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Η «οικονομική θηλειά» 
σφίγγει και πνίγει

τον Περιφερειακό Τύπο…
και την Δημοκρατία!

  Μέσα στον οικονομικό κυκεώνα που βιώνουν όλες οι 
επιχειρήσεις, ήρθε πριν από 2 ημέρες ο ΕΔΟΕΑΠ(Ενιαίος 
Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης 
και Περίθαλψης) με μια φάμπρικα εξωδίκων που επέδωσε 
σε όλες τις περιφερειακές εφημερίδες ανά την Ελλάδα, να 
γνωστοποιήσει ότι αν δεν καταβάλλουν το 2% του μηνιαίου 
τζίρου τους και δεν αποδώσουν τα επιπλέον ασφάλιστρα 
στο συγκεκριμένο ταμείο, επιπλέον του ΕΦΚΑ, «απειλεί» να 
βεβαιώσει τις οφειλές στο ΚΕΑΟ. Τι σημαίνει αυτό; 
  Ίσως και ξαφνικός «θάνατος» για τις περισσότερες 
επαρχιακές εφημερίδες, που ήδη παλεύουν για 
να κρατηθούν ζωντανές. Η θεωρητική ενοποίηση των 
ασφαλιστικών ταμείων και η μείωση των εργοδοτικών 
εισφορών, προφανώς δεν ισχύει για τον Περιφερειακό 
Τύπο, αφού το «χαράτσι» του 2% και το έξτρα ταμείο για την 
«υποτιθέμενη» ιατροφαρμακευτική περίθαλψη(γιατί άραγε 
πληρώνουν και εισφορές στον ΕΦΚΑ;) «στραγγαλίζουν» 
τις επιχειρήσεις Τύπου, που καλούνται μάλιστα να 
καταβάλουν αναδρομικές εισφορές από τον Δεκέμβριο 
του 2017! 
  Αλλά μήπως τίποτα δεν είναι τυχαίο; Αυτοί οι μικροί 
πυρήνες έκφρασης και ελευθεροτυπίας, όπως είναι οι 
περιφερειακές εφημερίδες, με επιρροή και δύναμη ωστόσο 
στις τοπικές κοινωνίες, μήπως δεν μπορούν να ελεγχθούν 
και η «οικονομική θηλειά» είναι η μόνη λύση; Η θηλειά 
όμως άρχισε να σφίγγει επικίνδυνα με κίνδυνο να πνίξει 
όχι μόνο τις εφημερίδες, αλλά την Δημοκρατία και την 
Ελευθεροτυπία.
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Αρχίζουν από 
σήμερα τα τσίπουρα 

και τα κρασιά!
Οκτώβριος από σήμερα και οι φίλοι

τουτσίπουρουκαλωσορίζουνμεχαράτον
δεύτερομήνα τουΦθινοπώρου.Ολόγος;
Μα, απόσήμερα 1ηΟκτωβρίου ξεκινάει
ηαποστακτικήπερίοδοςστηνΗμαθία για
τη νέα σοδειά του κρασιού και του τσί-
πουρου.Πουσημαίνει ότι τα καζάνια θα
πάρουνφωτιά και οιπαρέες ετοιμάζονται
γιατανυχτέρια!

Ναθυμίσουμεότιόσοιαμπελοκαλλιερ-
γητέςεπιθυμούνναλάβουνάδειααπόστα-
ξηςστέμφυλωνγιατηνπαραγωγήτσίπου-
ρου,θαξεκινήσουναπόσήμεραμέχριτην
1ηΔεκεμβρίου2020.

Άντεκαικαλάκρασιά!!!

Μπλακαουτχθεςστο
δίκτυοτηςVodafone
σεόλητηχώρα!

Μεγάλαπροβλήματαπαρατηρήθηκαν από χθες
μεσημέριΤετάρτηςστο δίκτυο της εταιρίας τηλεφω-
νίαςκαιίντερνετVodafoneσεόλητηχώρα.Χρήστες
αναφέρουνπωςδεν  είχανπρόσβασηστο ίντερνετ,
ήπαρατηρούνταν μεγάλες καθυστερήσεις, αφού οι
συνδέσειςτόσοστοδίκτυοκινητήςόσοκαισταδεδο-
μέναγίνοντανμεχαρακτηριστικήδυσκολία.

Το μπλακάουτ οδήγησε χιλιάδες χρήστες στην
εξυπηρέτησηπελατών της εταιρίας, αλλάήταναδύ-
νατηηπρόσβαση,ενώγιακάποιεςώρεςείχε“πέσει”
καιτοsiteτηςεταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το διεθνές καλώδιο
οπτικής ίνας κόπηκεσε γειτονικέςχώρες,μεαποτέ-
λεσμανααπομονωθείτοδίκτυοτηςΕλλάδας.

Ηεταιρίαέγραψεσεανακοίνωσήτης: «Σαςενη-
μερώνουμε ότι λόγω ταυτόχρονου κοψίματος οπτι-

κής ίναςσε3διαφορετικέςοδεύσεις(Βουλγαρία,Τουρκία,Σλοβενία-Κροατία),αντιμετωπίσαμεπρόβλημασευπηρεσίες
internetσταθερήςκαικινητής.Έγιναναμέσωςοιαπαιτούμενεςτεχνικέςεργασίεςκαιτοπρόβλημασταδιακάαποκαθίστα-
ται.Ζητούμεσυγγνώμηγιατηναναστάτωση».

Με τη μουσική του έντυσε
το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου

“Όταν έρχεται ο ξένος”,
ο Θωμάς Βαϊνάς

ΤοποίηματουΓιάννηΡίτσου,“Ότανέρχεταιοξένος”(1958),έντυσε
μουσικάοΘωμάςΒαϊνάς,μουσικός,djκαιραδιοφωνικόςπαραγωγός
από ταΡιζώματαΗμαθίας, καταθέτοντας  μια νέα, διαφορετικήπρό-
ταση.Τοποίημαδιαβάζειοίδιοςοποιητήςπουμαςμεταφέρειέντονα
συναισθήματα και εικόνες, οι οποίες ενισχύονται με τις ηλεκτρονικές
μουσικέςτωνsynthesizersκαιτωνdrummachines.Έναιδιαίτεραενδι-
αφέρονάκουσμα,πουσαςπροτείνουμεχαρίσετεστονεαυτόσας,μέ-
σααπότοyoutubehttps://www.youtube.com/watch?v=DLxVFUUbtkA.

Παράλληλα, μπορείτε να δείτε και τη δουλειά του καθώς έχει ήδη
κυκλοφορήσει3δίσκουςCDμεδικέςτουσυνθέσειςστηδισκογραφική
εταιρίαFMRecords.

Ευχόμαστεστον ΘωμάΒαϊνά, συνεργάτης μαςστονΑΚΟΥ99.6,
καλοτάξιδηηνέατουπρότασηκαικαλήμουσικήσυνέχεια!

Μενέοφωτισμό,ηΑκρόποληρίχνειταφώτα
τουπολιτισμούστηνΟικουμένη

Με τον νέοφωτισμό της λάμπει α-
πόχθες τοβράδυηΑκρόπολη,σκορ-
πίζοντας λίγο από την ακτινοβολία
της σε όλο τον κόσμο, γεγονός που
αναμεταδόθηκε απευθείαςσε όλη την
υφήλιο.Το έργο τηςαναβάθμισης του
φωτισμούστον ΙερόΒράχο,κάτωαπό
τοφεγγάρ,ι αποδόθηκεπαρουσία της
Προέδρου τηςΔημοκρατίας Κατερί-
νας Σακελλαροπούλου, του πρωθυ-
πουργού ΚυριάκουΜητσοτάκη, της
υπουργούΠολιτισμού καιΑθλητισμού
ΛίναςΜενδώνηκαι τουπροέδρουτου
ΙδρύματοςΩνάση,ΑντώνηΣ.Παπαδη-
μητρίου,οιοποίοιπαραβρέθηκανστην
Πνύκα.

Για πρώτη φορά ο φωτισμός δια-
κρίνει τα μνημεία του Ιερού Βράχου
τόσοαπότατείχηόσοκαιμεταξύτους,αναδεικνύονταςτοσύνολότους,αλλάκαιτονόγκοκαιτηγεωμετρίατουκάθε
μνημείουαπόκάθεπιθανόσημείοθέασης.Ημελέτηγιατονφωτισμότουμνημείουπαγκόσμιαςκληρονομιάς,πουέγι-
νεαπότησχεδιάστριαφωτισμούΕλευθερίαΝτεκώ,δενπεριορίστηκεστοαισθητικόμέρος,αλλάσυμπεριλαμβάνειτη
σημαντικήαναβάθμισητωνυφιστάμενωνυποδομώνμετονεκσυγχρονισμότηςηλεκτρολογικήςεγκατάστασηςκαιτου
συστήματοςαυτοματισμούκαιελέγχουτωνφωτιστικώνσωμάτων.Είναιτοπρώτοαπόμιασειράέργωνπουπραγμα-
τοποιούνταιαπότουπουργείοΠολιτισμούκαιΑθλητισμούμεστόχοτησυνολικήαναβάθμισητωνυποδομώνκαιτων
παρεχομένωνυπηρεσιώντηςΑκρόπολης,μεδωρεάκαιυλοποίησηαπότοΊδρυμαΩνάση.



3www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Διαρρήκτες «χτύπησαν» χθες τα ξημερώματα 
την ALU SYN στο Μακροχώρι

-Δεν πρόλαβαν να πάρουν τίποτα χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της εταιρίας security 
Άλλη μια επιχείρηση έγινε στόχος διαρρηκτών, τα ξημε-

ρώματα της Τετάρτης, αλλά ευτυχώς χωρίς να καταφέρουν 
οι δράστες να πάρουν κάτι. Συγκεκριμένα στις 5 το πρωί 
της Τετάρτης άγνωστοι έσπασαν την κεντρική είσοδο των 
εγκαταστάσεων της εταιρίας κατασκευής κουφωμάτων ALU 
SYN, που βρίσκεται στο Μακροχώρι(11ο χλμ Βέροιας-Ν. 
Νικομήδειας) και  όπως φαίνεται από το υλικό των καμε-
ρών ασφαλείας, δύο από αυτούς μπήκαν μέσα. Αμέσως 
ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός και δόθηκε σήμα στο κέντρο 
λήψης σημάτων της εταιρίας  υπηρεσιών ασφαλείας FPS 
security, που έστειλε αμέσως φύλακα στο σημείο, κάτι μου 
μόλις αντιλήφθηκαν οι διαρρήκτες εξαφανίστηκαν, ευτυχώς 
χωρίς να προλάβουν να πάρουν τίποτα. Είναι μέσα σε μό-
λις 4 μέρες το δεύτερο κρούσμα(την Κυριακή το χτύπημα 
στο καφέ BRUNO) που ευτυχώς  η έγκαιρη επέμβαση της 
εταιρίας FPS security γλίτωσε τους επαγγελματίες από τα 
χειρότερα.

Σε πλήρη λειτουργία 
η Κλινική covid 19 
του Νοσοκομείου 

Βέροιας

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται από  τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου η κλινική νοσηλείας 
ασθενών στο covid 19 του Νοσοκομείου Βέροιας, υπο την επίβλεψη της Παθολογικής 
Κλινικής του Νοσοκομείου. Στην Κλινική Νοσηλείας συνδράμουν πνευμονολόγοι και εντα-
τικολόγοι της ΜΕΘ, όπως ενημερώνει η Διοίκηση και  ήδη νοσηλεύονται 2 ασθενείς, από 
Καστοριά και Πέλλα. 

Υποστηρίζεται επίσης από  12 νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό, διαθέτει τον κα-
τάλληλο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και λειτουργεί με απόλυτη επάρκεια σε ειδικά μέσα 
προστασίας προσωπικού. 

Η κλινική, σύμφωνα με το σχεδιασμό της 3ης ΥΠΕ, θα δέχεται ασθενείς που χρήζουν 
νοσηλείας από την Ημαθία ,την Πέλλα και το Κιλκίς μέχρι και τις επόμενες ημέρες που θα 
ετοιμαστεί η κλινική του Νοσοκομείου  Γιαννιτσών.

Ένα λεωφορείο σύγχρονων 
προδιαγραφών για ΑμΕΑ, δωρεά 

του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», 
παρέλαβε χθες το ΚΕΜΑΕΔ

Ένα υπερσύγχρονο λεωφορείο για 
ΑμΕΑ, 17 καθημένων,  2  θέσεων για 
αμαξίδια και 2 θέσεις οδηγού και συ-
νοδού, παραχώρησε το Ίδρυμα «Σταύ-
ρος Νιάρχος» στο Κέντρο Μέριμνας 
ΑμΕΑ Δήμου Βέροιας (ΚΕΜΑΕΔ) και 
χθες το πρωί έγινε η παραλαβή του 
οχήματος στον αύλειο χώρο του Κέ-
ντρου στον Προμηθέα. 

Το νέο λεωφορείο, ένα λευκό Μερ-
σεντές,  θα μεταφέρει καθημερινά τα 
20 παιδιά που φιλοξενεί το Κέντρο, 
αλλά θα εξυπηρετεί παράλληλα με-
ταφορές των παιδιών για εκδηλώσεις 
και δράσεις στις οποίες συμμετέχουν. 
Ωστόσο, όπως διευκρίνισε η διευθύ-
ντρια του ΚΕΜΑΕΔ Μελίνα Δαμιανί-
δου, θα καλύπτει και ανάλογες ανά-
γκες του Δήμου, όπου και όποτε χρει-
αστεί. Το  Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» 
παραχώρησε το λεωφορείο στο Κέ-
ντρο Μέριμνας, το οποίο με τη σειρά 
του θα το κάνει δωρεά στον δήμο Βέ-
ροιας που παραχωρεί και τον οδηγό, 
καθότι το ΚΕΜΑΕΔ αδυνατεί οικονομι-
κά  να ανταπεξέλθει στα έξοδα ενός ο-
χήματος της τάξης των 100.000 ευρώ.

 «Καταφέραμε με κόπο και αγάπη 
να φέρουμε ένα καινούριο λεωφορείο 
για τις ανάγκες μας» είπε η κα Δια-
μιανίδου ευχαριστώντας  το Ίδρυμα, 
τον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και 
τον βουλευτή Τάσο Μπαρτζώκα για 
τη βοήθειά τους,  την αντιπροσωπεία 
της Mercedes «Γ. Κεσίδης Α.Ε.», τον 
πρόεδρο και διευθύνονται σύμβουλο 
Νίκο Καλαφατίδη, τον Τεχνικό Σύμ-
βουλο Στέργιο Κόγια και τον Δημήτρη 
Ζία από το Τμήμα πωλήσεων. Επί-
σης ευχαρίστησε τον  δήμαρχο Κώστα 
Βοργιαζίδη, τον αντιδήμαρχο Βασίλη 
Παπαδόπουλο και τον Διευθυντή του 
Δήμου Κώστα Τσιλογιάννη.

Παρόντες στην παραλαβή ήταν επί-
σης ο πρώην δήμαρχος Γιάννης Χασι-
ώτης, επι της θητείας του οποίου έγινε 
το Κέντρο στον Προμηθέα και αγορά-
στηκε το πρώτο λεωφορείο, ο Μιχά-
λης Χασιώτης νομικός σύμβουλος του 
Συλλόγου, μέλη και εθελοντές, καθώς 
και τα παιδιά του Κέντρου τα οποία με 
τη βοήθεια του προσωπικού έκαναν 
την πρώτη τους δοκιμή, ανεβαίνοντας 
στο λεωφορείο. Ακολούθησε μπουφές 
προς τιμή των προσκεκλημένων.



Παλαιοί πρόσκοποι και δασοπρόσκοποι από 
τη Βέροια, συνέδραμαν στην αποκατάσταση 

των πληγέντων στα Φάρσαλα 
Την υπόσχεσή τους «να 

βοηθούν κάθε άνθρωπο σε 
κάθε περίσταση» τήρησαν 
μέλη της Ένωσης Παλαιών 
Προσκόπων και βαθμοφόροι 
του 3ου Συστήματος Δασο-
προσκόπων Βέροιας, συμ-
μετέχοντας σε οργανωμένη 
προσπάθεια αποκατάστασης 
στην πληγείσα από τις πρό-
σφατες πλημμύρες περιοχή 
του Δημοτικού διαμερίσματος 
Ενιπέα του Δήμου Φαρσά-
λων.

Συγκεκριμένα η αποστο-
λή έφτασε στο δημαρχείο 
Φαρσάλων όπου μέλη του 
Σώματος Ελληνικού Οδηγι-
σμού προετοίμαζαν δέματα 
με τρόφιμα και υλικά καθα-
ρισμού προς διανομή και α-
πό εκεί προωθήθηκαν προς 
το χωριό Υπέρεια, όπου μαζί 
με Προσκόπους από την Αγ-
χίαλο Βόλου, την Λάρισα και 
τα Φάρσαλα, βοήθησαν στον 
καθαρισμό σπιτιών, σκορ-
πώντας νότες αισιοδοξίας και 
αλληλεγγύης, δίνοντας κου-
ράγιο, και προσπαθώντας με 
κάθε τρόπο να φέρουν ξανά 
χαμόγελο στα χείλη των κα-
τοίκων. 

Τα χωράφια, τα βαμβά-
κια, τα τεύτλα, τα αμπέλια, τα 
καλαμπόκια είναι κατεστραμ-
μένα, οι σοδειές χαμένες, τα 
κοπάδια και τα οικόσιτα ζώα 
αποδεκατισμένα από την πο-
λυήμερη παρουσία του νερού 
και τα φερτά υλικά. 

