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Άρον-άρον φαίνεται να 
κλείνει η τουριστική σεζόν

  Η προσπάθεια της κυβέρνησης να ισορροπήσει 
κορωνοϊό και οικονομία και ειδικά τον τουρισμό φαίνεται 
πως δεν της βγήκε. Η περίοδος της περίπου δίμηνης 
καραντίνας που στραγγαλίστηκε η οικονομία, έκανε την 
κυβέρνηση να «ρισκάρει» και να ανοίξει αργότερα την 
βαριά βιομηχανία της χώρας που είναι ο τουρισμός, 
λαμβάνοντας μέτρα και παρακολουθώντας από κοντά 
την εξέλιξη του ιού. Αν και ήταν ένα λογικό εγχείρημα, 
ωστόσο τα συνολικά αποτελέσματα μάλλον δείχνουν ότι 
δεν υπήρξε ιδιαίτερο όφελος στην οικονομία. Πολλά 
ξενοδοχεία και επιχειρήσεις εστίασης μετάνιωσαν που 
άνοιξαν, αφού τις ελπίδες τους να σώσουν την παρτίδα ο 
Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος έπνιξε η ραγδαία αύξηση 
των κρουσμάτων και τα τοπικά «lockdown».  Το κερασάκι 
ήρθε με την χθεσινή απόφαση της Βρετανίας να βάζει από 
σήμερα όσους επιστρέφουν από κάποια ελληνικά νησιά 
σε 14ήμερη καραντίνα, γεγονός που οδήγησε σε πανικό 
εξόδου από την χώρα μας περίπου 60.000 Βρετανούς 
που ψάχνουν τρόπους και εισιτήρια να γυρίσουν έγκαιρα 
στην πατρίδα τους. 
Επομένως φαίνεται ότι άρον-άρον θα αρχίσουν να 
τα μαζεύουν και οι τελευταίοι «ήρωες» επαγγελματίες 
του τουρισμού που τραβούν γραμμή με το μολύβι, 
κάνουν υπολογισμούς και σκέφτονται πώς θα περάσει ο 
χειμώνας... 
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Σχολικέςτσάντες
σταπρωτάκιαΠολυτέκνων

απότηνΠεριφέρεια

Σχολικές τσάντεςσταπαιδιά τηςπρώτης τάξης τουΔημο-
τικούτωνπολύτεκνωνοικογενειώντηςΚεντρικήςΜακεδονίας
θαπαραδώσεισήμεραΤετάρτη9Σεπτεμβρίου2020,οΠεριφε-
ρειάρχηςΚεντρικήςΜακεδονίαςΑπόστολοςΤζιτζικώστας.

Πρόκειταιγια1.200σχολικέςτσάντες,οιοποίεςθαπαραδο-
θούνστουςυπεύθυνουςτωνΣυλλόγωνΠολυτέκνωνκαιτωνε-
πτάΠεριφερειακώνΕνοτήτωντηςΚεντρικήςΜακεδονίας,που
θααναλάβουνκαιτηνευθύνηδιανομήςτουςστουςμαθητές.

Συρμούλα Τζήμα, 
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
Κάνουμε αγώνα δρόμου 

στους Δήμους, για 
σχολικές καθαρίστριες, 
μάσκες και αντισηπτικά
Τρεις εργάσιμες απομένουν μέχρι να ανοίξουν τα

