάρκο
για να ξεκουραστεί. Την ώρα που κάνει υπαίθρια το
νερό του, βλέπει με την άκρη του ματιού του κάτι άσπρο πίσω από τους θάμνους. Κοιτάει καλύτερα και
βλέπει ένα κάτασπρο ανθρωπάκι, κοντό, με γουρλωτά μάτια. «Αμάν!» σκέφτεται. «Ο εξωγήινος που
έλεγε το ραδιόφωνο! Τι πρέπει να κάνω; Α, ναι! Να
μιλήσω όσο μπορώ πιο γλυκά…» Πλησιάζει σιγά-σιγά το ανθρωπάκι, του χαμογελάει και του λέει συλλαβιστά με παράλληλη νοηματική:
-Ε-γώ, Μή-τσο, φορ-τη-γα-τζής, κα-του-ρά-ει!
Και του απαντάει με πνιχτή φωνή το ανθρωπάκι:
-Κι ε-γώ, Θα-νά-ση, ο-δη-γό α-σθε-νο-φό-ρου,
χέ-ζει!
Κ.Π.

Αυστηρή απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους,
με τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες

Κ

αθολική απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους
χώρους, όπως ισχύει και στις περισσότερες ευρωπαϊκές,
επιβάλει η κυβέρνηση με εγκύκλιο για τον αντικαπνιστικό
νόμο που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Η εγκύκλιος θα
αποσταλεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και τους φορείς του
Δημοσίου, από τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, με στόχο την διασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσω της αποτροπής των δυσμενών
επιδράσεων του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους και
χώρους συνάθροισης κοινού. Ο υπουργός ζητά με την εγκύκλιο του
την ορθή και αυστηρή τήρηση του νόμου σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Νοσοκομεία, Σχολεία, Παιδικούς Σταθμούς, χώρους εστίασης, αθλητικούς
χώρους κ.α.
Βασικό στοιχείο πέραν των απαραίτητων ενεργειών ενημέρωσης
του κοινού αποτελεί και η υπενθύμιση της κείμενης νομοθεσίας προς
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και η εντατικοποίηση των ελέγχων
αναφορικά με την ορθή και αυστηρή τήρηση του σχετικού θεσμικού
πλαισίου κατά προτεραιότητα.
Συγκεκριμένα η εγκύκλιος απαγορεύει το κάπνισμα:
- Σε όλα τα κτίρια όπου στεγάζονται Γραφεία Δημοσίων Υπηρεσιών,
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Κράτος,
Οργανισμοί και άλλα Ιδρύματα (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΛ.ΤΑ. κ.λ.π).
- Σε όλες τις μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όπως: Νοσοκο-

μεία, Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Δημοτικά
Ιατρεία, Ιδιωτικά Ιατρεία–Οδοντιατρεία, Φαρμακεία, Λοιπές μονάδες
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) κ.α.
- Σε όλους τους χώρους που παρέχεται εκπαίδευση όπως: Σχολεία,
Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα, Φροντιστήρια.
- Στα νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδότοπους.
- Σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ομαδικών αθλημάτων και αθλητικών εκδηλώσεων.
-Στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους των χώρων παροχής
υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς επίσης:
- σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας,
- στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
γ) στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής,
- στα αεροδρόμια, εξαιρουμένων των χώρων που ειδικά προσδιορίζονται για τους καπνιστές,
- στους σταθμούς μεταφορικών μέσων και επιβατικών σταθμών
λιμένων,
- στα παντός είδους κυλικεία,
ζ) στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς
συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με μετρητή (ταξί) και

αγοραίων,
- στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης,
όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών.
Κομβικό ρόλο στην αντικαπνιστική εκστρατεία θα έχει Επιτροπή
εμπειρογνωμόνων με επικεφαλής τον καθηγητή Ιατρικής Σχολής Αθηνών και διευθυντή του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας, κ. Παναγιώτη
Μπεχράκη.
Προτεραιότητα λοιπόν της κυβέρνησης η αυστηρή τήρηση του αντικαπνιστικού νόμου με τα πρόστιμα για τους παραβάτες να φθάνουν
ακόμα και τις δέκα χιλιάδες ευρώ, όπως:
-Όσοι καπνίζουν σε δημόσιους χώρους θα πληρώσουν πρόστιμο
από 50 έως 500 ευρώ.
-Στους ιδιοκτήτες κέντρων εστίασης τα πρόστιμα κυμαίνονται απο
500 έως 10.000 ευρώ.
-Σε όσους πωλούν προϊόντα καπνού σε ανηλίκους θα επιβάλλεται
πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ.
-Πρόστιμο 1.500 ευρώ θα πληρώσει όποιος καπνίζει στο αυτοκίνητο όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών, ενώ διπλασιάζεται
στα 3.000 ευρώ, αν αυτός που καπνίζει οδηγεί αυτοκίνητο δημοσίας
χρήσης.