Τα σπίτια έμειναν άδεια από αντικείμενα λόγω της ολοκληρωτικής καταστροφής, όμως γεμάτες ήταν οι καρδιές των κατοίκων 
την ώρα του αποχαιρετισμού. Το μαρτυρούσαν τα κρυφά τους δάκρυα και το πνιγμένο ευχαριστώ.

Η ΕΠΠΒ ευχαριστεί:
Τον κ. Γιάννη Πλιάτσικα (κατάστημα ειδών καθαριότητας «Mini – Maxi» στην πλατεία Κόρακα), τον κ. Γιάννη Κετίκογλου (κα-

τάστημα σιδηρικών στην οδό Κεντρική), τον κ. Αλέκο Ψώνη (Ψητοπωλείο «Μεράκι» στην συμβολή Ανοίξεως & Βενιζέλου) και 
την «παρέα της Πέμπτης» της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Βέροιας για την χορηγία του εξοπλισμού, τον Δήμο Φαρσάλων για 
το γεύμα και το 2ο Σύστημα Προσκόπων Φαρσάλων για την φιλοξενία.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΦΙΛΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας, συγκαλεί τα  μέλη σε έκτακτη Γενική Συ-
νέλευση που θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 20.00 ΄μ.μ. 
στα γραφεία του Συλλόγου, Ανοίξεως 120 στη Βέροια.

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Εγκριση ή μη του Προϋπολογισμού έτους 2021.
3. Ενημερωτικά θέματα
 Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 

19/10/2020, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη.
 Για το Δ.Σ.

          Ο Πρόεδρος                 Η Γεν. Γραμματέας
  Γιώργος  Σαλιάγκας               Μαρία Ντέντου

Σήμερα στο Διοικητήριο 
Θεσσαλονίκης

Παρουσιάζεται 
η δράση «η Μακεδονία 

τιμά στη Βέροια τον 
Μίκη Θεοδωράκη με το 

έργο του Μάκη Βαρλάμη»
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), κ. Θεόδωρος 

Καράογλου, παραχωρεί συνέντευξη Τύπου, σήμερα Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 
2020 στις 11.00 π.μ., στο αίθριο του Διοικητηρίου, για την παρουσίαση της 
πρωτότυπης και πολύμορφης εκδήλωσης με τίτλο «Η Μακεδονία τιμά στη 
Βέροια τον Μίκη Θεοδωράκη με το έργο του Μάκη Βαρλάμη». 

Στη συνέντευξη Τύπου έχουν προσκληθεί ο Αντιπεριφερειάρχης Ημα-
θίας κ. Κώστας Καλαϊτζίδης, ο Δήμαρχος Βέροιας κ. Κώστας Βοργιαζίδης, 
ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ημαθίας κ. Γιώργος Μπίκας, η Πρόεδρος 
του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας κα. Αθηνά Πλάτσικα Τσιπουρίδου και οι 
εκπρόσωποι του Πειραματικού Εργαστηρίου Βεργίνας κ. Παύλος Τροχό-
πουλος και Αστέριος Νένος. 

Η δράση, την οποία υποστηρίζει το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας 
Μακεδονίας και Θράκης), πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον εμπο-
ρικό κόσμο της Ημαθίας, αφού η μεγάλη εικαστική συλλογή, τα γλυπτά, οι 
ταινίες που αναφέρονται στην κλασσική μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και 
οι «εγκαταστάσεις» που δημιούργησε ο Ευθύμιος Βαρλάμης για τον σπου-
δαίο Έλληνα μουσικοσυνθέτη θα παρουσιάζονται στο κοινό μέσα από τις 
βιτρίνες των καταστημάτων στο εμπορικό κέντρο και σε όλο τον κεντρικό 
πεζόδρομο της Βέροιας. Ταυτόχρονα, στην «καρδιά» της πόλης, θα ακού-
γονται έργα από την κλασσική μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. 

Η παραπάνω πρωτοβουλία όχι μόνο μεταμορφώνει τη Βέροια σε ένα δι-
αδραστικό χώρο τέχνης, αλλά στηρίζει και ενισχύει τον εμπορικό κόσμο της 
Ημαθίας που δοκιμάζεται εξαιτίας της πανδημίας. 

Στο όλο εγχείρημα συμμετέχουν περισσότεροι από 200 καταστηματάρ-
χες της Βέροιας οι οποίοι θα φιλοξενήσουν στις βιτρίνες τους έργα της συλ-
λογής του Ευθύμιου Βαρλάμη.

Η εκδήλωση προγραμματίζεται να ξεκινήσει την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 
και θα διαρκέσει έναν μήνα.  

Υπουργός Παιδείας: Με μαθήματα 
στις αργίες και τα Σάββατα, 

θα καλυφθούν οι χαμένες ώρες 
διδασκαλίας λόγω καταλήψεων

Με μαθήματα τις αργίες, τα Σάβ-
βατα και τις ημέρες των σχολικών 
περιπάτων θα καλυφθούν οι χαμένες 
ώρες διδασκαλίας λόγω των κατα-
λήψεων όπως δήλωσε η υπουργός 
Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Σύμφωνα 
με την κ. Κεραμέως, από σήμερα, 
στις σχολικές μονάδες που τελούν 
υπό κατάληψη ξεκινά υποχρεωτική 
για όλους σύγχρονη εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση. «Θεμιτή κάθε θέση και 
άποψη, αλλά ο διάλογος γίνεται με 
ανοιχτά σχολεία» τονίζει.

Αναλυτικά η  Υπουργός Παιδείας 
δήλωσε:

«Σχετικά με τις καταλήψεις σχολι-
κών μονάδων, σημειώνονται τα εξής:

 Όλες οι χαμένες ώρες μαθημά-
των θα καλυφθούν μέσω διδασκα-
λίας τις ημέρες σχολικών εορτών, 
αργιών, Σαββάτων, σχολικών περι-
πάτων.

 Από σήμερα, στις σχολικές μονά-
δες που τελούν υπό κατάληψη ξεκινά υποχρεωτική για όλους σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Με ευθύνη του Διευθυντή 
του σχολείου, καταρτίζεται το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αναλυτικές οδηγίες για τη λειτουργία της σύγχρονης 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχουν εκδοθεί και αποσταλεί με την έναρξη του σχολικού έτους.

Θεμιτή κάθε θέση και άποψη, αλλά ο διάλογος γίνεται με ανοιχτά σχολεία. Δεν μπορεί οποιοσδήποτε να εμποδίζει την πρό-
σβαση στην εκπαίδευση».



Ήλθε προς έγκριση στην συ-
νεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Βέροιας της Δευτέρας 
28/9/2020,  εισήγηση ανάθεσης 
σε ιδιώτη, χρήσης του ύδατος 
που ανήκει  στον Δήμο για πα-
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
Από την  ανάθεση αυτή, ο μεν 
ιδιώτης θα έχει ετήσια έσοδα 
μεσοσταθμικά περί τις 280.000 
ευρώ (με έξοδα πιθανολογούμε-
να από τον ίδιο περί τις 20.000 
ευρώ) και ο Δήμος θα εισέπρατ-
τε ως αντίτιμο παραχώρησης 
υδάτων το αστρονομικό  ποσό 
των 1.000 ευρώ (!) ετησίως και 
το 3% του τζίρου! Εν ολίγοις 
ο μεν ιδιώτης θα εισέπραττε 
280.000 ευρώ ετησίως, ο δε Δήμος 9.400 ευρώ 
στον ίδιο χρόνο!!!Η όλη επένδυση κοστολογήθηκε 
από τον ιδιώτη στις 300.000 ευρώ και η διάρκεια 
εκμετάλλευσης τα 25 έτη.

Συνοψίζοντας ο  ιδιώτης-επενδυτής θα έκανε 
απόσβεση κεφαλαίου σε ένα χρόνο περίπου και 
για 24 χρόνια θα εισέπραττε καθαρό ποσό περί τις 
250.000 ετησίως τουλάχιστον!!!

Είναι προφανές ότι πρόκειται για κλασική περί-
πτωση λεόντειας συμφωνίας. Προφανέστατα δεν 
θα έχει ποτέ τη δική μας σύμφωνη γνώμη και θα 
καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να απεμπλέ-
ξουμε τον Δήμο από την επονείδιστη αυτή συμφω-
νία. Πρόκειται για συμφωνία ετεροβαρή σε βάρος 
των συμφερόντων του Δήμου 
και οι εισηγητές (Δημοτική ομά-
δα Βοργιαζίδη και όσοι απέμει-
ναν από την ομάδα Μπατσαρά), 
θα φέρουν ακεραία την ευθύνη 
εάν αποφασίσουν θετικά, πολιτι-
κή και ποινική.

Προτείνουμε:
α. Να ανατεθεί σε ανεξάρτητο 

μελετητή να ερευνήσει, καταγρά-
ψει και παρουσιάσει τα ακριβή 
οικονομικά στοιχεία της επένδυ-
σης. (Κόστος επένδυσης, έξοδα  
συντήρησης, απαιτούμενο επι-
στημονικό προσωπικό, ετήσια 
έσοδα).

β. Λόγω πιθανών υπαρχό-
ντων  δεσμεύσεων,  να εξεταστεί 
από νομικής πλευράς αν είναι 
δυνατόν στη φάση αυτή να ανα-
τεθεί το έργο εξ ολοκλήρου στην 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης, με τα έσοδα 
να διατίθενται για την μείωση 
του τιμολογίου των καταναλω-
τών. Θεωρούμε με βάση τις κα-
τά καιρούς δηλώσεις αρμοδίων, 
ότι υπάρχει σε επάρκεια επιστη-
μονικό προσωπικό, πιστοληπτι-
κή ικανότητα και τεχνογνωσία.

β. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, 
διότι οι υπογραφείσες δεσμεύ-
σεις είναι «ισχυρές»,  με βάση 
την μελέτη αυτή να συσταθεί ε-
πιτροπή διαπραγμάτευσης απο-
τελούμενη από εκπροσώπους 
τουλάχιστον όλων των παρα-
τάξεων, αλλά και εκπροσώπων 
αρμόδιων φορέων του δημοσί-

ου με γνώση του αντικειμένου, η οποία θα κάνει εκ 
νέου διαπραγμάτευση με τον ιδιώτη-επενδυτή και 
θα φέρει νέα πρόταση επαρκώς τεκμηριωμένη στο 
Δημοτικό Συμβούλιο.

γ. Η νομική υπηρεσία του Δήμου να βεβαιώσει 
για το σύννομο της διαδικασίας ανάθεσης και των 
επιμέρους όρων της συμφωνίας, μεριμνώντας για 
την σαφήνεια των οικονομικών στοιχείων και την 
εξασφάλιση είσπραξης.

δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με τα στοιχεία αυτά 
δεδομένα, να αποφανθεί για την ανάθεση ή μη του 
έργου.

Για τους «Συνδημότες»
Παύλος Παυλίδης
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 

Πρόδρομου και της Αναστασίας, το γέ-
νος Γκίφα, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στην Πατρίδα Ημαθίας και 
η ΣΙΛΙΓΚΟΥΝΑ ΙΟΥΛΙΕΤΑ του Κων/νου 
και της Παρθένας, το γένος Τσολερίδη, 
που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 

στο Διαβατό Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρη-
σκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Υπαπαντής 
του Χριστού στην Πατρίδα Ημαθίας.

Κατά τα μέσα 
του Σεπτεμβρίου η 
πρόεδρος της Κο-
μισιόν Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν  έ-
κανε μια εμβλημα-
τική ανακοίνωση. 
Συγκεκριμένα, στις 
16 Σεπτεμβρίου 
2020, ανακοίνωσε 
επίσημα την πρό-
ταση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής 
για την αύξηση του 
στόχου μείωσης 
των εκπομπών α-
ερίων θερμοκηπί-
ου σε τουλάχιστον 
55% έως το 2030, 
σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 1990. 
Πρόκειται για μεγάλη αύξηση  σε σχέση με τον στό-
χο που ισχύει σήμερα και είναι 40%. Η αύξηση αυτή 
είναι απαραίτητη προκειμένου η Ευρώπη να παρα-
μείνει εντός του στόχου για μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία το 2050 (δηλ. για μια οικονομία που δεν 
θα εκπέμπει καθόλου εκπομπές άνθρακα).

Είναι προφανές ότι η υιοθέτηση αυτού του στό-
χου, σημαίνει ακόμα περισσότερα αιολικά πάρκα 
και γενικά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) 
σε όλη την Ευρώπη, άρα και την Ελλάδα. Επί του 
παρόντος ο στόχος για το μερίδιο των Α.Π.Ε. στην 
ευρωπαϊκή ενεργειακή κατανάλωση ορίζεται στο 
32%. Οι αναλυτικές και πολυσέλιδες μελέτες που 
συνοδεύουν την πρόταση της Επιτροπής εκτιμούν 
ότι ο νέος στόχος για τις Α.Π.Ε. θα πρέπει να αυξη-
θεί σε 38-40%.

Είναι ενδιαφέρον ότι όλες αυτές οι μελέτες εκπο-
νήθηκαν αποκλειστικά από το εργαστήριο E3MLab 
(Energy Economy Environment Modelling Lab) 
του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου της Αθήνας, 
που διευθύνει ο καθηγητής Παντελής Κάπρος, αξι-
οποιώντας τα μοντέλα PRIMES και GEM-E3 που 
έχουν επανειλημμένα αξιοποιηθεί για μελέτες της 
Κομισιόν. 

Για να επιτευχθούν οι νέοι αυξημένοι στόχοι, θα 
απαιτηθεί να αναθεωρηθούν σημαντικά αρκετά από 
τα κείμενα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας - όπως οι 
οδηγίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την 
ενεργειακή απόδοση, το σύστημα εμπορίας δικαι-
ωμάτων εκπομπών και τη φορολογία της ενέργειας. 
Τα αναθεωρημένα νομοθετικά κείμενα πρέπει να 

είναι έτοιμα έως τον Ιούνιο του 2021.
Η πρόταση της Κομισιόν θα περάσει από δια-

πραγματεύσεις και από μια διαδικασία συναπόφα-
σης στην οποία συμμετέχουν εξίσου το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι αρ-
μόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
έχουν ήδη συμφωνήσει για τις θέσεις τους - η ITRE, 
η Επιτροπή Βιομηχανίας και Ενέργειας, υποστηρίζει 
το στόχο του 55% μείωση των αερίων του θερμο-
κηπίου, ενώ η ENVI, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
υποστηρίζει ακόμα υψηλότερο στόχο 60%.

Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει στις αρχές Οκτωβρί-
ου (5-8 Οκτωβρίου) και αναμένεται να υποστηρίξει 
μια θέση για στόχο μεταξύ 55% και 60%. Η συζή-
τηση στον Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα γίνει επίσης 
τον Οκτώβριο. Τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικές 
θέσεις για την αύξηση του στόχου στο 55%: ορισμέ-
νες κυβερνήσεις, όπως η Ολλανδία και η Δανία, υ-
ποστηρίζουν έναν στόχο πέραν του 55%. Ορισμένοι 
άλλοι, όπως Πολωνία, δεν υποστηρίζουν αύξηση 
του στόχου μείωσης των εκπομπών.

Οι μελέτες που συνοδεύουν την πρόταση για 
αύξηση του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου περιέχουν αρκετά σενάρια, προ-
βλέποντας διαφορετικό μέγεθος εγκαταστάσεων 
για κάθε τεχνολογία ανανεώσιμης ενέργειας. Σε όλα 
τα σενάρια, τα αιολικά πάρκα διαδραματίζουν τον 
κυρίαρχο ρόλο: Μέχρι το 2030 η αιολική ενέργεια θα 
έχει τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ στην Ευρώ-
πη, 433.000 – 452.000 ΜW. Πρόκειται για μεγάλη 
αύξηση σε σχέση με τα 343.000 MW αιολικών πάρ-
κων που απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθεί ο 
σημερινός στόχος για 32% Α.Π.Ε. το 2030.

Αυξάνει το στόχο για τα αιολικά 
πάρκα και τις ανανεώσιμες η Ευρώπη

Τα αιολικά πάρκα 
θα είναι η κυρίαρχη τεχνολογία

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ»: «Λεόντεια συμφωνία 

παραχώρησης υδάτων, μεταξύ 
Δήμου Βέροιας και ιδιώτη, σε βάρος 

των συμφερόντων του Δήμου»
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Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου 

Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι ό-
σοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης των οικείων υπερη-
λίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν , η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να 
περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα 
χρειάζονται. 

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Στέργιου Ηλ. 
Κωτσόπουλου
Παρακαλούμε τους φί-

λους και όλους όσους τι-
μούν την μνήμην αυτού 
όπως προσέλθουν την 
Κυριακή 4 Οκτωβρίου 
2020 στον Ιερό Ναό Αγί
ου Αντωνίου

Οι στενοί του φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Στέργιου Ηλ. 
Κωτσόπουλου 
(οδοντίατρος)

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και 
ώρα 10.00 π.μ. θα τελέσουμε 
40νθήμερο μνημόσυνο του αγα-
πημένου μας συζύγου, αδελφού 
και θείου επί του μνήματος κατά 

επιθυμία του και θα διαθέσουμε το ποσό των 500 
ευρώ στη μνήμη του στην Φιλόπτωχο Αδελφότητα 
Κυριών Βεροίας.