σχολείακαιακόμαδενέχουνέρθειούτεμάσκεςούτεα-
ντισηπτικά,ταοποίαανέλαβετοΥπουργείοΕσωτερικων
μέσωτηςΚΕΔΕγιαδωρεάνδιανομήσεμαθητέςκαιεκ-
παιδευτικούς,ενώμόλιςχθες,μετάκόπωνκαιβασάνων,
κατάφερεοΔήμοςΒέροιαςναυπογράψειτιςσυμβάσεις
για81καθαρίστριες(59+22τουπρονομίουcovid)ώστε
ναμπορέσουννααναλάβουνυπηρεσίαστασχολείαπου
τοποθετούνται,αφούοιεγκύκλιοικαθυστέρησανσταδι-
αδικαστικά.«Κάναμεπολύμεγάληπροσπάθεια,θεωρώ
ότι όλοαυτό έπρεπε να είχε ξεκινήσειπολύ νωρίτερα,
αλλά είναιπρωτόγνωρεςκαταστάσειςωςπρος τηνδιαχείρισή τους» τόνισεηαντιδήμαρχοςΠαιδείαςΣυρμούλαΤζή-
μα-Τόπηστηνχθεσινήεκπομπή«Πρωινέςσημειώσεις»,τουΑΚΟΥ99.6.Οαριθμόςτωνκαθαριστριών,παραμένειίδιος
σχεδόνμεπέρυσι, όμωςοι 50συμβάσεις είναιπλέονπλήρουςωραρίου,πουσημαίνει ότι διπλασιάζεταιοχρόνος
εργασίας.Όσογιατιςμάσκες,τηνπρομήθειατωνοποίωνανέλαβενααποστείλειηΚΕΔΕστουςΔήμους,αυτέςδεν
έχουνέρθειακόμα,πράγμαπουαγχώνειαρκετάτουςΔήμους.Ωστόσο,όπωςείπεηκαΤζήμα,οισχολικέςεπιτροπές
τουΔήμουΒέροιας έχουνπροβλέψει ναπρομηθευτούν έναναριθμόμασκών, μήπως και δεν έχουνπαραδοθεί οι
μάσκες,τηΔευτέραστασχολεία,αφούδενέχουνακόμαεγκριθείοισυμβάσειςπουυπέγραψεηΚΕΔΕμετουςαναδό-
χους.Ελπίζουμεπάντωςόλοισεέναακόμαελληνικόθαύμα,τηντελευταίαστιγμή!

Απομακρύνθηκεμεγάλοςαριθμόςρομά
απότονκαταυλισμότουΕργοχωρίου

Σε αναμονή προγράμματος μετεγκατάστασης οι 4 οικογένειες που παραμένουν…

Έναθέμαπουαποτελούσεεδώκαιχρόνιαπληγή,τόσογιατουςίδιουςτουςκατοίκουςτουκαταυλισμού,όσοκαιγια
τουςπερίοικους,πήρετοδρόμοτηςοριστικήςτουεπίλυσης,μετάτηνοικειοθελήαπομάκρυνσηαρκετώνρομάαπότον
καταυλισμότουΕργοχωρίουΒέροιαςκαιτηνκατεδάφισητωνπαραπηγμάτων,γιαλόγουςδημόσιαςυγείας,χωρίςναεπι-
τραπείστοεξήςουδεμίαεγκατάσταση.

Πριναπόδύομήνεςξεκίνησεημετακίνησητωνρομά,εκτωνοποίων,πολλοίέφυγανσεάλλουςνομούς,κάποιοισε
άλλασημείαπέριξτηςΒέροιαςκαι4οικογένειεςπαρέμεινανστονκαταυλισμό,μέχριναενεργοποιηθείτοπρόγραμμαμε-
τεγκατάστασήςτουςσεάλληστέγη.ΌπωςμαςενημέρωσεοδήμαρχοςΚώσταςΒοργιαζίδης,οΔήμοςβρίσκεταισεεπα-
φήμετηνΠεριφέρεια,σεαναμονήτηςεφαρμογήςαυτούτουπρογράμματοςώστενακλείσειοριστικάτοθέμα.

Λίγοτοπλήρωματουχρόνου,λίγοοισυγκυρίεςκαιταμέτραπροστασίαςαπότηνπανδημία,ενεργοποίησανόπως
φαίνεται τουςρυθμούςμετακίνησηςτωνρομάπουζούσανσυνωστισμένοισεχώρουςακατάλληλουςγιαδιαβίωσηυπό
τέτοιεςσυνθήκεςκαιόχιμόνο…

Πώςθαγίνειοαγιασμόςστασχολείαόληςτηςχώρας
τηνΔευτέρα14Σεπτεμβρίου;

Ένααπόταζητήματαπουεπίσηςαπασχόλησαντηνεκπαιδευτικήκοινότητα,ήτανμεποιοτρόποθαγίνειφέτοςοπα-
τροπαράδοτοςαγιασμός.ΤελικάμεεγκύκλιότουτουπουργείοΠαιδείαςενημερώνειότιθαγίνειοαγιασμόςκανονικάστην
αυλή τωνσχολείων,αλλάμε τηνπαρουσία εκπροσώπωνμαθητώνκαι εκπαιδευτικών, ενώστηνσυνέχειαο ιερέαςθα
«αγιάσει»τουςυπόλοιπουςμαθητέςκαιεκπαιδευτικούςμέσατιςαίθουσεςόπουθαβρίσκονται.