Η οικογένειά του
Μανουέλα Κωτσοπούλου

Τα αδέλφια, Τα ανήψια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμα-
κα που δεν χρειά-
ζονται , μπορούν  
να τα  προσφέρουν 
για  το  Γηροκομείο 
Βέροιας ,στο υπό-
γειο της Δημοτικής 
Αγοράς.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 1 Ο-

κτωβρίου 2020 στις 11.30 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Βέροι-
ας η Αγλαϊα Τσιαπάρα σε ηλικία 
82 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Ανακοινώνεται ότι από την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, άρχισε η καθημερι-
νή τέλεσις του Μικρού Αποδείπνου κάθε βράδυ στις 8 μ.μ.

Από Κυριακή έως Παρασκευή στον Ιερό Ναό Αγίων Νικολάου και Φανου-
ρίου και κάθε Σάββατο στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης.

Σχολές Γονέων 
του «Έρασμου» στην 

Αλεξάνδρεια
Οι Σχολές Γονέων του Συλ-

λόγου Κοινωνικής Παρέμβασης 
«Έρασμος», που διανύουν ήδη 
δύο έτη επιτυχούς διεξαγωγής, 
αποτελούν έναν κύκλο συμ-
βουλευτικής και συνεργασίας 
ομάδων γονέων και ειδικών 
της επιστημονικής μας ομάδας, 
πάνω σε καίρια ζητήματα που 

αφορούν το παιδί, το σχολείο, την οικογένεια αλλά 
και ειδικότερης θεματολογίας και προβληματικής γύ-
ρω από το διαδίκτυο, την αναπηρία, τις εξαρτήσεις, 
την επικοινωνία ζεύγους και οικογένειας, το πένθος, 
τις φοβίες, την ταυτότητα, το μπούλινγκ (bullying) 
κτλ. 

Οι συναντήσεις των συμμετεχόντων διεξάγονται 
με την απαιτούμενη τήρηση όλων των μέτρων α-
σφαλείας κατά της διασποράς του κορωνοϊού (θερ-
μομέτρηση, μάσκες, αντισηπτικά, αποστάσεις).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για 
περεταίρω πληροφόρηση και δηλώσεις συμμετοχής 
στα γραφεία του «Έρασμου» Μ. Αλεξάνδρου 17, 
στη Βέροια

Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 
23310 74073 ή στο Email: erasmos.veria@gmail.
com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση 
σε Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση
« Αγαπητά μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Γε-

ωργίου Βέροιας, παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε στην 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την εκλογή νέου Δι-
οικητικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 
Οκτωβρίου ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου 
(πρώην ΚΕΠ). Σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστα-
τικού οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως μέχρι 
την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στην πρόεδρο του Δ.Σ. κα 
Λαχανίδου Χριστίνα (τηλ. 6972170312).  

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευ-
ση θα επαναληφθεί στις 18 Οκτωβρίου στις 10:30 π.μ. 
στα Γραφεία του Συλλόγου. 

Για πληροφορίες σχετικά με τις υποψηφιότητες Λαχα-
νίδου Χριστίνα τηλ. 6972170312 και Λεβάντου Ευαγγε-
λία τηλ. 6985798444»

Μετά τιμή 
το Δ.Σ.

Η κίνηση
 του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμ ι -
ώτατος Μητρο-
πολίτηςΒεροίας, 
Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Πα-
ντελεήμων:

 Την Παρα -
σκευή 2 Οκτω-
βρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Κοιμή-
σεως της Θεοτό-
κου Μέσσης επί 
τη εορτή του Αγί-
ου Κυπριανού. 

Τη ν  Π α ρ α -
σκευή 2 Οκτω-
βρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον Εσπε-
ρινό στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντω-
νίου Πολιούχου 
Βεροίας, με την 
ευκαιρία της πρώτης συνάξεως κατηχητών, κατηχητριών, κυκλαρ-
χών και κυκλαρχισσών. Στο τέλος θα μοιράσει τα διοριστήρια για 
την νέα κατηχητική χρονιά.   

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και στη 
συνέχεια θα τελέσει αρτοκλασία για τους δικαστικούς λειτουργούς 
και μνημόσυνο για τους κοιμηθέντες συναδέλφους τους.  

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου στο χωριό Αγία Τριάδα 
Μελίκης.  

Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου Αδένδρου επί τη εορτή του Αγίου Διονυσίου του 
Ρήτορος. 



 Από την Δ/νση  Αγρ. 
Οικονομίας & Κτηνιατρι-
κής Ημαθίας ανακοινώ-
νεται ότι: σύμφωνα με  
την ΥΑ 866/86629/18-3-
2020  του ΥΠΑΑΤ  «Θέ-
σπιση των αναγκαίων 
συμπληρωματικών μέ-
τρων για την εφαρμογή 
των Κανονισμών (Ε.Κ) 
αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) 
αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) 
αριθ. 2018/274, σχετι-
κά με τη διαχείριση των 
αδειών για νέες αμπε-
λοφυτεύσεις »,  οι αιτή-
σεις για την απόκτηση 
αδειών νέας φύτευσης    
ο ινοποιήσιμων ποι -
κιλιών αμπέλου για το 
έτος 2021  υποβάλλο-
νται ηλεκτρονικά  ,(www.minagric.gr) στις ψηφιακές 
υπηρεσίες, στις Αιτήσεις Αδειών  Φύτευσης αμπέλου, 
από την 1η Οκτωβρίου έως και την 31η Οκτωβρίου του 
2020.   Δικαίωμα υποβολής έχουν τα φυσικά & νομικά 
πρόσωπα. 

   Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  την με-
γαλύτερη μοριοδότηση έχουν οι εκμεταλλεύσεις  που 
κατέχουν αμπελουργική  έκταση μεγαλύτερη  ή ίση με 
50στρ, και μετά ακολουθούν αυτές  που έχουν από 30 
στρ  έως  και μικρότερη των 50 στρ.

Η αίτηση είναι αποδεκτή  μόνο όταν σ’ αυτή επισυ-
νάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf όλα τα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά :

1. Ταυτότητα 
2. Εκκαθαριστικό εφορίας 
3.   Δικαιολογητικά κατοχής της έκτασης. (Επισύνα-

ψη  των συμβολαιογραφικών εντύπων    και του  πι-
στοποιητικού μεταγραφής  τους στο υποθηκοφυλακείο)  

-Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια μπορεί να κατατε-
θεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης  ή ιδιωτικό 
συμφωνητικό μίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο. 
Γίνεται δεκτό  το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης  η 
διάρκεια του οποίου πρέπει να είναι μεγαλύτερη  των 
επτά (7) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αί-
τησης . Σε περίπτωση μίσθωσης ή χρησιδανείου , ο 
ενοικιαστής ή χρήστης κατά περίπτωση συνυποβάλλει 
σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη της έκτασης για την 

δραστηριότητα αυτή.
Τα κριτήρια προτεραιότητας , με συμπλήρωση των 

αντίστοιχων πεδίων ανά κατηγορία είναι :               
Α.  Νεοεισερχόμενος,  σύμφωνα με Μητρώο Αγρο-

τών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Αμπελουργι-
κού Μητρώου (επισυνάπτεται η βεβαίωση )

Β. Αμπελουργός ενταγμένος στη βιολογική ή ολο-
κληρωμένη διαχείριση σε ολόκληρη την έκταση  που 
έχει φυτευτεί με αμπέλια, επί πέντε τουλάχιστον έτη 
πριν την υποβολή της αίτησης. (επισύναψη αντίστοι-
χου εγγράφου) .  Ο αιτών ( μη κάτοχος αμπελουργικής  
εκμετάλλευσης) δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του 
Ν . 1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο 
πέντε ετών στην βιολογική ή ολοκληρωμένη διαχείρι-
ση για ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα 
φύτευση.

Γ.  Τα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην αί-
τηση βρίσκονται σε περιοχές  με ορεινές εκτάσεις , σε 
υψόμετρο άνω των 500 m τουλάχιστον, μη συμπερι-
λαμβανομένων υψιπέδων.

Δ. Σύνολο γεωργικής εκμετάλλευσης μεγαλύτερο 
των 5 στρεμμάτων  στο Ολοκληρωμένο σύστημα Δια-
χείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του προηγούμενου έτους 
και αμπελουργική  εκμετάλλευση  με οινοποιήσιμες 
ποικιλίες αμπέλου βάσει αμπελουργικού μητρώου.

Ε. Προηγούμενη συμπεριφορά παραγωγού ( να 
μην διαθέτει  αμπελουργικές εκτάσεις φυτεμένες χωρίς 
άδεια)

Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολο-
γητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιό-
τητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν 
βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά. 

 Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώ-
νεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συ-
ντεταγμένες των κορυφών κάθε αγροτεμα-
χίου,  για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί 
η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα 
και το τοπωνύμιο της περιοχής του.

Οι   παραγωγοί θα πρέπει να γνωρί-
ζουν ότι:

• Οι άδειες νέας φυτεύσεις ισχύουν για 
τρία έτη από την ημερομηνία της χορήγη-
σης τους και μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν μόνο από τον αιτούντα 

• Η ελάχιστη έκταση για τη χορήγη-
ση άδειας φύτευσης ορίζεται  το  ένα (1) 
στρέμμα

• Tα τεμάχια για τα οποία χορηγείται 
άδεια φύτευσης οφείλουν να παραμείνουν 
στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνο-

μα του οποίου εκδόθηκε 
η άδεια τουλάχιστον για 
τα επόμενα πέντε (5) έτη 
από την ημερομηνία χο-
ρήγησης αυτής.

Γ ι α  π ε ρ ι σ σ ότ ε ρ ε ς 
πληροφορίες οι  ενδι-
αφερόμενοι να απευ-
θύνονται στη Δ/νση Α-
γροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Ημαθίας 
,  στα τηλ. 2331350183, 
2331350165,-148 και στα 
e-mail( papaeconomou@
i m a t h i a . p k m . g o v . g r 
και papadopoulou.a@
imathia.pkm.gov.gr) 

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: 
Τέλος το κακό τηλεοπτικό 

σήμα στη Φυτειά!
 

Οριστικό τέλος στο κακό τηλεοπτικό σήμα στη Φυτειά του Δήμου της Βέροιας, 
ένα σοβαρό πρόβλημα που για χρόνια ταλαιπωρεί τους κατοίκους της περιοχής, 
λύνει με παρέμβασή του στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γιώργο 
Γεωργαντά ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης.

Σε χθεσινή τους συνάντηση στο Υπουργείο, ο κ. Τσαβδαρίδης συνοδευόμενος 
από τον Δήμαρχο Βέροιας κ. Κώστα Βοργιαζίδη  ανέλυσε για μία ακόμη φορά το ζή-
τημα στον αρμόδιο Υφυπουργό, και απέσπασε τη δέσμευσή του για ταχύτατη λύση.

Ο Υφυπουργός του ανακοίνωσε ότι πλέον, με τη νομοθετική πρωτοβουλία της 
Κυβέρνησης, η  Φυτειά, ως χαρακτηρισμένη «λευκή περιοχή», θα τυγχάνει συγκε-
κριμένης ενίσχυσης. Ειδικότερα, θα τοποθετηθούν ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗ-
ΤΕΣ μέσω των οποίων θα υπάρχει λήψη για όλα τα ιδιωτικά κανάλια και ΔΩΡΕΑΝ 
ΚΑΛΥΨΗ για οκτώ χρόνια με εγγύηση καλής λειτουργίας. Μάλιστα, η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες θα είναι ιδιαίτερα ΑΠΛΟΥ-
ΣΤΕΥΜΕΝΗ.

Με τον τρόπο αυτό και με μηδενικό κόστος, οι κάτοικοι της Φυτειάς θα μπορούν 
πλέον να απολαμβάνουν ψηφιακές υπηρεσίες  και ευκρινέστατο σήμα των τηλεο-
πτικών σταθμών αφήνοντας πια οριστικά στο περιθώριο την τηλεοπτική απομόνω-
σή τους εν έτει 2020. 

Ο κ. Τσαβδα-
ρίδης ευχαριστεί 
θερμά τον Υφυ-
πουργό κ. Γιώρ-
γο  Γεωργαντά 
για την άμεση α-
νταπόκριση στο 
ιδ ια ί τερο αυτό 
πρόβλημα ,  τη 
λύση του οποίου 
ο Βουλευτής Η-
μαθίας κυνηγάει 
ήδη εδώ και πολ-
λά χρόνια και η 
οποία επιτέλους 
βρίσκει τον δρόμο 
της υλοποίησης.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Αντω-

νίου και της Δέσποινας, το γένος Τσακ-
μακίδου, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στον Τρίλοφο Ημαθίας και η 
ΜΠΩΠΑΙΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Πωλ Ιβόν 
Προσπέρ Φελίξ Ρενέ και της Ευθυμίας, 
το γένος Παυλίδου, που γεννήθηκε στην 
Έδεσσα Πέλλας και κατοικεί στον Τρίλο-

φο Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Στενη-
μάχου Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

του Δημητρίου και της Γεωργίας, το γέ-
νος Παπαδοπούλου, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στον Αγ. Γεώργιο 
Ημαθίας και η ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
του Αχιλλέα και της Ευαγγελίας, το γένος 

Γιαννίκου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρό-
κειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

Από την 1η έως και την 
31η Οκτωβρίου οι αιτήσεις 
αδειών φύτευσης αμπέλου



Φιλική νίκη με 2-0 σημείωσε η 
Βέροια επί της ΑΕΠ Κοζάνης, στο 
αθλητικό κέντρο στο Ταγαροχώρι. 

Στο πρώτο μέρος η Βέροια χωρίς κυριάρχη-
σε στον αγωνιστικό χώρο, δεν άφησε τον 
αντίπαλο να απειλήσει, σημείωσε δυο γκολ 
κι έχασε ένα πέναλτι και άλλες ευκαιρίες.

Στο15’οΠόζογλουεκτέλεσεπέναλτι(χέριαμυντι-
κούτηςΑΕΠ)αλλάέστειλετηνμπάλαάουτ.Στο34’
οΜούργοςέκανετηνσέντρακαιοΣτάμουμεκεφα-
λιάσημείωσετο1-0.Στο36’,οΛουκίναςβγήκεστην
αντεπίθεση, μπήκε στην αντίπαληπεριοχή και με
πλασέ έγραψε το 2-0. Στο δεύτερομέροςηΒέροια
συντήρησετοπροβάδισμάτηςχωρίςνακινδυνεύσει
ενώο τεχνικός της έδωσεχρόνοσυμμετοχήςσε ό-
λουςτουςποδοσφαιριστέςτου.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:Παπαργυρί-
ου(Παπαδάκης,Γκόγκος)

ΒΕΡΟΙΑ:  Βοσν ιάδης
(59’ Τσιμόπουλος), Μπου-
κουβάλας (59’ Μουχάλης),
Παπαχρήστος (59’ Πεταυ-
ράκης), Στάμου (59’Μαρα-
γκός),Σκόνδρας,Μπλέτσας,
Μούργος (59’ Σιμόνι), Βερ-
γώνης (73’ Περτσιούνης),
Πασάς,Πόζογλου(73’Πόζο-
γλου),Λουκίνας (59’ Καρα-
γιάννης).

ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ: Ψαρ-
ράς,Τρομπούκης, Κοτταρί-
δης, Τσίπρος, Κλόντι, Πα-
παδόπουλος,Μωυσή, Τσι-
κόπουλος,Τσελέπης,Καρα-
κατσάνης,Πάλλας.Έπαιξαν
και οι Σταυρίδης,Αιχματλω-
τίδης,Τσιάρας,Βοργιαζίδης,

Αγροπανίδης,Λιανός
ΜετάτοματςοτεχνικόςτηςΒέροιαςΠαύλοςΔερ-

μιτζάκηςδήλωσε:«Ήτανένακαλόπαιχνίδιμερυθμό.
Αμυντικάήμαστανπολύσυγκεντρωμένοι.Επιθετικά
προσπαθήσαμεκαιαπόταάκρακαιαπότονάξονα
καιδημιουργήσαμεφάσεις.Ηαπόδοσήμας,γιατην
εποχήπου έγινε τοματς, μεάφησε ευχαριστημένο.
Ηπροσπάθειάμαςθασυνεχιστεί.

Σε ερώτηση για τον ΣάββαΜούργοπου δοκι-
μάζεται, είπεότι είναιπολύκαλόςκαιποιοτικόςπο-
δοσφαιριστής κι έχειπαραστάσεις κι εμπειρίες από
Αγγλία. «Θέλωστο ρόστερ μουποιοτικούςποδο-
σφαιριστές»πρόσθεσε.

Για τις υπόλοιπες μεταγραφές, ο κ.Δερμιτζάκης
είπεότιηΒέροιααναζητάέναναμυντικόμέσο,έναν
ναπαίζει στα άκρα, έναν να αγωνίζεταιπίσωαπό
τονφορκαιίσωςκιένανκεντρικόαμυντικό.
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ΜεεπιτυχίαεκπροσώπησαντηνΕλληνικήδιαι-
τησίαχαντμπολοιδιεθνείςδιαιτητέςμαςΜιχάλης
ΤζαφερόπουλοςκαιΑνδρέαςΜπέτμανπουσφύρι-
ξανγιατον β’προκριματικόγύροτουEuropean
LeagueστοΜανχάιμτηςΓερμανίας

ΗγηπεδούχοςΝέκαρΛόβενηττήθηκεαπό την
Χολστεμπρομε 26-27 (ημίχ. 9-13) σεπολύ καλό
αγώναστοπανέμορφοκαιλειτουργικόστάδιο,χω-
ρίςόμωςθεατέςλόγοτουκορωνοιού

ΝίκητηςΒέροιαςμε2-0σεφιλικό
μετηνΑΕΠΚοζάνηςστοΤαγαροχώρι

Στο Μανχάιμ με επιτυχία οι διεθνείς 
διαιτητές Τζαφερόπουλος και Μπέτμαν

Αλληλεγγύηστους
πληγέντεςτηςΚαρδίτσας
απότονΣ.Φ.ΒΕΡΟΙΑΣ

«Θύρα4»
Τρόφιμα και είδηπρώτηςανάγκης για τουςπληγέντες

τηςΚαρδίτσαςσυγκέντρωσεοΣύνδεσμοςΦίλωνΒΕΡΟΙ-
ΑΣ«Θύρα4». Στομήνυμά τουαναφέρει:Έπειτα από το
καταστροφικόπέρασμα της κακοκαιρίαςαπό τηνπεριοχή
τηςΚαρδίτσας,οσύνδεσμόςμαςδεθαμπορούσεναμείνει
αμέτοχος στη βοήθεια αποκατάστασης τωνπληγέντων.
Τοελάχιστοπουθαμπορούσαμενακάνουμε,είναινασυ-
γκεντρώσουμε κάποια τρόφιμα και είδηπρώτηςανάγκης,
ώστε νααποσταλούνστηνΚαρδίτσα.Ηαλληλεγγύη είναι
τομόνοόπλο.Καλήδύναμη.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ «ΘΥΡΑ 4»

Στο πλευρό των πλημμυροπαθών 
της Καρδίτσας o Φίλιππος Βέροιας

«Μεστόχο την στήριξη τωνπλημμυροπαθών τηςΚαρδίτσας,
πουεπλήγησανπρόσφατααπότηνκαταστροφικήεπέλασητου«Ι-
ανού»οΑ.Π.ΣΦίλιπποςΒέροιαςVolleyballσεσυνεργασίαμετατο-
πικάκαφέ«Τσαγκαράδικο»και«WayCup»,ανταποκρινόμενοιστην
έκκλησηγιαβοήθειατωνφορέωντηςπληγείσαςπεριοχήςστηρίζει
εμπράκτως,τουςδοκιμαζόμενουςσυνανθρώπουςμας.Στοπλαίσιο
τηςσυνεργασίαςμετοKοινωνικόΠαντοπωλείοΚαρδίτσαςπουξεκι-
νάαπόσήμεραΤετάρτη30Σεπτεμβρίουκαιμέχριτις7Οκτωβρίου,
δίνεταιηευκαιρίασεόλουςτουςΒεροιώτες,ατομικάήομαδικά,να
δείξουντοκοινωνικότουςπρόσωπο,τηνευαισθησίακαιτηναλλη-
λεγγύητους.Στόχοςμαςείναιηάμεσησυγκέντρωσηκαθαριστικών
δαπέδου(χλωρίνεςκ.α),απορρυπαντικών(σκόνηπλυντηρίουκ.α),
αλλά και ελαιόλαδου για την ενίσχυση των αυξημένων, αναγκών
πουυπάρχουνστα«βουτηγμέναστιςλάσπες»νοικοκυριάτηςΚαρ-
δίτσας,απότηνπρόσφατηκακοκαιρία.Οιπροσφορέςμας,πουθα
σκορπίσουνελπίδακαιαισιοδοξίαστουςσυνανθρώπουςμας,απο-
τελώνταςπαράλληλαπαράδειγμαπροςμίμησηκαιγιαάλλους,θα
συγκεντρωθούνστιςκαφετέριες«Τσαγκαράδικο»(Μαρκ.Μπότσαρη
28, τηλ.2331023120) και «WayCup» (Πιερίων62, 2331025251)
στιςώρεςλειτουργίαςτωνανωτέρωκαφέ.

Με δύο ομίλους η Football league την νέα 
περίοδο με 10 και 9 ομάδες αντίστοιχα.!!
Οπρόεδρος τηςΣούπερΛιγκ 2-ΦούτμπολΛιγκ,ΛεωνίδαςΛεουτσάκος ενημέρωσε τις ομάδες για την

πρότασητηςΕΡΤγια τατηλεοπτικάδικαιώματατηςΦούτμπολΛιγκενώόπωςειπώθηκεθαγίνει επαναδι-
απραγμάτευσημετηνδημόσιατηλεόραση. Νασημειωθεί,ότικατάμεγάλοποσοστόηνέαΦούτμπολΛιγκ
θαδιεξαχθείμεδύοομίλους,οέναςθαέχει10ομάδαςκαιοάλλος9.Παράλληλα,οΛεωνίδαςΛεουτσάκος
ανέφερεότιθαπεριμένουντηναπόφασηαπότηνπροσφυγήτηςΝίκηςΒόλουστοΔιαιτητικόΔικαστήριο(και
ενσυνεχείαθαγίνειηκλήρωσητηςΦούτμπολΛιγκ)ενώμίλησεκαιγιαταασφαλιστήρια,ταφορολογικά,και
όπωςεπισήμανεθαμειωθούνταέξοδατωνομάδων.
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Μετά τις εγχώριες αγωνιστικές 
υποχρεώσεις με την ολο-
κλήρωση του Πανελληνίου 

Πρωταθλήματος και την απαραίτητη 
«ανάπαυση», οι αθλητές του Τμήμα-
τος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης του 
«Εν Σώματι Υγιεί», επιστρέφουν στις 
προπονήσεις με στόχο το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα του 2021.   Παράλληλα 
θα λειτουργήσει Τμήμα Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης Ενηλίκων,  εκμάθησης 
ή/και ψυχαγωγίας. 

 Γιατί κάποιος ναασχοληθεί με τηνΕπιτραπέζια
Αντισφαίριση;

 ·Γυμνάζει το σώμα και παράλληλα ακονίζει το
μυαλό

·Ενισχύειτηναρμονικήσυνεργασίαματιού-χεριού
·Βελτιώνειτααντανακλαστικά
·Απευθύνεταισεόλεςτιςηλικίες

·Δεν απαιτεί δύναμη και μπορούν νασυνυπάρ-
ξουν νέοι και μεγαλύτεροι σε ηλικία,προπονημένοι
καιαπροπόνητοι,ΑμεΑκαιμηΑμεΑ

·Δεναπαιτεί ιδιαίτερεςπροσαρμογές και εξοπλι-
σμό

Συμμετέχοντας κάποιος στις προπονήσεις του
«Εν ΣώματιΥγιεί»,πέρααπόταοφέληπουπροα-
ναφέρθηκαν,ενισχύειτηνπροσπάθειατωναθλητών
μας με κινητικές αναπηρίες (para table tennis) να
βρίσκονταισυνεχώςσε υψηλόαγωνιστικό επίπεδο.
Οιπροπονήσειςγίνονταιαπόέμπειροκαικαταξιωμέ-
νοστοχώροπτυχιούχο

ΠροπονητήΕπιτραπέζιαςΑντισφαίρισης
ΈναρξηΠροπονήσεωνΔΕΥΤΕΡΑ5ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2020
ΗμέρεςκαιΏρεςΠροπονήσεων:
Δευτέρα καιΠέμπτη 21.30 - 22.30 //Φιλίππειο

ΚλειστόΓυμναστήριο(Αίθ.Δ4)
Υπεύθυνος:ΚαραϊωσήφΑλέξανδρος
ΠτυχιούχοςΤΕΦΑΑ -ΠροπονητήςΕπιτρ.Αντι-

σφαίρισηςΓΓΑ(Β’Κατηγορίας)
Τηλ.Επικοινωνίας:6976591081
email:r4rehab@yahoo.com

Ισόπαλο28-28έληξε
το ματς του Φιλίππου
με τηνΠυλαίαστηνΒέ-
ροια.ΟιΒεροιώτεςβρέ-
θηκαν να χάνουν στο
τελευταίο λεπτό αλλά
μετάαπόχαμένηεπίθε-
σητηςΠυλαίας,έφυγαν
στοναιφνιδιασμόκαιμε
τον Κουκουτσίδη έφτα-
σανστηνισοφάριση.

Στοπρώτομέρος, ο
Φίλιππος ξεκίνησε κα-
λύτερα, είχε τον έλεγχο
και πήρε έναπροβάδι-
σμα έξι τερμάτων (12-
6). Μετά το εικοσάλε-
πτο, οι φιλοξενούμενοι
αντέδρασαν, πλησία-
σανστοσκορ και στο 26’ ισοφάιρσαν (12-12).Ο
Φίλιπποςκράτησεπροβάδισμαστοπρώτομέρος,
αλλάτοδεύτερομέροςέγινεντέρμπι.

Μετάαπό ένα ισορροπημένο τέταρτοστοδεύ-
τερομέρος, ηΠυλαίαπήρε τον έλεγχο καιπροη-
γήθηκεμε20-23και25-28.ΟΦίλιπποςόμωςστα
τελευταίαλεπτάσημείωσετρίαγκολμεΚωστακίδη,
Παπαγιάννη,Κουκουτσίδηκαιέφτασεστο28-28.

Ταπεντάλεπτα: 4-1, 5-3, 9-5, 12-8, 12-11, 14-
13 (ημίχρονο),15-16,18-18,20-20,20-23,24-25,
28-28

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ:Αρβανιτίδης 1, Κωστα-

κίδηςΠ.6,ΦιλόσογλουΒ.2,Μπαλτατζής5,Κου-
κουτσίδης 4,Παπαδόπουλος 2, Κριούτσκοφ,Φι-
λόσογλουΚ.,Τριανταφυλλίδης7,Στανκίδης,Ρίζος,
Καραγιοβάνης,Πετρομελίδης,Κακαφίκας,Καλλια-
ρίδης,Παπαγιάννης1

ΠΥΛΑΙΑ:Ζαφείρης2,Μπάτζιος4,Βραχιολίδης,
Σουλάνης, ΚουκμίσηςΝ. 6, Γιαννακίδης, Κουκμί-
σηςΚ.1,Ορφανουδάκης,Μούγιτς2,Κωστακίδης
3,Αλεξανδρίδης 1,Παπαγεωργίου 4, Σεβαστίδης
1,Αλατσατιάνος1,Ελέτα3,Λασκαρούδης

Διαιτητές:Τσιάνας -Λινάρδος,Δίλεπτα: 3 - 9,
Πέναλτι:3/4-4/4

ΈναρξηΠροπονήσεωνΤμήματος
ΕπιτραπέζιαςΑντισφαίρισηςΑμεΑ

&Ενηλίκων

Πήρε την ισοπαλία 28-28 στην εκπνοή
ο Φίλιππος κόντρα στην Πυλαία

με ένα σερι 3-0!!!

ΤοΣάββατοστοΔΑΚΔ.ΒικέλαςΦιλικό
«ποδαρικό»στηΒέροιακόντραστονΗρακλή

Πετοσφαίριση2015
ΤοπρώτοτουφετινόφιλικόστηΒέροιαθαδώσειτοΣάββατο3ΟκτωβρίουοΑ.Π.ΣΦίλιπποςΒέροι-

αςVolleyball,οοποίοςθαυποδεχθείστις19.30στοΔΑΚ«Δ.Βικέλας»(πρώηνΕΑΚΜακροχωρίου)την
ανδρικήομάδα τουΗρακλήΠετοσφαίριση2015.Αυτόθα είναι το δεύτεροφιλικόπροετοιμασίας με τον
«Γηραιό»,καθώςπρόσφαταηομάδαμαςείχεεπιβληθείσεφιλικήαναμέτρησηστηΜίκρα,με3-0τηςο-
μάδαςU22των«κυανόλευκων».ΜετάτοτελευταίονικηφόροφιλικόμετονΠΑΟΚ,ταπαιδιάτουΣωκράτη
Τζιουμάκαδίνουνέναακόμηδυνατότεστ,μεμιαομάδατηςVolleyleague,πουτιςεπόμενεςμέρεςθααντι-
μετωπίσουνξανάστοπλαίσιοτουπροκριματικούομίλουτουLeagueCup«Ν.Σαμαράς».

Οφιλικόςαγώναςστοκλειστό«Δ.Βικέλας»θαδιεξαχθείχωρίςθεατές,λόγωτωναυστηρώνυγειονομι-
κώνμέτρωνπουισχύουνγιατονπεριορισμότηςδιασποράςτουκορωνοϊούCOVID-19.

Ήττα του ΟΦΝ 
Ιωνίας στο 
ΑΣΕΑΔ- Από-

φαση σταθμός για τις 
Εθνικές του Beach 
Handball. Σε… τοίχο 
έπεσε όλη η… ρητο-
ρική των τελευταίων 
ετών της Νέας Ιωνίας 
σχετικά με τις Εθνι-
κές ομάδες του Beach 
Handball και κατά 
πόσο είναι επίσημη 
δραστηριότητα και 
άρα οι αθλήτριες και 
οι αθλητές (και τα 
σωματεία τους) όχι 
μόνο υποχρεούνται να 
ανταποκριθούν στις 
κλήσεις, αλλά και να 
έχουν με την σειρά 
τους και αντίστοιχα 
δικαιώματα.

ΤοΑΣΕΑΔαπέρριψετηνπρο-
σφυγήτουΟΦΝΙωνίαςκατάτης

ΟΧΕ (ΕπιτροπήΜεταγραφών)
πουάφησε ελεύθερη τηνδιεθνή
αθλήτρια καιπαγκόσμιαπρωτα-
θλήτριαΕλένηΚερλίδημετάαπό
σχετικό της αίτημα, όταν ηΝέα
Ιωνίατηντιμώρησε (!)επειδήα-
γωνίστηκε με τηνΕθνική ομάδα

τουBeachHandball και δενπή-
ρεμέροςστηνπροετοιμασίατου
ΟΦΝΙ.

Ηαπόφαση τουΑΣΕΑΔήταν
«καταπέλτης»αφούαπορρίφθη-
καν όλοι οι ισχυρισμοί τηςΝέας
Ιωνίας,όπωςγιατηνδεύτερημε-

ταγραφικήπερίοδο(την οποία έ-
χειχρησιμοποιήσεικατάκαιρούς
καιτοίδιοτοσωματείο),αλλάκαι
ταπρονόμιαπουέχουνκερδίσει
μετηναξίατουςοιαθλήτριεςτης
Εθνικής Γυναικών μετά το Πα-
γκόσμιοχρυσότουΚαζάν.

Πρόκειται για μία απόφαση-
σταθμός για τοBeachHandball
πουξεκαθαρίζειμιακαικαλήτην
κατάσταση και για το μέλλον,
αλλά και απόλυτη δικαίωση για
τηνΟΧΕ, την ΕπιτροπήΜετα-
γραφών καιφυσικά την ίδια την
αθλήτρια.

ΑξίζεινασημειωθείότιτηνΟ-
ΧΕ εκπροσώπησε στοΑΣΕΑΔ
ο δικηγόροςΗλίαςΛακουμέντας
και τηνπλευρά τηςαθλήτριας ο
δικηγόροςΓιάννηςΚάρμης.

“Αισθάνομαι δικαιωμένη από
την απόφαση τουΑΣΕΑΔ, μου
δίνει κίνητρο να ασχοληθώ με
μεγαλύτερηπίστηκαιδύναμημε
το άθλημαπου αγαπάω.Θέλω
να ευχαριστήσωόσουςμουσυ-
μπαραστάθηκαν και με βοήθη-
σανσεαυτήτηνπεριπέτεια”,δή-
λωσεστοe-handball η 20χρονη
αθλήτριαπου αγωνίζεται πλέον
στηΒέροια2017.