ΌπωςαναφέρειηεγκύκλιοςτουυπουργείουΠαιδείας:
«ΣαςενημερώνουμεότιοκαθιερωμένοςΑγιασμόςθαπραγματοποιηθείτηΔευτέρα14Σεπτεμβρίου2020στοναύλειο

χώροτωνσχολείων,μετάαπόσυνεννόησητου/τηςΔιευθυντή/ντριαςμετους ιερείςτουοικείουναού,μεεκπροσώπους
τωνεκπαιδευτικώνκαιτωνμαθητών/τριώνκαιστησυνέχειαοιερέαςθαεπισκεφθείόλεςτιςαίθουσεςτηςσχολικήςμο-
νάδας,όπουθαπαρευρίσκονταιοιλοιποίμαθητές/τριεςκαιοιεκπαιδευτικοί.Παρακαλούμεναενημερώσετετιςσχολικές
μονάδεςαρμοδιότητάςσας».

Ναπροσέξουμεταπαπάκιαστα«Παπάκια»!!!
ΤοφρικαλέοθέαμαπουαντίκρυσανοιπολίτεςτηςΝάουσας

μετις30νεκρέςκαιάσχημαχτυπημένεςπάπιεςστοπάρκοτης
πόλης τα ξημερώματα τηςΚυριακής έχουνπραγματικάσοκάρει
την κοινή γνώμη. Παρά τις έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις
μεταξύ των δημοτικώνπαρατάξεων, το συμβάν αναζητεί την
εξιχνίασήτου,αλλάκαιτηνλήψημέτρωνγιατηναποτροπήεπα-
νάληψηςκάτιαντίστοιχουστομέλλον.

Δεχθήκαμεαρκετάμηνύματααπόαναγνώστεςπουεφιστούν
τηνπροσοχήστοπάρκοτηςπεριοχής«Παπάκια»στηνΒέροια,
πουόπωςγράψαμεστηνπαρούσαστήλη,εδώκαιλίγεςημέρες
έχουν τοποθετηθεί τρεις όμορφεςπάπιες.Αν και υπάρχειπερί-
φραξηστηνλιμνούλααςβεβαιωθούνοιυπεύθυνοιτουδήμουότι
δενμπορούνναεισέλθουναδέσποταήάγριαζώαγιαναμηνε-
ξαφανιστούνκαιπάλι,όπωςέγινετηντελευταίαφοράπουκατοι-
κούσανπάπιεςστηνλιμνούλα.Όσογιατηνπροστασίααπότον
ανθρώπινοκίνδυνο,αυτό είναι τοπλέονδύσκολο, γιατί τηναν-
θρώπινηασυνειδησίακαιαγριότηταδεντηνκρατούνφράκτες…
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Από σήμερα μέχρι τις 12 Οκτωβρίου
Πρωινές διακοπές κυκλοφορίας κάθε Δευτέρα, Τετάρτη 

και Παρασκευή στο δρόμο Βέροιας - Πολυμύλου
Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή εκάστης εβδομάδας, για το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 9-9-2020   έως και Δευτέρα 12-10-2020 κατά τις πρωινές ώρες 

από 07:30 έως το αργότερο στις 10:00, θα εφαρμόζεται αποκλεισμός της κυκλοφορίας στο οδικό τμήμα από τον Α/Κ Βέροιας έως τον Α/Κ Πολυμύλου (κατεύθυνση προς Ηγουμενίτσα) της Εγνατίας Οδού. 
Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα τα οχήματα που θα εξέρχονται της Εγνατίας Οδού στον Α/Κ Βέροιας με προορισμό προς Κοζάνη, Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα, θα κινούνται διαμέσου της Νέας Περιφε-

ρειακής Οδού Βέροιας – Νάουσας, εν συνεχεία μέσω του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Βέροιας - Έδεσσας - Πτολεμαΐδας και θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από τον Α/Κ Κοίλων Κοζάνης.
Ο αποκλεισμός του τμήματος Α/Κ Βέροιας – Α/Κ Πολυμύλου είναι απαραίτητος για τη διέλευση συρμών υπερμεγεθών φορτηγών μεταφοράς ογκωδών φορτίων (τμήματα ανεμογεννητριών) από το Λιμάνι 