Απόλυτη δικαίωση για την Βεροιώτισσα
Ελένη Κερλίδη και την ΟΧΕ!
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Μία ακόμα επιστολή προς τον πρόεδρο, κο Σταύρο 
Καπάκο και το διοικητικό συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ με 
κοινοποίηση στον  Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, κ. Στέλλιο 
Πέτσα, έστειλαν  τα Δ.Σ. των: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ( Σ.Η.Π.Ε.) ,  ΕΝΩΣΗ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ( Ε.Ι.Ε.Τ.) ΕΝΩΣΗ ΔΗ
ΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ( Ε.Δ.Ι
.Π.Τ) διαμαρτυρόμενοι έντονα για την καταβολή επιπλέον 
εισφορών στον ΕΔΟΕΑΠ. Συγκεκριμένα αναφέρουν:

«Ο περιφερειακός και κλαδικός Τύπος αγνοείται περιφρο-
νητικά από την κυβέρνηση Η διαπίστωση επιβεβαιώθηκε για 
μια ακόμα φορά από το Δ.Σ. των ΣΗΠΕ-ΕΙΕΤ-ΕΔΙΠΤ, σε πρό-
σφατες συνεδριάσεις τους. Αφορμή γι’ αυτήν, η παρατεταμένη 
εκκρεμότητα του προγράμματος ενίσχυσης των επιχειρήσεων 
περιφερειακού Τύπου δια της επιδότησης των θέσεων εργασί-
ας. Και τούτο, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις για την 
άμεση ενεργοποίησή του, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο 
Στ. Πέτσα, τόσο απέναντι στη διοίκηση των ΣΗΠΕ-ΕΙΕΤ όσο 
και κατά τις συναντήσεις του με τις ενώσεις των εργαζομένων 
(ΠΟΕΣΥ, ΕΣΗΕΑ κ.α.). Σημειωτέον ότι όλος ο περιοδικός/
κλαδικός Τύπος της χώρας και ένα κομμάτι του περιφερειακού 
Τύπου αποκλείστηκαν εντελώς από το πρόγραμμα ενίσχυ-
σης των επιχειρήσεων Τύπου, ενώ η ΕΙΕΤ έχει εκφράσεις τις 
αντιρρήσεις της όσον αφορά την εξαίρεση των εργαζομένων 
που δεν βρίσκονται στο καθεστώς πλήρους απασχόλησης. 
Σε αντίφαση, η διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ, που συνέδεε το έως 
σήμερα ανύπαρκτο πρόγραμμα επιδότησης των θέσεων ερ-
γασίας, με την υποχρέωση των επιχειρήσεων περιφερειακού, 
κλαδικού Τύπου να καταβάλουν επιπλέον εισφορές (2% επί 
του ετήσιου τζίρου), τώρα βεβαιώνει την οφειλή, και μάλιστα 
αναδρομικά, στήνοντας βιομηχανία εξωδίκων σε βάρος των 
εφημερίδων. Όπως, μάλιστα, επισημαίνει η ΕΙΕΤ και ηΕΔΙΠΤ, 
πολλά μέλη των Ενώσεων τους δεν έχουν τη δυνατότητα να 
ασφαλιστούν στον ΕΔΟΕΑΠ, εάν δεν απασχολούν πάνω 
από πέντε υπαλλήλους. Έτσι και ενώ είναι πρόδηλο ότι ε-
πιβαρύνοντας (σημειωτέον, επί των εσόδων γενικώς και όχι 
επί των κερδών), άδικα και επιπλέον, επιχειρήσεις που είναι 
«ίσα βάρκα, ίσα νερά» τις καταδικάζεις να βρεθούν «κάτω 
από την ίσαλο» ήγουν να βουλιάξουν! Επιμένοντας σ’ αυτήν 
την αδιέξοδη επιδίωξη μεγαλώνει η λίστα των οφειλετών/
επιχειρήσεων Τύπου, απειλώντας ευθέως τη βιωσιμότητα, 
κυρίως των μικρότερων και ασθενέστερων εξ αυτών ενώ δεν 
ικανοποιούνται και οι προϋποθέσεις εσόδων του Ταμείου, έτσι 

τουλάχιστον όπως αυτές περιγράφονται στον οικείο Κανο-
νισμό Είσπραξης και τις τακτικώς συντασσόμενες, σχετικές, 
αναλογιστικές μελέτες. Εάν σ’ αυτή την κατάσταση προσθέ-
σουμε την υστέρηση ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών σ’ 
ολόκληρη της ελληνική περιφέρεια, εκτός ίσως Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης, ενισχύεται η διαπίστωση για την άδικη συμπε-
ριφορά απέναντι στις επιχειρήσεις περιφερειακού, κλαδικού 
Τύπου και την καταχρηστική αξίωση καταβολής οφειλομένων 
σε πολλές περιπτώσεις άνευ πραγματικού αντικρίσματος και 
μάλιστα αναδρομικά! Και όλα αυτά, πότε; Μέσα στην περίοδο 
της επιδημίας και των περιορισμών εξαιτίας της, όταν μάλιστα 
οι επιχειρήσεις Τύπου αναγνωρίζονται από άλλους θεσμούς 
της Πολιτείας ως πληττόμενες με όσα αυτό συνεπάγεται. Για 
όλους αυτούς τους λόγους καλούμε τον κυβερνητικό εκπρό-
σωπο με την ιδιότητά του ως Κυβερνητικού εκπροσώπου 
– αρμόδιου για θέματα Τύπου να εγκαταλείψει την παρελκυ-
στική μέχρι σήμερα στάση, έτσι ώστε να οργανωθεί από τις 
κυβερνητικές Υπηρεσίες που εποπτεύει, ο διάλογος για την 
αντιμετώπιση αυτής της απειλητικής για τον Τύπο κατάστα-
σης, που διέπεται από συνονθύλευμα νομοθετικών ερειπίων 
του παρελθόντος, αποσπασματικών, άδικων και καθόλου 
λειτουργικών. Κατάσταση που η διατήρησή της βεβαιώνει 
την διαπίστωση για χρόνια, διαρκή και κατ’ εξακολούθηση, 
περιφρονητική στάση απέναντι στον Τύπο της ελληνικής 
περιφέρειας και στον περιοδικό/κλαδικό Τύπο. Καλούμε τη 
Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ να σταματήσει τις επιθετικές ενέργειες 
εναντίον των επιχειρήσεων Τύπου που τυπικά καλύπτει και να 
σταματήσει τη βιομηχανία εξωδίκων. Ζητάμε την παράσταση 
εκπροσώπων των ΣΗΠΕ – ΕΙΕΤ-ΕΔΙΠΤ στην αμέσως προσε-
χή συνεδρίαση της Διοίκησης του ΕΔΟΕΑΠ σε ένδειξη καλής 
θέλησης και στο πλαίσιο συντεταγμένου διαλόγου ανάμεσα 
στις Ενώσεις Τύπου και το Ταμείο. Οι επιχειρήσεις του περιφε-
ρειακού και περιοδικού/κλαδικού Τύπου δεν είναι ο παρίας της 
ελληνικής, μαζικής επικοινωνίας αλλά ο στυλοβάτης της και 
στις ακριτικές περιπτώσεις μάλιστα, ο φορέας οργάνωσης του 
δημοσίου λόγου τόσο εσωτερικά όσο και με διεθνή απήχηση. 
Ως εκ τούτων, είναι απαράδεκτο να αγνοείται, να εμπαίζεται 
και να απειλείται. Οι Ενώσεις ΣΗΠΕ, ΕΙΕΤ και ΕΔΙΠΤ είναι 
αποφασισμένες για δυναμικές αντιδράσεις και ουσιαστικό 
διάλογο.

. Για τις Ενώσεις Περιφερειακού και Κλαδικού Τύπου 
 Σ.Η.Π.Ε.    Ε.Ι.Ε.Τ.    Ε.Δ.Ι.Π.Τ  
 Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος   Ο Πρόεδρος  
 Γιώργος Κατσαΐτης   Αντώνης Μουντάκης  Μιχάλης Σαββάκης
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Υπ’ αρίθμ. ΣΟΧ 1/2020
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου.

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, και 
οι Περιφερειακές του Υπηρεσίες ανά την Επικράτεια, κατόπιν της ΔΙΟΙΚ/Α/10633/28-08-2020, 
Ανακοίνωσης του Προέδρου του Δ.Σ. του ΤΑΠ, πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση 
εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94, 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 25 
του Ν.4440/2016, του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 καθώς και της από 30-3-2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το Ν.4684/2020 (ΦΕΚ 86 Α/25-4-2020), συνολικού 
αριθμού εκατόν δύο (102) ατόμων:

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
Η παρούσα ανακοίνωση με τα απαραίτητα προσόντα (μαζί με τα Παραρτήματα ΣΟΧ του 

ΑΣΕΠ που συνοδεύουν την ανακοίνωση) ανά ειδικότητα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 
Υπηρεσίας μας www.tap.gr με την σήμανση ΣΟΧ 1/2020, θα δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες των 
Νομών και θα αναρτηθεί στην Κεντρική Υπηρεσία μας, στις Περιφερειακές Υπηρεσίες μας (πω-
λητήρια μουσείων και αρχαιολογικών χώρων), όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς 
και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Αθηναίων, Νίκαιας 
– Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Λαυρεωτικής, Επιδαύρου, Άργους – Μυκηνών, Ρόδου, Αρχαίας Ολυμπίας, 
Βέροιας, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης, Θήρας, Σπάρτης, Ρεθύμνου, Δελφών και Δωρίδος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ.6 (μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη δι
εύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sox1_2020@tap.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας :

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, Πανεπιστημίου 57,    Τ.Κ. 
10564 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, με την αναφορά ότι πρόκειται 
για αίτηση υποψηφιότητας για την ΣΟΧ 1/2020 (τηλ. επικοινωνίας: 210 3722550579).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος απο-
στολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει μια μέρα μετά την τελευταία δημοσίευση στις ε-
φημερίδες ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία μας, στις Περιφερειακές Υπηρεσίες μας 
(πωλητήρια μουσείων και αρχαιολογικών χώρων), όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, 
καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων και ισχύει για 
δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους 
Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή α
νάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα 
με τα ανωτέρω.

Η εκτελούσα χρέη ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
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  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Υπ’ αρίθμ. ΣΟΧ 1/2020 

 
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου. 
Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων που εδρεύει στο Δήμο 

Αθηναίων, και οι Περιφερειακές του Υπηρεσίες ανά την Επικράτεια, κατόπιν της 
ΔΙΟΙΚ/Α/10633/28-08-2020, Ανακοίνωσης του Προέδρου του Δ.Σ. του ΤΑΠ, πρόκειται να 
προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 25 του Ν.4440/2016, του άρθρου 64 του 
Ν.4590/2019 καθώς και της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως 
κυρώθηκε με το Ν.4684/2020 (ΦΕΚ 86 Α/25-4-2020), συνολικού αριθμού εκατόν δύο (102) 
ατόμων: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΣ ΑΤΟΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ Δήμος Αθηναίων – Κεντρική Υπηρεσία 3 (8) ΜΗΝΩΝ 

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΑΘΗΝΑ Δήμος Αθηναίων – Κεντρική Υπηρεσία 2 (8) ΜΗΝΩΝ 
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ Δήμος Αθηναίων -  Κεντρική Υπηρεσία 2 (8) ΜΗΝΩΝ 

ΠΕ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΑΘΗΝΑ Δήμος Αθηναίων - Κεντρική Υπηρεσία 2 (8) ΜΗΝΩΝ 

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ Δήμος Αθηναίων - Κεντρική Υπηρεσία  1 (8) ΜΗΝΩΝ 

ΠΕ ΓΛΥΠΤΩΝ ΑΘΗΝΑ – Δήμος Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Εργαστήρια) 2 (8) ΜΗΝΩΝ 
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) 

ΑΘΗΝΑ - Δήμος Αθηναίων - Κεντρική Υπηρεσία 10 (8) ΜΗΝΩΝ 

ΠΕ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΑ - Δήμος Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Εργαστήρια) 3 (8) ΜΗΝΩΝ 

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ -  Δήμος Αθηναίων – Κεντρική Υπηρεσία 2 (8) ΜΗΝΩΝ 
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ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΑΘΗΝΑ -  Δήμος Αθηναίων – Κεντρική Υπηρεσία 3 (8) ΜΗΝΩΝ 

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΘΗΝΑ -  Δήμος Αθηναίων – Κεντρική Υπηρεσία 8 (8) ΜΗΝΩΝ 
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

ΑΘΗΝΑ -  Δήμος Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη 
(Εργαστήρια) 3 (8) ΜΗΝΩΝ 

ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ  

ΑΘΗΝΑ  - Δήμος Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη 
(Εργαστήρια) 3 (8) ΜΗΝΩΝ 

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ 
ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑ-  Δήμος Αθηναίων – 
(Πωλητήρια Ακρόπολης, Ολυμπιείου, Αρχ. Αγοράς, 

Εθνικού Αρχ/κού Μουσείου, Βυζαντινού & Χριστιανικού 
Μουσείου)  

14 (8) ΜΗΝΩΝ 

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ 
ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΣΟΥΝΙΟ – Δήμος Λαυρεωτικής (Πωλητήριο) 3 (8) ΜΗΝΩΝ 

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ 
ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ 

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – Δήμος Επιδαύρου (Πωλητήριο 
Επιδαύρου) 3 (8) ΜΗΝΩΝ 

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ 
ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ 

ΜΥΚΗΝΕΣ – Δήμος Άργους Μυκηνών (Πωλητήριο 
Μυκηνών) 3 (8) ΜΗΝΩΝ 

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ 
ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ 

ΡΟΔΟΣ – Δήμος Ρόδου 
(Πωλητήριο) 4 (8) ΜΗΝΩΝ 

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ 
ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ 

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ – Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 
(Πωλητήριο)  3 (8) ΜΗΝΩΝ 

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ 
ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΒΕΡΓΙΝΑ – Δήμος Βέροιας (Πωλητήριο) 2 (8) ΜΗΝΩΝ 

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ 
ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - Δήμος Θεσ/νίκης (Πωλητήρια Αρχ/κού 
Μουσείου Θες/νίκης, Λευκού Πύργου, Μουσείου 

Βυζαντινού Πολιτισμού) 
5 (8) ΜΗΝΩΝ 

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ 
ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – Δήμος Ηρακλείου (Πωλητήρια 
Αρχ. Μουσείου Ηρακλείου, Κνωσού) 5 (8) ΜΗΝΩΝ 

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ 
ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – Δήμος Θήρας (Πωλητήριο Ακρωτηρίου Θήρας) 1 (8) ΜΗΝΩΝ 

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ 
ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ 

ΜΥΣΤΡΑΣ – Δήμος Σπάρτης (Πωλητήριο Αρχ. Χώρου 
Μυστρά) 2 (8) ΜΗΝΩΝ 

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ 
ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ – Δήμος Ρεθύμνου (Πωλητήριο Λότζια) 1 (8) ΜΗΝΩΝ 

ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ 
ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ 

ΔΕΛΦΟΙ – Δήμος Δελφών (Πωλητήρια Δελφών – Αρχ. 
Μουσείου Δελφών) 4 (8) ΜΗΝΩΝ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ  ΑΘΗΝΑ - Δήμος Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Εργαστήρια) 8 (8) ΜΗΝΩΝ 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.  
Η παρούσα ανακοίνωση με τα απαραίτητα προσόντα (μαζί με τα Παραρτήματα ΣΟΧ του 
ΑΣΕΠ που συνοδεύουν την ανακοίνωση) ανά ειδικότητα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα 
της Υπηρεσίας μας www.tap.gr με την σήμανση ΣΟΧ 1/2020, θα δημοσιευθεί σε δύο 
εφημερίδες των Νομών και θα αναρτηθεί στην Κεντρική Υπηρεσία μας, στις Περιφερειακές 
Υπηρεσίες μας (πωλητήρια μουσείων και αρχαιολογικών χώρων), όπου προκηρύσσονται οι 
ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των 
δήμων Αθηναίων, Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Λαυρεωτικής, Επιδαύρου, Άργους – 
Μυκηνών, Ρόδου, Αρχαίας Ολυμπίας, Βέροιας, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης, Θήρας, 
Σπάρτης, Ρεθύμνου, Δελφών και Δωρίδος. 

«Εικαστικό φθινόπωρο 2020», η ετήσια έκθεση των τμημάτων 
των Εικαστικών Εργαστηρίων του Δήμου Νάουσας

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας και ο Σύλλογος για τη Διάδοση των Εικαστικών Τεχνών Νάουσας διοργανώνουν 
την καθιερωμένη ετήσια έκθεση «Εικαστικό Φθινόπωρο 2020» από τα Εικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Νάουσας στον 
Χώρο Τέχνης «Ναϊάς» το διάστημα από 3 έως 12 Οκτωβρίου και θα είναι ανοιχτή καθημερινά τις ώρες 18:00-21:00 και 
τις Κυριακές το πρωί από 10:00-14:00 και το απόγευμα 18:00-21:00.

Θα παρουσιαστούν έργα των τμημάτων ζωγραφικής (παιδική-ενηλίκων), κεραμικής (παιδική-ενηλίκων), χαρακτικής, 
κοσμήματος και ψηφιδωτού.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Εκδήλωση για τα μέτρα πρόληψης 
και Υγιεινής κατά του κορονοϊού

Το Κέντρο Υγείας Βέροιας σε 
συνεργασία με την Αντιδημαρχία 
Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας  & 
Εθελοντισμού Δήμου Βέροιας και 
το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Βέροιας, δι-
οργανώνει δράση με θέμα: «Μέτρα 
πρόληψης και Υγιεινής έναντι  του 
Sars-Cov-2»  την Πέμπτη 1 Οκτω-
βρίου 2020 από τις 18:00 – 21:00  
στην πλατεία Δημαρχείου Βέροιας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ – Σ.Η.Π.Ε.
Γ. Σισίνη 31, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 8254399, e-mail.: sepe@otenet.gr 
ΕΝΩΣΗ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – Ε.Ι.Ε.Τ. 
Ακαδημίας 71-73, 10678 Αθήνα, Τηλ.: 210 3814623, e-mail: eiet@eiet.gr 
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  Ε.Δ.Ι.Π.Τ 
Βασιλίσσης Σοφίας 25, 10674 Αθήνα, Τηλ: 210 7220875, e-mail: info@edipt.gr 

Aγνοείται περιφρονητικά 
από την κυβέρνηση o περιφερειακός 

και κλαδικός Τύπος



11ΠΕΜΠΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 www.laosnews.gr

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

28-9-2020 μέχρι 4-

10-2020 θαείναιτο

εξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Πέμπτη 1-10-2020

13:30-17:30 ΚΑ-
ΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟ-
ΚΛΗΣ ΜΟΡΑΒΑ 3 (έ-
ναντιΙΚΑ)23310-27507
21:00-08:00 ΠΟΤΑ-

ΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙ-
ΟΣΠΙΕΡΙΩΝ4423310-
26914

Φαρμακεία

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
28/09/2020 έως 02/10/2020

ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπη-
ρεσίες ΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείας σε ανασφάλιστους και
άπορουςπολίτες τουΔήμουΒέροιας,  από εθελοντές επαγγελ-
ματίες υγείας. Γιαπληροφορίες και ραντεβούγιαόλα τα ιατρείαοι
ενδιαφερόμενοιμπορούννα τηλεφωνούνστο τηλεφωνικόνούμερο
23313-53821και53809ήναεπισκέπτονταιτοΔημοτικόΙατρείοστη
διεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιοκάτωαπότογήπεδοτηςΒέροιας.