Θεσσαλονίκης προς περιοχή του Δήμου Βοΐου Κοζάνης.
Ζητούμε την κατανόηση των οδηγών για την προσωρινή όχληση και συστήνουμε την ιδιαίτερη προσοχή τους στο να ακολουθούν την εγκατεστημένη σήμανση των κυκλοφοριακών διευθετήσεων και να τη-

ρούν τα όρια ταχύτητας.
Για πληροφορίες σχετικά με τις κυκλοφοριακές συνθήκες επί της Εγνατίας Οδού μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλ. 1077.

Από Ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας 

Προσλήψεις προσωπικού διετίας στις Μονάδες Υγείας όλης 
της  Κεντρικής Μακεδονίας για τα επόμενα δύο χρόνια

-Κονδύλι 1.807.800 ευρώ για ενίσχυση δυναμικού στο Νοσοκομείο Ημαθίας  

Με επικουρικό προσωπικό ενισχύει τις μονάδες υγείας σε όλη 
την Κεντρική Μακεδονία, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 
πανδημίας του κορωνοϊού, η Περιφέρεια, έπειτα από την υπογραφή 
της σχετικής απόφασης από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδο-
νίας Απόστολο Τζιτζικώστα.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξασφάλισε και αξιοποιεί 
35 εκ. ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους της, προκειμένου να 
ενισχυθούν με επικουρικό προσωπικό δεκάδες μονάδες υγείας του 
Δημοσίου και φορέων του Υπουργείου Υγείας.

Θα προσληφθεί ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό υγείας, ώστε 
να ενταχθεί στο εθνικό σχέδιο του Υπουργείου για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της πανδημίας στην Κεντρική Μακεδονία.

Θα ενισχυθούν μονάδες της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας Ελλάδας, των νοσοκομείων της Κεντρικής Μακεδονίας και 
φορέων, όπως το ΕΚΑΒ, ο ΕΟΠΥΥ κ.ά. Οι προσλήψεις θα γίνουν 
για διάστημα δύο ετών.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστο-
λος Τζιτζικώστας: «Η ασφάλεια και η υγεία των συμπολιτών μας 
ήταν και παραμένει η κορυφαία προτεραιότητά μας για αυτό και 
ενισχύουμε τα νοσοκομεία και άλλες μονάδες υγείας της Κεντρικής 
Μακεδονίας ώστε να προστατεύσουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά 
τους συμπολίτες μας από την υγειονομική κρίση που βιώνουμε, 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Εξασφαλίσαμε και αξιοποιού-
με ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσό από τους ευρωπαϊκούς πόρους της 
Περιφέρειας για να θωρακίσουμε το υγειονομικό σύστημα και στις 
επτά Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαί-
σιο πάντα του εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης της πανδημίας. Με 
την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στις μονάδες υγείας και 
ειδικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας και αυξημένης φροντίδας 
το υγειονομικό σύστημα θα μπορέσει να  ανταποκριθεί ακόμα πιο 
αποτελεσματικά στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. Επισημαί-
νω γι’ ακόμη μια φορά την ανάγκη τήρησης των μέτρων προστασί-
ας και των κανόνων υγιεινής από όλους, ώστε να μη φτάσουμε το 
σύστημα υγείας στα όριά του, να περιορίσουμε τις επιπτώσεις του 

κορωνοϊού στη δημόσια υγεία και 
να μη χάσουμε άλλους συνανθρώ-
πους μας».

Η δράση αποσκοπεί στην λει-
τουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο 
πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας του κορονο-
ϊού, μέσω αύξησης του προσωπικού για την ικανοποίηση αναγκών:

-Άμεσης λειτουργικής αναδιάταξης μονάδων και κλινικών εντός 
των υφιστάμενων υποδομών με προσαρμογές για να ενισχυθούν 
σημαντικά οι ειδικές κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και 
Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας, με αύξηση του υπηρετούντος 
προσωπικού.

-Εφαρμογής των πρωτοκόλλων διαλογής, έγκαιρης ανίχνευσης 
και διαχείρισης ενδεχόμενων κρουσμάτων κορονοϊού, καταρχήν 
στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας αναφοράς στην ασφαλή δι-
ακομιδή των κρουσμάτων και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση 
των περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας, στη δευτεροβάθμια και 
τριτοβάθμια φροντίδα υγείας.