ΤοΔιοικητικό Συμβούλιο του
ΣυλλόγουΧιονοδρόμωνΟρειβα-
τών Βέροιας (ΣΧΟΒ) σας προ-
σκαλείστηνΓενικήΕκλογοαπολο-
γιστικήΣυνέλευση τουΣυλλόγου.
Έχοντας λάβει υπόψη τα υγειο-
νομικάπρωτόκολλα των αρμόδι-
ωνυπηρεσιώνπουαφορούνστη
δημόσια υγεία, η εκδήλωση θα
λάβειχώρατηνΤετάρτη14Οκτω-
βρίου 2020 καιώρα 19:00, στην
αίθουσα  «Sala» τουπολυχώρου
Ελιά,μετονμέγιστοεπιτρεπόμενο
αριθμό συμμετεχόντωνπου ορί-
ζουνοι υγειονομικέςαρχές.Βάση
του νέου νόμου4726/2020 (ΦΕΚ
181/Α/18-09-2020), θα τοιχοκολ-
ληθεί κατάλογος με τα μέληπου
έχουν δικαίωμα συμμετοχής και
ψήφου στα γραφεία του Συλλό-
γουσταΑσώματα αλλά και στην
επίσημηιστοσελίδαμαςwww.sxo.

grμέχριτοΣάββατο3Οκτωβρίου
2020.Ταμέληπουέχουναντιρρή-
σεις μπορούν να τις υποβάλλουν
γραπτώςεντός3ημερώναπότην
κοινοποίησητουκαταλόγου.

Οι υποψηφιότητες για ταΔι-
οικητικά Όργανα πρέπει να υ-
ποβληθούν στην Γραμματεία

του Συλλόγου μέχρι το Σάββατο
10/10/2020 ή ηλεκτρονικά στο
emailsxoverias@gmail.com

Σεπερίπτωσημηεπίτευξηςα-
παρτίας, η επαναληπτικήΤακτική
ΓενικήΣυνέλευσηθα λάβει χώρα
στονίδιοχώρο,τηΔευτέρα26Ο-
κτωβρίου2020καιώρα19.00.

ΘέματαΗμερησίαςΔιάταξης:
1.Απολογισμός απερχομένου

ΔιοικητικούΣυμβουλίου
2.ΈγκρισηΕξελεγκτικήςΕπι-

τροπής
3.Έγκριση τουΑπολογισμού

απότηνΓενικήΣυνέλευση
4.Αρχαιρεσίες για τηνανάδει-

ξη νέουΔιοικητικού Συμβουλίου,
ΕξελεγκτικήςΕπιτροπής καιΠει-
θαρχικούΣυμβουλίου

5. Συζήτηση για τη μίσθωση
τουΚαταφυγίουτουΣυλλόγου

Στοπλαίσιο της αυξημένης α-

τομικήςσαςευθύνηςωςμέλητου
ΣΧΟΒ, σαςπαρακαλούμε θερμά
γιααυστηρήτήρησητωνυγειονο-
μικώνπρωτοκόλλων.Σεκάθεπε-
ρίπτωση,τοΔιοικητικόΣυμβούλιο
παρακολουθείεκτουσύνεγγυςτις
εξελίξεις αναφορικά με τηνπαν-
δημία τουCOVID-19 και εφόσον
κριθείαναγκαίοθαεπανέλθει,κα-
θώς η ασφαλής διεξαγωγή της
Eκλογοαπολογιστικής Γενικής
Συνέλευσης και ηπροστασία της
υγείας των μελών μας αποτελεί
προτεραιότητα και αυτονόητη
προϋπόθεση.Ησυμμετοχήόλων
κρίνεταιαπαραίτητη!

ΓιατοΔιοικητικόΣυμβούλιο
τουΣΧΟΒ
ΗΠρόεδρος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥ
ΟΓ.Γραμματέας
ΘΩΜΑΣΑΧΤΣΗΣ

ΣΧΟΒέροιας.Στις14Οκτωβρίου
ΕκλογοαπολογιστικήΣυνέλευσηστηνSalaτηςΕληάς

Ξεκινάει ο νέος κύκλος 
μαθημάτων Αγωνιστικού 

Μπριτζ στη Βέροια - 
Τα μαθήματα αφορούν 

ενήλικες αλλά και μαθητές 
Γυμνασίου - Λυκείου

Ξεκινάει ο νέος κύκλος μαθημάτωνΑγωνιστικούΜπριτζ στη
Βέροια.Ηπρώτησυνάντηση θα γίνει τοΣάββατο 17Οκτωβρίου,
6:30μμ,στοννέοχώροτουομίλου,στηνοδόΠαστέρ1.

Λόγω των έκτακτωνπεριοριστικώνμέτρων, ενδεχομένως ναυ-
πάρχειπεριορισμόςσυμμετεχόντων.Ηδήλωσησυμμετοχήςλοιπόν
είναιαπαραίτητη.

·Ταμαθήματααφορούν ενήλικεςαλλά και μαθητέςΓυμνασίου -
Λυκείου.

·Θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικάπρωτόκολλα όπως αυτά ο-
ρίζονται από τη Γενική ΓραμματείαΠολιτικήςΠροστασίας και από
την Γενική ΓραμματείαΑθλητισμού (θερμομέτρηση, συμπλήρωση
εγγράφωνγιαιχνηλάτηση,μάσκα,αποστάσεις,αριθμόςσυμμετεχό-
ντωνκαιαντισηπτικά).

·Τοπρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθείώστε ναβολεύει τα
τμήματαπουθαδημιουργηθούν.

Γιαπερισσότερεςπληροφορίες και δηλώσειςσυμμετοχήςμπο-
ρείτενα:

·καλείτεστο6945465706,
·ναστείλετεστο le:///C:/Users/%CE%9D%CE%99%CE%9A%C

E%9F%CE%A3/Downloads/slemveria@gmail.com»>slemveria@
gmail.comή

·νασυμπληρώσετετηφόρμαεκδήλωσηςενδιαφέροντος:https://
forms.gle/swpqEsYbGZnKUr2e8

Ενόψει της επικείμενης έναρξης των επί-
σημωνδιοργανώσεωνευθύνης της,από την
ΈνωσηΠοδοσφαιρικώνΣωματείωνΗμαθίας
(Ε.Π.Σ.Η.),ύστερααπόεισήγησητηςΕπιτρο-
πήςΠρωταθλημάτων και Κυπέλλου της, σε
συνεννόησηπάντοτε με τις αρμόδιεςΑρχές
τηςΠολιτείας,ανακοινώνονταιταεξής:

1. Όλοι οι αγώνες, μέχρι νεωτέρας, θα
διεξάγονται ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝΤΩΝΘΥΡΩΝ
(αυστηρά χωρίς την παρουσία φιλάθλων),
σύμφωναμεοδηγίαπουαπέστειλεηΕλληνι-
κήΠοδοσφαιρικήΟμοσπονδία(Ε.Π.Ο.)προς
τιςΕνώσεις-Μέλητης.

2. Κατά τα λοιπά, τα διαγωνιζόμεναΣω-
ματεία καλούνται να τηρούνΑΥΣΤΗΡΑ τους
όρους και τις προϋποθέσεις τουΥγειονομι-
κώνΠρωτοκόλλων τουΕθνικούΟργανισμού
ΔημόσιαςΥγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και της Γενικής
ΓραμματείαςΑθλητισμού (Γ.Γ.Α.),με τιςπρό-
σφατεςεπικαιροποιήσειςτους.Ιδιαίτερημνεία
γίνεταιστουςπαρακάτωΓενικούςΚανόνες:

α)Είναιυποχρεωτικήηαπόστασητου1,5-
2mμεταξύ τωνατόμωνπουδεναγωνίζονται
(αναπληρωματικοί,συνοδοί,αξιωματούχοια-
γώνακτλ)εντόςτηςαθλητικήςεγκατάστασης.

β)Απαγορεύονταιοιπανηγυρισμοίμεσω-
ματικήεπαφή(εναγκαλισμοί,χειραψίεςκτλ).

γ)Πρέπεινατηρούνταιοικανόνεςσωστής
υγιεινήςσυμπεριφοράςσεπερίπτωσηβήχαή
φτερνίσματος (χρήσηχαρτομάντηλου, χρήση
τουαγκώνατουχεριούκτλ).

δ)Πρέπει ναπλένονται τα χέρια (τουλά-
χιστονγια30δευτερόλεπτα)ή/καινααπολυ-
μαίνονται.

ε)Αποφεύγονταιφτυσίματακαιαπέκκριση
υγρώναπότημύτηστουςαθλητικούςχώρους.

στ)Άτομαμεσυμπτώματαθαπρέπειναε-
γκαταλείπουναμέσωςτηναθλητικήεγκατάσταση
(βήχας,θερμοκρασίαπάνωαπό37,δύσπνοιαή
καιάλλασυμπτώματακρυολογήματος).

Επίσης,γιατηνομαλήδιεξαγωγήτωναγώ-
νων,σύμφωναμε όλες τις ανωτέρωοδηγίες
και ταυγειονομικάπρωτόκολλα τωνοργάνων

τηςΠολιτείας, τα ΣωματείαΟΦΕΙΛΟΥΝ να
προχωρήσουνκαιστιςπαρακάτωενέργειες:

α)Ορίζεται από τον σύλλογο ένα άτομο
που είναι υπεύθυνογια την εφαρμογή τουυ-
γειονομικούπρωτοκόλλου(γιατρόςαγώνα),το
οποίο ενημερώνει όλους τουςσυμμετέχοντες
στην αθλητική αναμέτρηση, τόσο της γηπε-
δούχου,όσοκαι τηςφιλοξενούμενηςομάδας,
σχετικάμετηντήρησητωνκανόνωναυτού.

β)Ηαθλητική εγκατάστασηθαπρέπει να
είναι εφοδιασμένη σε όλες τις εισόδους και
εξόδουςμεκατάλληλαμέσαγιαπλύσιμοτων
χεριώνήαπολύμανση.Στοπλαίσιοαυτό,συ-
στήνεται να χρησιμοποιείταιΜΙΑ (1) είσοδος
καιέξοδος(η ίδια)στηνεγκατάστασηγιατον
έλεγχο τωνπαρευρισκομένων.Ηείσοδοςκαι
η έξοδοςστον αγωνιστικό χώροσυστήνεται
ναγίνεται ξεχωριστάγια τηνκάθεμίαομάδα,
τηρώντας τις κατάλληλεςαποστάσεις, ούτως
ώστενααποφεύγεται οσυγχρωτισμόςκαι να
μπορεί ναδιεξάγεταιμεασφάλειαηθερμομέ-
τρησητωνεισερχομένωνστονχώρο.

γ)Ηθερμομέτρηση είναιΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
γιακάθεεισερχόμενοστιςεγκαταστάσεις.Για
τηνκαταγραφήεισερχομένων-εξερχομένωνστις
αθλητικές εγκαταστάσεις γίνεται υποχρεωτικά
χρήση του εντύπου «Κατάλογος εισερχομέ-
νων-εξερχομένωνστηναθλητικήεγκατάσταση.
Τοαρχείοδιατηρείταιστηνεγκατάσταση,στηδι-
άθεσητουγηπεδούχουσωματείου,γιαλόγους
ιχνηλασιμότηταςγια14ημέρες.

δ)Τα γηπεδούχαΣωματεία θαπρέπει να
έχουνκλειστότονχώροτωναποδυτηρίωνκαι
τωνντουζ.Απαγορεύεταιηχρήσητωνανωτέ-
ρωχώρωνσε κάθεπερίπτωση, με εξαίρεση
τηδιαιτητικήομάδα.

ε)Στονχώρο τουγηπέδουδικαιούνται να
παραβρίσκονταιΑΥΣΤΗΡΑΚΑΙΜΟΝΟΑΥ-
ΤΟΙ,τακάτωθιπρόσωπα:

•Οιαθλητέςτωνδιαγωνιζομένωνσωματείων
•Οιδιαιτητές
•Οι υπεύθυνοι εφαρμογής τουυγειονομι-

κούπρωτοκόλλου(γιατρόςαγώνα)

•Οι λοιποίαξιωματούχοιπουείναιδηλω-
μένοιστοΦύλλοΑγώνα(προπονητές,εκπρό-
σωποι,παρατηρητέςκτλ).

Θα πρέπει να τηρούνται οι προβλεπό-
μενες αποστάσεις και να χρησιμοποιείται η
προστατευτικήμάσκααπόόσουςαπότουςα-
νωτέρωδενσυμμετέχουνενεργάστοναγώνα
(αναπληρωματικοίκαιαξιωματούχοι).

στ)Δημοσιογράφοικαιφωτορεπόρτερ,και
γενικότερα εκπρόσωποι τωνΜΜΕ, απαγο-
ρεύεται να εισέλθουν εντός του αγωνιστικού
χώρου και μπορούν να εκτελέσουν τα καθή-
κοντα τους από συγκεκριμένο χώρο, εκτός
γηπέδου, τον οποίο θα επιλέξουν οι ίδιοι.Η
είσοδος τους επιτρέπεται στις Ζώνες 2 και
3 της αθλητικής εγκατάστασης, όπως αυτές
ορίζονται από τις οδηγίες τηςΠολιτείας,πά-
ντοτε σε συνεννόηση με τον ορισθένταως
υπεύθυνογιατηνεφαρμογήτουυγειονομικού
πρωτοκόλλουτουγηπεδούχουΣωματείου.

ζ)Ηπροσκόμιση τωνΔελτίωνΑθλητικής
Ιδιότηταςτωνδιαγωνιζομένωνσωματείωνθα
γίνεταιστονΠαρατηρητήΑγώνα,οοποίοςθα
έχει τηνΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
στα αποδυτήρια τωνΔιαιτητών, για λόγους
δημόσιας υγείας. Στουςαγώνεςπουδεν έχει
οριστείΠαρατηρητήςΑγώνααπό τηΔιοργα-
νώτριαΑρχή,θαδιεξάγεταικλήρωσηαπό τον
ΔιαιτητήΑγώναανάμεσαστουςΕκπροσώπους
τωνδιαγωνιζομένωνΣωματείωνσχετικάμε το
ποιοςθαεπωμιστείκαιτηνανωτέρωυποχρέω-
ση,σύμφωναμετονΚανονισμόΑγώνωνΠοδο-
σφαίρου.Στοπλαίσιοαυτό,καλούνταιόλατα
ΣωματείατηςδύναμηςτηςΕ.Π.Σ.Ημαθίαςνα
δηλώσουνστηΓραμματείατηςΈνωσηςμέχρι
ΤΡΙΑ(3)άτομα,μέλητουΔ.Σ.τους,ταοποία
κατά τη διάρκεια της αγωνιστικήςπεριόδου
2020-2021 θα έχουν το δικαίωμα να δηλώ-
νονται ως Εκπρόσωποι Σωματείου στους
αγώνεςτους.

η)Όλεςοιυπόλοιπεςπαράμετροιπροβλέ-
πονται από τοΥγειονομικόΠρωτόκολλο της
ΓενικήςΓραμματείαςΑθλητισμού(Γ.Γ.Α.).

ΕΠΣΗμαθίας
Κατάλογος εισερχομένων-εξερχομένων στην αθλητική εγκατάσταση
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμαστοκέντρομε2Δ-
ΣΚ,2οςόροφος,Χ.Αδ.,
αρχοντική κατασκευή,
45.000 ευρώ. Τηλ.:
6945122583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγο-
ρά γκαρσονιέρα στο
κέντρο, με ασανσέρ,
1ος και άνω, μέχρι
20.000 ευρώ. Τηλ.:
6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-

τοικίακοντάστο7οΔη-
μοτικό,75τ.μ.,μευπό-
γειο75τ.μ.καιοικόπε-
δο200τ.μ.,60.000ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι
γκαρσονιέρα 2ου ορό-
φου, περιλαμβάνειΔ,
Κ, Χ, W.C., βεράντα,
ατομική θέρμανση και
air condition. Περιοχή
Βυζαντινού Μουσεί-

ου.Τηλ. επικοινωνίας:
6973 551477 κοςΔη-
μήτρης.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ρω-
σοπροσφύγων 44, ε-
νοικιάζεται διαμέρισμα
109 τ.μ., 1ος όροφος,
3ΔΣΛΚ, 2W.C., απο-
θήκη, μπαλκόνια γύ-
ρω-γύρωκαιθέα.Τηλ.:
6974 071926 & 6942
201941.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, κέντρο
Αγ .  Ν ι κολάου  17 ,
πάνω απόΑγ.Δημή-
τριο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
γ καρσον ι έ ρα ,  2ο ς

όρ., ανακαινισμένη,
επ ιπλωμένη ,  η λ ε -
κτρ. συσκευές, αέριο
& κάμερα ε ισόδου.
Τηλ. :  6937 045440
καΕλένη.

ΑΘΗΝΑ  ενο ικ ιά-
ζονται γκαρσονιέρες
50 τ.μ. και 55 τ.μ.
(σαλόνι, κουζίνα, υ-
πνοδωμάτιο,  W.C.)
στην  περ ιοχή Ζω-
γράφου, δίπλα στα
Πανεπιστήμια. Τηλ.:
6977 782641 & 6971
884916.

ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό7-9-2020έως30-6-2021.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ.κέντρο 2331350100
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 11500&1
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282
ΟΣΕ 2331024.444
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
Ι δ ιωτ ι κό  ΚΤΕΟ  Β έρο ι α ς  (Μακροχώρ ι )

2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894.463,
 2310894.562
ΟΑΕΔ 2331026.888
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073.353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331096.342
ΤΟΕΒ 2331024.669
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072.303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615
Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612

Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.643
Γραμματεία: 2331076.646,2331076.647
Διαβατήρια: 2331076650
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.588,2331076.655
Υποδιοικητής: 2331076.658
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.653
Γραμματεία: 2331076.656
ΓραφείοΑλλοδαπών: 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331071.071,2331076.665
Υποδιοικητής: 2331076.667
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.669
Γραμματεία: 2331076.663
Γραμ.(Μοτοποδήλατα): 2331076.664
ΤμήμαΣυνοριακήςΦύλαξηςΓεωργιανών 2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

2331350634,2331350595
ΤμήμαΠράσινου-Δασών 2331350606
ΑντιδήμαρχοςΚαθαριότητας: 2331350618
ΑντιδήμαρχοςΠαιδείας: 2331353511
ΠρόεδροςΔημοτικούΣυμβουλίου: 2331350536
ΓραφείοΔημοτολογίων: 2331350550
ΓραφείοΛηξιαρχείου: 2331350546
ΓραφείοΔημοτικούΣυμβουλίου: 2331350529
ΓραφΑδειώνΚαταστημάτων: 2331350564
Κ.Ε.Π.: 2331350000
ΔημοτικήΑστυνομία 2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

Δήμος Αλεξάνδρειας
ΔημαρχείοΑλεξάνδρειας: 2333350100
Δημοτολόγιο 2333350150
Ληξιιαρχείο 2333350130
Πρωτόκολλο 2333350151
ΔιεύθυνσηΔιοικ.Υπηρεσιών 2333350144
ΓραφείοΠροσωπικού 2333350122
ΓραφείοΔημ.Συμβουλίου 2333350142

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΠΡ.ΗΛΙΑΣ15,ενοικιάζε-
ταιγραφείο20τ.μ.,επιπλω-
μένο.Τηλ.:2331024072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ιατρεί-
ο-γραφείο 42 τ.μ. καθα-
ρό, λήρως ανακαινισμένο
στηνοδόΒενιζέλουαρ.46
Βέροια. Πληρ. τηλ.: 6932
361080,6945535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περί-
πτεροΑκροπόλεως, στην
καινούργια γέφυρα «Κού-
σιου».Τηλ.:6984108684.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29  ενοι-
κιάζεται επαγγελματικός
χώρος 50 τ.μ., πλήρως
ανακαινισμένος, 1ος όρ.,
γωνιακό,δίπλασταΑστικά.

Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
καφέ ουζερί, δίπλα στο
παλιό Κρατικό ΚΤΕΟ στο
δρόμο Μακροχωρίου-Λυ-
κογιάννης, για απογευμα-
τινή εργασία. Τηλ.: 6977
755040&6984427753.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής
τζακιών ΖΗΤΑ ηλεκτρο-
συγκολλητή. Τηλ.: 6976
791774&6978927767.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ21-9.Κωδ:23132-Κέντρο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέραεπιπλωμένησυ-
νολικήςεπιφάνειας32τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,
ΚουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1972καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιμα-
τιστικό,έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλά
τζάμιακαιΑνελκυστήρα,έχειΗλ.Συσκευές,
Τιμή:180€.Επιθυμητήμόνογυναίκαεκπαι-
δευτικός.

Κωδ.23415ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρσο-
νιέρα35τ.μ.,κατασκευή1977,1υ/δ,1οςόρο-
φος,ανακαινισμένοεπιμελώς,καινούργιομπά-
νιοκαικουζίνα,καινούργιασυνθετικάκουφώ-
ματαμεδιπλάτζάμια,επιμελημένηςκατασκευής
,ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικάκαιμεμία
ντουλάπα,ενοίκιο240€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12770ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕνοικιάζεται
Γκαρσονιέρασεπολύκαλήκατάσταση,κατα-
σκευήςτου1998μεθέατονκάμπο37τ.μ.,με
1υ/δ,σαλοκουζίνακαιμπάνιο,ηθέρμανσητης
ανεξάρτητημεκλιματιστικόinverterκαιμελίγα
κοινόχρηστα,ενοίκιο200€.Θαείναιελεύθερο
από1/10/2020.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.104969ΚΕΝΤΡΟΒέροιας,επιπλω-
μένοκομπλέδιαμέρισμα85τ.μ.,ανακαινισμέ-
νοεκβάθρων,διαθέτει2υ/δσαλόνι,ξεχωρι-
στήκουζίνακαιέναμεγάλομπάνιο,ευρίσκεται
στον1οόροφο,καταπληκτικόδιαμέρισμα,με
καινούργιακουζίνακαικαινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,έχειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιμίαντουλάπα,χωρίς
κοινόχρηστα,ενοίκιο300€.

ΚΩΔ.12864 ΚΕΝΤΡΟωραιότατο δια-
μέρισμαεπιπλωμένοκομπλέκαιμεηλεκτρ.
συσκευές80τ.μ.,με2υ/δ,σαλοκουζίνακαι
μπάνιο,1οςόροφος,χωρίςανελκυστήρα,με
ωραίαδιαρρύθμιση,έχειατομικήθέρμανση
πετρελαίουκαιμηνιαίομίσθωμαστα300€ .
Άμεσαδιαθέσιμο.

Κωδ.13175ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑπεριοχήΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ ,κομπλέεπιπλωμένο108τ.μ.
3οςορ.του1985με2υ/δ,,ηθέατουκαλή
καιηκατάστασητου,ξύλιναπατώματα,και
θέρμανσημεσόμπαπετρελαίουκαιθερμο-
πομπούς,με2κλιματιστικά,για σοβαρούς
μισθωτές,ΑποκλειστικήανάθεσηστηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ζητούμενομίσθωμα250€.
Θαείναιελεύθεροαπό15/09/2020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                   
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια  , χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι

ηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292-ΚέντροκοντάστηνΕληά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητααπο-
θήκησυνολικήςεπιφάνειας23τ.μ.ισόγειαμε
εξαιρετικάκαλήπρόσβαση.Αποτελείταιαπό
1Χώρο.Ενοίκιο140€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:106403-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας45
τ.μ.στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώ-
ρους,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,A/C,
Διπλάτζάμια,Σκαλιάεισόδου,Ανοιχτωσιά
-Τιμή:170€.

Κωδ:106449 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ανακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό3
Χώρους,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΣυνθετικάμε
Διπλάτζάμια,ηθέρμανσηείναιμεδύοκλι-
ματιστικά,μεπολύκαλήπροβολή,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρή-
σεις,Τιμή:200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106621ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςε-
πιφάνειας50τ.μ.σε1οΥπερυψωμένοόροφο,
μεάριστηπροβολή,σεάκρωςεμπορικόση-
μείο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιένακοι-
νόχρηστοWC.Διαθέτειμοναδικήπροβολήγια
τονεπαγγελματία,ΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια,Ανελκυστήρα,Σκαλιάεισόδου,
Τιμήμόνο:270€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑ-
νελκυστήρα-Τιμή:170€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας20τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιμεδικότου
WC.Ενοίκιο150€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23626 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚατάστημαεπίτηςΜητροπόλεωςσυνολικής
επιφάνειας55τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό2
Χώρουςκαι2WC,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,σεσημείομεγάληςπροβολής,μίσθω-
μα600€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας65τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
ενιαίο ,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάληβιτρίνα

.-Τιμήπολύπολύχαμηλήμόνο110€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
110τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρομε
δικότουWC.Είναικατασκευασμένοτο1970
-Μίσθωματα300€.Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακι-
νήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚμεράμπα,σεπλήρηλειτουργία,
κοντάστηνΒενιζέλουτιμήαπό80€/μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιομεγάλο
Studio-γκαρσονιέρα39τ.μ.καιμε17,5τ.μ.
αποθήκηστουπόγειο1οςόρ.ψηλόςοικοδο-
μήτου1999,σεπολύκαλήκατάστασηκαισε
εξαιρετικάκαλήτιμή,χωρίςθέρμανση.Πρόκει-
ταιγιαέναπολύφωτεινόκαιγωνιακόακίνητο
στοκέντροτηςπόλης,μεανοιχτωσιάμπροστά
του,Τιμή28.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106619-ΓΗΠΕΔΟΠΩΛΕΙΤΑΙανα-
καινισμένοΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.καθ.στοΙσόγειο .Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1960καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
μεδύοΚλιματιστικά,ΚουφώματαΑλουμινίου
συρόμεναμεΔιπλάτζάμια,σεπολύκαλήγει-
τονιά,μεαναμονήγιαWCηοποίαθααποπε-
ρατωθείαπότοναγοραστή,αυτήντηνστιγμή
χρησιμοποιείταιωςαποθήκη,σετιμήευκαιρίας
μόνο:18.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106424 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταανακαινισμένηΓκαρ-
σονιέρασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3ο
όροφοχωρίςανελκυστήρα.ΜαζίμετοΔιαμέ-
ρισμαδίνεταικαιηΑέρινηΣτήλημεΔικαίωμα

Δόμησηςακόμη70τ.μ.επιπλέον.Αποτελείται
από1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο1991καιανακαινί-
στηκετο2010.ΔιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη
ΠετρελαίουμεΩρομετρητές,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλάΤζάμια,Επι-
πλωμένοήκαιχωρίςέπιπλα,Τέντες,Σκαλιά
εισόδου,BBQ,μεΑνοιχτωσιά,μεπολύμεγά-
ληβεράντα55τ.μ.,σετιμήπροφοράςμόνο:
38.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ: 106454 ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα
70τ.μ.μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντρο
τηςΒέροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο (
σαν1οςόροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,
μπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,τοοποίοχρήζειανακαί-
νισης.Τοακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετη
γκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαι
μπάνιο.Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο
23.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης

Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστηθέα
σεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας120
τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομεκήπο
φανταστικό,μειδιωτικήπισίναστοκαλύτερο
σημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστηνκαταπρά-
σινηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδιαφερόμε-
νους,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπινραντεβού.
Τιμή290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικίασυ-
νολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.Απο-
τελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνα,
ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένητο2001
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,έχει
απεριόριστηΘέα,τακουφώματααλουμινίουκαι
μίααποθήκη.Έχεικήπο,Τζάκι,BBQ,καιηλ.
Συσκευές,Μπαλκόνια24τ.μ.-Τιμή:200.000€.

Κωδ:106692ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΗΜΑΘΙΑΣ,

ΠωλείταικατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα,
κατασκευήςτου1999.ΤοΙσόγειοαποτελείται
απόένα1υ/δ,υπερπολυτελέςσαλόνιμαζί
μετραπεζαρία,μετζάκι,κουζίναανεξάρτητη
καιμπάνιο.Ο1οςόροφοςέχειπρόσβασημε
εσωτερικήσκάλακαιαποτελείταιαπό4υ/δ,
καθιστικόκαιέναυπερπολυτελέςμπάνιο,η
θέρμανσηείναιμεδύοεπιλογές,έχειατομική
πετρελαίουκαιυπάρχεικαιξυλολέβητας.Ευ-
ρίσκεταισεπεριφραγμένοοικόπεδο500τ.μ.με
πολύωραίοκήπο,διαθέτειεπίσηςμιαανοιχτή
θέσηστάθμευσηςαυτοκινήτουκαιαποθήκη
στηναυλήπερίπου15τ.μ.,ζητούμενοτίμημα
230.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδια-
φερόμενο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13568-ΆνωΖερβοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
220τ.μ.2επιπέδωνσεοικόπεδο1000τ.μ.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια, καιWC.
Είναικατασκευασμένητο2000καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,ΠόρταΘωρα-
κισμένη,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,Συναγερμό,
Τέντες,Διπλάτζάμια-Τιμή:ευκαιρίας80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρο
μεεύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως

πωλούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδικήτους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμηλή
μόνο50.000€.

Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,πωλούνται
Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτά
και212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοι
νοικιασμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€
μεωραίαδιαρρύθμισηκαιπροσφέρονται σε
τιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58

τ.μ., ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.
πατάρι,εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμε-
γάληβιτρίνα ,χωρίςθέρμανση ,αυτοτελές,

κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,πρόκειται
δεγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοτοοποίο
προσφέρεταισεμίαπολύλογικήτιμή,μόνο
80.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατά-
στημα65τ.μ.Ισόγειο,κατασκευή1974,οιχώ-
ροιτουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοποθεσία
,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμεγά-
ληβιτρίνα,σεπολύκαλήτιμήμόνο35.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548.ΒΕΡΟΙΑστηνπεριοχήΞη-

ρόκαμποςπωλείται,ένααγροτεμάχιομε3,5
στρ.μεδένδραροδάκινα.Νερόκαιρεύμαε-
ξασφαλισμένα,τιμήπολύκαλήμόνο10.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

δοσυνολικήςεπιφάνειας386τ.μ.μέσαστο
χωριό,άρτιοοικοδομήσιμο,γωνιακό,σετιμή
ευκαιρίαςμόνο15.000€.

Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ,Οικόπεδο529τ.μ.,
σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,μόνογιααποφασιστικόαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,16.000€.

Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο
745τ.μ.,μεελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,

Κωδ:13859-ΣτονΤρίλοφοευκαιρίαΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσεσημείομεανοιχτωσιάσυ-
νολικήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμήμόνο20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.
έχουντεθείεντόςτουσχεδίουπόλεως,τα685
τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.εκτός
σχεδίου,διαθέτειμίαεκπληκτικήκαιανεμπό-
διστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές ,πολύ
κοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικόπεδο.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικόαγοραστή
,προσφέρεταισε τιμήευκαιρίαςμόνοαπό
120.000€όλομαζίτώραμόνο90.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:14100.ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο

576τ.μ.,πρόκειταιγιαέναεκπληκτικόγωνιακό
οικόπεδο,ελαφρώςεπικλινέςκαισεεξαιρετικά
συμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΑΠΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ βιοτεχνία ενδυμάτων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1)Λογιστής με γνώσεις Γερ-
μανικώνήΑγγλικών,2)υπευθ.παραγωγής,
3) υπεύθ. δειγμάτων, να γνωρίζει όλες τις
μηχανές, 4) έμπειρες γαζώτριες, κοπτορά-
πτριες,πλακοραφούδες.Τηλ.:6996882201
&6996939909&lakosto1966@gmail.com.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
-Γκαρσονιέρα35 τ.μ.,πίσωαπο τοΣτάδιοΒέ-

ροιας.
-Οικόπεδο1.250τ.μ.κέντροΛαζοχωρίου
-Χωράφι6στρ.στοδρόμοπροςΑγ.Μαρίνα
-Χωράφι 3στρ., στο κανάλιΛαζοχωρίου,ποτι-

στικό.
Τηλ.:6996436044,6972236144

&2331062812.



ΤΟ COFFEE ISLAND, Βε-
νιζέλου 31 (κέντρο), αναζητεί
barista και διανομέα. Απο-

στολή βιογραφικών στο e-mail:
coffeeislandveria@gmail.com.
Τηλ.:6976633096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κομμωτη-
ρίου με βασικές γνώσεις κομ-
μωτικής, χωρίς υποχρεώσεις,
γιαπλήρηαπασχόλησησεκομ-
μωτήριοστο κέντρο τηςπόλης.
Τηλ.:6974628212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος λογι-
στικού γραφείου.ΑΠοστείλετε
βιογραφικόσημείωμαστη διεύ-
θυνση:info@giouros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος ΤΕ-