-Παροχής υπηρεσιών υγείας και καλύτερης εξυπηρέτησης των 
ασθενών με χρόνια νοσήματα ή οξεία νόσο που δεν αφορά μόνο σε 
λοίμωξη του αναπνευστικού.

-Ενίσχυσης της αντοχής του υπηρετούντος δυναμικού και της 
δυνατότητας αναπλήρωσής του σε περιπτώσεις άσκησης δικαιώμα-
τος άδειας ειδικού σκοπού, σε περιπτώσεις καραντίνας και για την 
αποτροπή της επαγγελματικής εξουθένωσης.

Για να επιτευχθούν όλα αυτά απαιτούνται προσλήψεις από ένα 
ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, που εμπλέκονται στην επιχειρησιακή λει-
τουργία των μονάδων και φορέων υγείας.

Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται με βάση το ισχύον θεσμι-
κό πλαίσιο επικουρικού προσωπικού, όπως διαμορφώθηκε και επε-
κτάθηκε σε νέους φορείς με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου 
και σύμφωνα με τους καταλόγους όπως αυτοί καταρτίζονται και τη-
ρούνται από το Υπουργείο Υγείας και τις Υγειονομικές Περιφέρειες 
της Ελλάδας.

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με συμβάσεις εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Το προσλαμβανόμενο προ-
σωπικό αμείβεται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις. Στο 
προσωπικό περιλαμβάνεται και η κάλυψη όσων εκτάκτως είχαν 
προσληφθεί από την έναρξη της πανδημίας, προκειμένου να συ-
νεχίσουν για τα επόμενα δυο χρόνια να παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους στις κρίσιμες μονάδες, που επιλαμβάνονται των περιστατικών 
κορονοϊού.

Η κατανομή των κονδυλίων ανά μονάδα υγείας που ενισχύεται 
διαμορφώθηκε από το Υπουργείο Υγείας και τις ΥΠΕ και είναι η 
εξής:

-Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης – 3.582.480 
ευρώ.

-Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης – 6.251.400 ευρώ.
-Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας – 1.807.800 ευρώ.
-Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης – 243.600 ευρώ.
-Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς – 1.316.520 ευρώ.
-Γενικό Νοσοκομείο Σερρών – 1.021.200 ευρώ.
-Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής – 540.960 ευρώ.
-Νοσοκομείο «Θεαγένειο» Θεσσαλονίκης – 1.035.000 ευρώ.
-ΕΚΑΒ – 3.565.920 ευρώ.
-Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης – 4.148.280 ευρώ.
-Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και «Άγιος Δημήτριος» Θεσσαλο-

νίκης – 1.068.120 ευρώ.
-Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» Θεσσαλονίκης – 1.010.160 ευρώ.
-Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης – 4.300.080 ευρώ.
-Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας – 2.111.400 ευρώ.
-ΕΟΠΥΥ – 187.680 ευρώ.
-4η ΥΠΕ – 2.586.120 ευρώ.
-3η ΥΠΕ – 82.800 ευρώ.



«Naoussa Urban Art Festival 2020»
Διεθνές Φεστιβάλ Αστικής 

Τέχνης στη Νάουσα
Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας, ο Σύλλογος 

Τέχνης «Πυρετός Χρωμάτων-Τέχνη σε δημόσιο χώ-
ρο» (Farbfieber-Kunst im Öffentlichen Raum) του Ντί-
σελντορφ της Γερμανίας, η Εταιρεία Ελλήνων Συγγρα-
φέων στη Γερμανία, σε συνεργασία με την Κίνηση για 
τα Γράμματα και τις Τέχνες, συνδιοργανώνουν από τις 
26 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2020 το Διεθνές 
Φεστιβάλ Αστικής Τέχνης «Naoussa Urban Art Festival 
2020».

Η πόλη της Νάουσας έπειτα από σχετική υποβο-
λή πρότασης στον φορέα υλοποίησης, επιλέχθηκε 
μεταξύ άλλων πόλεων της Ελλάδας, που υπέβαλαν 
αντίστοιχες προτάσεις, έχοντας όλα τα κριτήρια για την 
διεξαγωγή του Φεστιβάλ. Ο σκοπός της διοργάνωσης 
αποτελεί και την αφετηρία υποβολής συμμετοχής του 
Δήμου Η.Π. Νάουσας, ως εκπρόσωπο της Ελλάδας, 
σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα αστικής τέχνης  με την 
ονομασία «Δρόμοι των Ανοιχτών Μουσείων της Ευρώ-
πης», στο οποίο θα συμμετέχουν και άλλες ευρωπαϊ-
κές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Πολωνία κλπ.).

Κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων, σε σημεία 
της πόλης της Νάουσας (7ο Δημοτικό Σχολείο, Λαϊκή 
Αγορά, περιοχή Δημαρχείου, κτίριο «ΕΡΙΑ») θα πραγ-
ματοποιούνται οι εικαστικές δράσεις με τη συμμετοχή 
ζωγράφων παγκόσμιας φήμης, προεξάρχοντος του 
Κλάους Κλίνγκερ, ο οποίος θεωρείται ο «πατέρας» του 
Urban Art παγκοσμίως, με εκατοντάδες έργα στην υφή-
λιο, που τελούν υπό την αιγίδα της UNESCO. 

Παράλληλα, το Φεστιβάλ θα πλαισιώνεται με μουσι-
κές, λογοτεχνικές, εικαστικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή μουσικών, λογοτεχνών και εικαστικών από την Ελλάδα 
και την Γερμανία. Κατά την διάρκεια δημιουργίας των υπαίθριων εικαστικών έργων, θα πραγματοποιούνται εργα-
στήρια ζωγραφικής για παιδιά, που θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν τους καλλιτέχνες και να ζωγραφίσουν 
μαζί τους.

Η τελετή έναρξης του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00 στην πλατεία 
Δημαρχίας (δίπλα στο Ρολόι) της Νάουσας. Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα ανακοινωθεί στο επό-
μενο διάστημα. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας για 
τη νόσο Covid-19 και σύμφωνα με τη νομοθεσία των αρμόδιων Υπουργείων.

Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού, του Υπουργείου Εξωτερι-
κών της Ελλάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας 
με τη μουσική και το χορό 

από το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας
Το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας από την 1η Οκτωβρίου 2020 και για ένα μήνα δίνει την 

ευκαιρία σε όσους μαθητές και μαθήτριες, νέους και νέες σκέφτονται στο άμεσο μέλλον 
να ξεκινήσουν την εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου, να λάβουν δωρεάν τα πρώτα 
μαθήματα γνωριμίας με το μουσικό όργανο της αρεσκείας τους, καθώς επίσης και να 
παρακολουθήσουν τα τμήματα του μουσικού νηπιαγωγείου και του μπαλέτου.

Επίσης το Ωδείο θα παρέχει δωρεάν -το 1ο έτος στο τμήμα μουσικού νηπιαγωγείου 
για παιδιά προσχολικής ηλικίας (3-5 ετών), -τα μαθήματα μουσικής τεχνολογίας-επε-
ξεργασίας ψηφιακής παρτιτούρας σε όλους τους μαθητές των ανώτερων θεωρητικών 
τμημάτων.  Το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας «Εστία Μουσών» ακολουθεί τις υψηλότερες 

προδιαγραφές που 
ισχύουν στην Ω-
δειακή εκπαίδευση 
στη χώρα μας. Τα 
μαθήματα που διδά-
σκονται στην Εστία 
Μουσών είναι τα 
παρακάτω:

μουσικό νηπι-
αγωγείο (μουσική 
προπαιδεία), κλασι-
κός και σύγχρονος 
χορός,  φλάουτο, 
κλαρινέτο, φλογέρα, 
τσέλο, βιολί, κιθά-
ρα, πιάνο (κλασικό 
και τζαζ), σαξόφω-
νο (τζαζ), ντραμς, 
ηλεκτρικό μπάσο, 
βυζαντινή μουσική, 
τραγούδι, σύνθεση, 
ανώτερα θεωρητικά, 
μουσική τεχνολογί-
α-επεξεργασία ψη-
φιακής παρτιτούρας 
(Περισσότερες πλη-
ροφορίες στο τηλ  
23320 24234, email: 
e s t i a m o u s o n @
gmail.com).
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ΟΙ ΕΥΧΟΥΛΗΔΕΣ 2: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ 
(ΜΕΤΑΓΛ)