ΦΑΑ με εξειδίκευση στην κο-
λύμβηση για να εργαστεί ως
προπονητής στο κολυμβητήριο
“ΠΗΓΑΣΟΣAqua Center” στη
Βέροια.Ασφάλιση και αποδο-
χέςσύμφωναμετονόμο.Κατά-
θεσηβιογραφικώνστηγραμμα-
τείατουκολυμβητηρίουΣταδίου
125Βέροια.Τηλ:2331125087.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκι-
νήτων, ηλεκτρολόγος αυτοκινή-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.λουξ,επιπλωμένο,220€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ35τ.μ.επιπλωμένο,180€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.επιπλωμενο,καλό,parking,270€
TΣΕΡΜΕΝΙ40τ.μ.καλό,μεντουλαπα,240€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,220€
ΚΤΕΛ50τ.μ.θέα,επιπλωμένο,220€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,190€
ΚΕΝΤΡΟ55τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,220€
ΝΑΟΥΣΑ60τ.μ.,πολύκαλό,επιπλωμένο,260€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένο,μεντουλάπες,καλό,A/C,200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ65τ.μ.εξαιρετικό,θέα,ατομ.λέβητας,280€
ΝΑΟΥΣΑ80τ.μ.επιπλωμένο,καλό,200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.οροφοδιαμέρισμα,καλό,310€
ΕΛΗΑ95τ.μ.12ετίας,τζάκι,θέα,360€
ΡΟΛΟΙ95τ.μ.καλό,ντουλάπες,230€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.εξαιρετικό,ηλιακό,τζάκι,ατομ.λέβητας,440€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.μονοκατοικία,πολύκαλή,350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ.επιπλωμένο&ανακαινισμένο,22.000€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,ευκαιρία,17.000€
ΑΝΟΞΕΩΣ65τ.μ.ευκαιρία,16.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ70τ.μ.μονοκατοικίαμεοικόπεδο,14.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,23.000€
ΡΟΛΟΙ70τ.μ.επενδυτικό,33.000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τ.μ.γωνιακό,καλό,47.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ85τ.μ.διαμπερές,ΕΥΚΑΙΡΙΑ,39.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΡΟΛΟΙ100τ.μ.καλό,50.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.θέα,καλό,37.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ105τ.μ.10ετίας,εξαιρετικό,105.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ110τ.μ.μονοκατοικίαμεγωνιακόοικόπεδο,62.000€
ΕΛΗΑ120τ.μ.20ετίας,εξαιρετικό,138.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.τζάκι,parking,127.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.ημιτελήςμονοκατοικία,22.000€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ140τ.μ.μονοκατοικία,επενδυτικό,57.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.πανέμορφημεζονέτα,ευκαιρία,120.000€
ΒΕΡΟΙΑ187τ.μ.τρομερήβίλαμεόλατακομφόρτ,220.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ270τ.μ.ημιτελέςκτίριο,ευκαιρία,125.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ20τ.μ.καλό,190€
ΠΙΝΔΟΥ35τ.μ.καλό,220€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ65τ.μ.πολύκαλό,1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.πολύκαλό,670€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ130τ.μ.καλό,700€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.καλό,800€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ550τ.μ.καλό,1.200€
ΒΕΡΟΙΑ2.200τ.μ.εξαιρετικόκτίριο,5.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ3.600μέτρα,8.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑ6.000μέτρα,10.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ10.000μέτρα,μεδέντρα6ετών,26.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ14.000μέτρα,28.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ26.000μέτραστονδρόμο,95.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ160μέτρα,μεθέα,29.000€
ΔΟΒΡΑ420μέτρα,55.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτρα,μεοικοδομικήάδεια,50.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,14.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ570μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,27.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατη επιχείρηση καφενείο – ουζερί μεσταθερή
πελατείαλόγωσυνταξιοδότησης,6.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεπιχείρησηυγιής&επικερδήςεπιχείρησηκαφέστοκέντρο
τηςΒέροιας,28.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστάσεις,σεπλή-
ρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικήςπώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδο-
μήκαικατάστημαμευπόγειοσεοι-
κόπεδο280τ.μ.περιοχήΠαπάγου
σταμπετά100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στηνπαλιάπόλη (πίσωαπόΜη-
τρόπολη280τ.μ.οικόπεδοοικοδο-
μήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερί-
σματαΠιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ,ΝΑ και θέ-
σηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/ΝΑμε
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙεπιπλωμέ-
ναδιαμερίσματακέντρομε2καιΣ,
Κ80τ.μ.και110τ.μ.280ευρώκαι
400ευρώκαι200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρσονιέρα
κέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από120ευ-
ρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ,WC και με 2Δ,
Σ, Κ,WCαπό 180 ευρώ και 220
ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ
60000€
ΣΤΑΣΟΥΜΥΓΔΑΛΑισογειο87τ.μ2ΔΣΚχρησηαυλης,16000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερΑρχοντοσπιτο2ΔΣΚΑ.Θ45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ30000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΑΛΣΟΣΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣ-ΚΑ.ΘΘέα200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ1Δ-Σ-ΚΘερμ/τες,Θεα,κοπλαμ200€
ΠΑΤΡΙΔΑεπιπλ.Μονοκατοικια1δσκwc280
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣεπιπλωμενο2ΔΣΚ,Θεα,Α/CΑ.Θ350€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη1200Ε
ΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσαμε
αδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαηκαλλι-
εργειες22000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€

ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο
28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογιαπαρκιγκ
28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μαπό37000τωρα
15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ7χωρηεπαγ.στεγη2οςχωριςασαν.γιαφροντιστη-
ριο700€
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθησηκτλπ
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικαμεπελατειααξιολογη600€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΠΑΡΚΙΓΚυπαιθριοστηναγορα50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα50
τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη ΧαρίεσσαΝαούσης

εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και 100 τ.μ.
περίπου τοσπίτι με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
Πληρ.τηλ.:6981906509.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτωνμε μηλιές 8 ετών

στονΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστα-
σια. Επίσης ένα τρακτέρUNIMOK, μίαπλατφόρμα και-
νούργια και μίαφρέζασυρταρωτή1,70σχεδόν καινούρ-
για.Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6973616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστονΤρίλοφο,περιοχήαμυγδαλιά
625τ.μ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο:6981088721.



τωναπόεπιχείρησηστηΒέροια
γιαπλήρηαπασχόληση. Ικανο-
ποιητικήαμοιβή.ΖΗΤΕΙΤΑΙοδη-
γόςΤαξίγιαπλήρηαπασχόληση
καθώς καιΠΩΛΗΣΗγαϊδουρά-
κια. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2331071553&2331062900.Ώ-
ρεςεπικοινωνίας:9:00με18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός ή
βοηθόςφαρμακοποιούμεεμπει-
ρίαγιαφαρμακείοστοΝομόΗμα-
θιας.Αποστολήβιογραφικούστο:
aggeliesfarmakio@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανοτεχνίτης
αυτοκινήτωνγιαμόνιμηεργασία.
Τηλ.:2331021904κοςΚώστας.

ΗΕΤΑΙΡΙΑALU-SYNζητάειά-
τομογιαμόνιμηεργασίαμεεμπειρία
σεκατασκευήκαιτοποθέτησηκου-
φωμάτων.Επικοινωνίαγιαραντε-
βού2331073281υπεύθυνοςπρο-

σωπικουΒύρωνΣταμπούλογλου.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-

σίασεφαρμακείομε επιδότηση
καισχετική εμπειρία.Απαραίτη-
τηπροϋπόθεσηκάρταανεργίας.
Τηλ.:2331027507,6947259696.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ζητάεινα
προσλάβειγιαμόνιμηαπασχόλη-
ση,εξωτερικόπωλητήήπωλήτρια
γιατουςΝομούςΗμαθίας,Πέλλας,
Θεσσαλονίκης.Απαραίτηταπρο-
σόντα, ευχέρεια λόγου, αγγλική
γλώσσα, δίπλωμα αυτοκινήτου,
άδεια εργασίας προσωπικού α-
σφαλείας,εμπειρίαμεβιογραφικό
καισυστάσεις.Μισθός,ασφάλιση
καιποσοστά.Παραλαβή δικαιο-
λογητικώνμεσυνέντευξηστακε-
ντρικάγραφείαμας,Θεσσαλονίκης
45 Βέροια www.securitytsiflidis.

gr-sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.
2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη

φροντίδακαιπεριποίησηηλικι-
ωμένωνσε24ωρηβάση.Τηλ.:
6993678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής,

τελειόφοιτοςτουΑΠΘ,μεφρο-
ντιστηριακη πείρα, παραδιδει
ιδιαίτεραμαθήματασεμαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυκεί-
ου (με εξειδίκευσηστηνΈκθε-
ση). Τιμές προσιτές μεμονω-
μένα καισε γκρουπάκια.Τηλ.:
6973707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καυστήρας πε-

τρελαίου, σε καλή κατάσταση.
Τηλ.:2331070048.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη
της CICU σε πολύ κατάστα-
ση, 400 ευρώόλα μαζί. Τηλ.:
2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣοικονομικά
ανεξάρτητος αναζητά σοβαρή
εμφανίσιμηκυρίαχωρίςοικογε-
νειακέςυποχρεώσειςάνω των
65 ετών έως 75 ετών με την
προοπτικήγνωριμίαςκαισυμβί-
ωση.Τηλ.:6977951301.

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζη-
τά γνωριμία με κυρία από 55
ετών έως 68 ετών, με σκοπό
τησυμβιωση ή το γάμο.Τηλ.:
6986585060.

ΚΥΡΙΑ 60 ετών,συνταξιού-
χος, κοινωνική, αξιοπρεπής,
αναζητά σύντροφο έως 68 ε-
τών με τα ίδια χαρακτηριστικά
για μία ουσιαστική σχέση ζω-
ής.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις.
Τηλ.:6997933246.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτητη
οικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1οκαι
2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δωμάτια,-
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγηηκατοικία.
ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή120.000€(κωδ
ΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα
μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο,ανακαινισμένοδιαμέρισμα2ουορόφου2ΔΣΚΜπά-
νιο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή270€
ΣτοΔημαρχείο,υπέροχοδιαμέρισμα3ουορόφουμε3Δ-
ΣΚουζίναμεγάλη,χώριασαλόνι,δύοτουαλέτες,ατομική
θέρμανση.Τιμή360€
ΣτοΡολόι,2ος,άνετεςσκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου.Τιμή200€
20ςόροφος,μεγάλο,άνετοδιαμέρισμα,2ΔΣΚουζίναμεγάλη,
κεντρικήθέρμανση,διαμπερέςμεθέα.Τιμή250€
ΓραφείουπέροχοστηνοδόΕλιάς,2ουορόφουμεέξιχώ-
ρους,κατάλληλοκαιγιασυστέγαση,πολύάνετο.Τιμή420€
ΓραφείοστηνοδόΚαρακωστήμετρειςχώρουςκατάλληλο
γιακάθεχρήση.Τιμή250€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)τιμή
συζητήσιμη.
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκιαΤιμή
30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr

15ΠΕΜΠΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 www.laosnews.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:
α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗμεέδρατηΒέροια,
ζητάάνδραή γυναίκαα-
πό 30 έως 50 ετών για
το Τμήμα Πωλήσεων.
Προσφέρει μισθό,πλήρη
ασφάλιση,αυτοκίνητοκαι
κινητό.Πληροφορίες στο
6947021868.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

μαθητέςΓυμνασίου-Λυκείου.Τιμέςπροσιτές.
Πληρ.τηλ.:6934447574.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κερδοφόρα
επιχείρηση, εργαστήριο
ζυμαρικών, με σταθερή
πελατείακαιμηχανήματα
σεεξαιρετικήκατάσταση.
Τηλ.:2331092777&6983
607757.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμα-

νικών,μεφροντιστηριακή
πείρα, παραδίδει ιδιαίτε-
ρα μαθήματα όλων των
επιπέδων. Τηλ.: 6931
155908.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλ-
ληλοςγραφείου-βοη-
θόςΛογιστήγιαΛογιστι-
κόΓραφείοστηΒέροια.
Τηλ.:6932245383.

Η εταιρίαΣ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΑΙΣΙΑΟ.Ε.επιθυμείναπρο-
σλάβει μεπλήρη απασχόλη-
σηπωλητή/πωλήτρια έως
30ετώνγια τονομόΗμαθίας.
Απαραίτητη η κατοχή διπλώ-
ματος ΙΧαυτοκινήτου.Ηπρο-
ϋπηρεσιασεαντίστοιχηθέση
θασυνεκτιμηθεί.Προσφέρεται
εταιρικό αυτοκίνητο και ελκυ-
στικόπακέτοιαποδοχών.Απο-
στολήβιογραφικούστοe-mail:
logistirio@oikobros.gr.

ΗεταιρίαPaniniA.E.
επιθυμείναπροσλάβει:

ΒοηθόΛογιστή
Απαραίτητα Προσόντα
•ΠτυχίοΑΕΙ,μεεπιθυμητέςμεταπτυχιακέςσπουδές
•Σχετικήπροϋπηρεσία τουλάχιστον5 ετών, εκ τωνοποίων τα2

σεαντίστοιχηθέση
•ΆριστηγνώσητηςΑγγλικήςγλώσσας
•ΠολύκαλήγνώσηκαιχειρισμόςMSOffice
•ΑπαραίτητηηγνώσηχειρισμούERP
•Ισχυρέςδιαπραγματευτικέςκαιεπικοινωνιακέςδεξιότητες
•Ικανότητα λήψηςαποφάσεων και επίλυσηςπροβλημάτωνυπό

συνθήκεςπίεσης
•Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός
Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον

ΥπάλληλοΑποθήκη
Απαραίτητα Προσόντα
•Τουλάχιστον5έτηεμπειρίαςστονχώροτωντρόφιμων(FMCG)
•Πτυχίοδευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης
•Άριστεςεπικοινωνιακέςικανότητες
•ΓνώσηΗ/Υ(MSOffice,Er)
Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον
ΕίδοςΕργασίας:Μόνιμος

Οδηγό
Απαραίτητα Προσόντα
•Τουλάχιστον5έτηεμπειρίαςσεπανόμοιαθέσηστονχώροτων

τρόφιμων(FMCG)
•Πτυχίοδευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης
•Άριστεςεπικοινωνιακέςικανότητες
•ΓνώσηΗ/Υ(MSOffice,Er)
•ΔίπλωμαΓκατηγορίας
Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον
ΕίδοςΕργασίας:Πλήρηςαπασχόληση,Μόνιμος

ΑποστολήΒιογραφικών:info@panini-foods.gr



Με την αντιπροσωπεία του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας να έχει ισχυρή και ουσιαστική παρουσία 
ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις που έγιναν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, 19 και 20 Σεπτεμβρίου 
2020, στο Καστελόριζο.

Ο πρόεδρος Φώτης Καραβασίλης, η Φωτεινή Κύρτσιου και ο Γιώργος Χατζόγλου εκπροσώπησαν 
τους Δικηγόρους της Ημαθίας σε μια πρωτοποριακή ενέργεια με συμβολικό αλλά και ουσιαστικό χαρα-
κτήρα στην οποία προχώρησε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Στο 
Συνέδριο με θέμα: «Η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο. Νομικά ζητήματα και προκλήσεις» μίλησε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος με θέμα «Η αμυντική 
θωράκιση των Ελληνικών νησιών του Αιγαίου κατά το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό δίκαιο», καθηγητές Πανεπιστημίου, οι εκπρόσωποι των κομμάτων αρμόδιοι σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο Ευρωβουλευτής 
Νικ. Ανδρουλάκης, Πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων κ.α. Η παρουσία της χορωδίας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών  έδωσε εθνικό τόνο στις εργασίες του συνεδρίου.

Η εμβληματική αυτή εκδήλωση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί από τον μήνα Ιούλιο ακόμα, σε μια πολύ δύσκολη φάση για τις σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία, και η πραγματοποίησή της έδωσε 
μεγάλη δύναμη στους κατοίκους του ακριτικού νησιού, σ’ αυτούς που πραγματικά αξίζει να τους αποκαλούμε αληθινούς Έλληνες.

P Ποιος να μας το έ
λεγε εμάς τους φανατικά 
μαυρόασπρους ότι τελικά 
η λύση θα ήταν ‘κόκκινη’…

 
P Νέες ενδείξεις ύπαρ-

ξης ζωής, λέει, στον πλανήτη 
Άρη. Παρακαλώ, αναφέρατε 
αριθμό ημερήσιων κρουσμά-
των.

 
P Επίσης, ενημερώ

στε για τιμή στρέμματος, 
φαινόμενα κλιματικής αλ
λαγής και υποχρεωτικότητα ή όχι της μάσκας.

 
P Σε περίπτωση ικανοποιητικών απαντήσε-

ων, αποστείλατε πάραυτα εισιτήριο χωρίς επι-
στροφή.

 
P Αλέ!
 
P Άρης και πάλι Άρης, εκτός κι αν στο μεταξύ 

έχει περάσει στους ομίλους ο ΠΑΟΚ.
 
P Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα, λέει 

ο Αμερικάνος υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πο
μπέο. Κόλλησε Τραμπ.

 
P Αυτοί Πομπέο, εμείς Παραπαπάμ, παρα-

παμπομπέρομ περόμ.
 
P Κι άντε με τέτοια τσίρκα στην πολιτική, 

να μην βγαίνουν για θεάματα οι Αθηναίοι στη 
Βικτωρίας και στην Αττικής.

 
P Κι αν γίνει κάνα ντου, δυο βήματα είναι ο 

σταθμός Λαρίσης.
 
P Μ’ όποιον δάσκαλο καθίσεις… τέτοιες 

πλατείες θα γεμίσεις. Αναθεωρημένο.
 
P Έπρεπε να έλθει ο κορωνοϊός για να ανα-

καταλάβει τις πλατείες των πόλεων ο ελληνικός 
πληθυσμός.

 
P Κι έχεις και την εξωτερική πολιτική να 

μην διεκδικεί τίποτα. Μήπως να αναθεωρή
σουμε και εδώ;

 
P Πάρτ’ αλλιώς!
 
P Γράφτηκα εδώ και έξι μήνες στο γυμνα

στήριο χωρίς καμία βελτίωση. Θα πάω αύριο 
αυτοπροσώπως να δω τι συμβαίνει.

 
P Στα δικά μας γυμναστήρια ισχύει το: είδα 

φως και δεν μπήκα.
 
P Γιατί όσες φορές μπήκα, με το ζόρι 

βγήκα!
 
P Και:
 
Η αστυνομία είχε πάρει απόφαση ότι όποιος 

οδηγεί σύμφωνα με τους κανονισμούς θα κερδίζει 
χρήματα. Μετά από πολύ καιρό, οι αστυνόμοι 
ενός περιπολικού βλέπουν κάποιον μπροστά του 

να οδηγεί τέλεια. Οπότε το σταματάνε και βλέ-
πουν μέσα τη γυναίκα του και την πεθερά του να 
κοιμούνται.

-Οδηγείτε πολύ καλά και η αστυνομία σαν έ-
παινο σάς δωρίζει μπόνους. Τι θα τα κάνετε; του 
λέει ο αστυνομικός.

-Τώρα θα βγάλω δίπλωμα! απαντάει ο οδη-
γός.

Οι αστυνομικοί μένουν με ανοιχτό το στόμα.
-Τι; Δηλαδή δεν έχετε δίπλωμα; ρωτούν.
Εκεί επάνω ξυπνάει η γυναίκα του οδηγού και 

αναλαμβάνει:
-Μην τον ακούτε κύριε αστυνομικέ μεθυσμένος 

είναι!
Ακούνε κι αυτό οι αστυνομικοί και αποφασί-

ζουν να του κόψουν κλήση. Με τη βαβούρα όμως 
ξυπνάει και η πεθερά και όταν βλέπει ότι τον γρά-
φουν λέει:

-Και στο είπα βρε Γιάννη! Δεν θα πάμε μακριά 
με κλεμμένο αυτοκίνητο!

K.Π.
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Σε εκδήλωση στο ακριτικό Καστελόριζο, ο πρόεδρος 
και μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας
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