TROLLS WORLD TOUR 
Προβολές:    Πέμπτη 3/9 – Δευτέρα 7/9 – Τρίτη 

8/9 στις 20.00
(Θερινή αίθουσα – Μη υποχρ, χρήση μάσκας) 
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕΟΧΑ-
ΡΙΔΟΥ, ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΣΚΑΛΚΩΤΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΨΥΧΡΑΜΗΣ, ΑΓΓΕ-
ΛΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΜΠΟΣΙΝΑΣ, ΑΡΗΣ ΠΛΑ-
ΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ, ΖΕΡΟΜ ΚΑΛΟΥΤΑ

 AFTER 2: ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
AFTER WE COLLIDED
Σκηνοθεσία: ΡΟΤΖΕΡ ΚΑΜΠΛ
Σενάριο: ANNA TONT
Ηθοποιοί: ΤΖΟΣΕΦΙΝ ΛΑΝΓΚΦΟΡΝΤ, ΧΙΡΟ ΦΑ-

ΪΝΣ ΤΙΦΙΝ
Προβολές :    Πέμπτη 3/9, Δευτέρα 7/9 - Τρίτη 8/9 

στις 21.45
Παρασκευή 4/9 και Σάββατο 5/9 στις 20.00 και 22.00
Κυριακή 6/9 και  Τετάρτη 9/9 στις 21.00
 (Θερινή – Μη υποχρ, χρήση μάσκας) 
(Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή θα γίνει 

στην Αίθουσα 1 με χρήση Μάσκας)

TENET 
Προβολές:    Καθημερινά στις 21.00 (αιθ1 – Υποχρ, 

χρήση μάσκας)  και (Θερινή ανάλογα με την διαθεσι-
μότητα)

Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ
Ηθοποιοί: ΚΕΝΕΘ ΜΠΡΑΝΑ, ΡΟΜΠΕΡΤ ΠΑΤΙΝ-

ΣΟΝ, ΑΑΡΟΝ ΤΖΟΝΣΟΝ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΝΤΕΜΠΙΚΙ, ΜΑ-
ΪΚΛ ΚΕΪΝ, ΤΖΟΝ ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ, ΚΛΕΜΕΝΣ 
ΠΟΕΣΙ, ΝΤΙΜΠΛ ΚΑΠΑΝΤΙΑ

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 

πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρα-
κάτω σύνδεσμο: http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 
Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     3/9/20 - 9/9/20

Στην Ομαδική 
έκθεση «Αστικό Τοπίο» 

συμμετέχει 
η εικαστικός 

Δήμητρα Κούλα
 Η Βεροιώτισσα Εικα-

στικός Δήμητρα Κούλα 
συμμετέχει στην Ομαδι-
κή έκθεση Αστικό Τοπίο 
.Την έκθεση που τελεί 
υπό την αιγίδα του Α-
ΠΘ, διοργανώνει το Ε-
ΕΤΕ ( Επιμελητήριο 
Εικαστικών Τεχνών Ελ-
λάδος ) σε συνεργασία 
με τον Μητροπολιτικό 
Οργανισμό Μoυσείων 
(MOMUS). Τα εγκαίνια 
θα γίνουν σήμερα  Τε-
τάρτη ώρα 6-10 μ.μ στο 
χώρο του Λιμανιού της 
Θεσσαλονίκης ,Προβλή-
τα  Α και θα διαρκέσει 
έως τις 11 Οκτωβρίου 
2020.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Συγχαρητήρια

Το Δ/Σ του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας συγχαίρει θερμά το φιλόλογο Σταμάτη Χρυσή , μέλος και επί σειρά ετών δάσκαλο των 
χορευτικών τμημάτων του Συλλόγου, γιατί ορίστηκε από τη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Διευθυντής στο 5ο Γενικό Λύκειο 
(ΓΕΛ).  Βέροιας Το Δ/Σ του εύχεται επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.  

Από το Δ.Σ του Συλλόγου
Ο πρόεδρος     Ο  γραμματέας

Πίσκος Δημήτρης    Τσίρης Γιώργος



Από την Δημοτική Παράταξη Δημοτικού 
Συμβουλίου Δ. Βέροιας «Προτεραιότητα 
στον Πολίτη -Αντώνης Μαρκούλης», γνω-
στοποιούνται τα εξής:

«Για την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020, 
προσδιορίστηκε η ενώπιον του Συμβουλίου 
της Επικρατείας (ΣτΕ) συζήτηση της αίτη-
σης ακυρώσεως που άσκησαν ο Αντώνης 
Μαρκούλης, επικεφαλής της δημοτικής πα-
ράταξης «Προτεραιότητα στον Πολίτη», και 
ο Κωνσταντίνος Τροχόπουλος, δημοτικός 
σύμβουλος της ίδιας δημοτικής παράταξης. 

Υπενθυμίζεται ότι με την αίτηση ακυ-
ρώσεως που κατατέθηκε ενώπιον του ΣτΕ 
προβάλλεται η αντισυνταγματικότητα ορι-
σμένων διατάξεων του Ν. 4623/2019, τον 
οποίο νομοθέτησε η Κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας τον Αύγουστο του 2019. Επί 
των διατάξεων του νόμου αυτού ερείδονται 
οι προσβαλλόμενες με την αίτηση ακυρώ-
σεως αποφάσεις του Δημοτικού Συμβου-
λίου Βέροιας, με τις οποίες ορίστηκαν τα μέλη των Επιτροπών και των 
Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων του Δήμου Βέροιας. 

Ο νόμος αυτός κατ’ ουσίαν ανατρέπει το εκλογικό αποτέλεσμα της 
26ης Μαΐου 2019, καθώς ορίζεται ότι η πλειοψηφία των μελών των Επι-
τροπών και των Διοικητικών Συμβουλίων (ΔΣ) των νομικών προσώπων 
των Δήμων πρέπει υποχρεωτικά να προέρχεται από την παράταξη του 
Δημάρχου. Έτσι, όμως, αλλοιώνεται η βούληση του εκλογικού σώματος, 
εφόσον αυτή δεν εκφράζεται στη σύνθεση των Επιτροπών και των ΔΣ. 
Πράγματι, με τη νέα ρύθμιση δημιουργούνται δύο «ταχύτητες» εκπρο-
σώπησης του εκλογικού σώματος: η απλή αναλογική εκπροσώπηση 
στα δημοτικά συμβούλια και η ενισχυμένη αναλογική (υπέρ της παράτα-
ξης του Δημάρχου) εκπροσώπηση στις Επιτροπές και τα ΔΣ. 

Εξαιτίας της αναντιστοιχίας στον βαθμό εκπροσώπησης -σε συν-

δυασμό με την παράγωγη δημοκρατική νομιμοποίηση των Επιτροπών 
και των ΔΣ- και της νομοθετικής αλλοίωσης του αποτελέσματος των 
εκλογών μετά τη διεξαγωγή αυτών και προτού καν συγκροτηθούν τα 
όργανα των Δήμων, οι επίμαχες διατάξεις του Ν. 4623/2019 αντίκεινται 
στις διατάξεις και στις αρχές των άρθρων 4 παρ. 1, 5 παρ. 1, 25, 51 
παρ. 3, 52 και 102 παρ. 2 του Συντάγματος, στο άρθρο 3 του Πρώτου 
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) καθώς και στο άρθρο 3 του Ευρωπαϊκού Χάρτη 
Τοπικής Αυτονομίας (ο οποίος έχει υπερνομοθετική ισχύ - άρθρο 28 του 
Συντάγματος).

Ο εισηγητής της υποθέσεως κατέθεσε την προβλεπόμενη από τον 
νόμο έκθεση, η οποία διαλαμβάνει τα νομικά ζητήματα που προβάλλουν 
οι αιτούντες στο δικόγραφο της αίτησης ακυρώσεως και στο υπόμνημά 
τους.

Τις απόψεις τους επί της υποθέσεως κατέθεσαν ο Υπουργός Εσωτε-
ρικών και ο Δήμος Βέροιας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προβληματισμούς για τη συνταγματικότητα 
των επίμαχων διατάξεων εξέφρασε η Επιστημονική Υπηρεσία της Βου-
λής σε σχετική έκθεσή της, ενώ τεκμηριωμένη θέση υπέρ της αντισυ-
νταγματικότητας αυτών των διατάξεων έχει πρόσφατα διατυπωθεί και 
στη νομική θεωρία».
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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 ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γε-

ωργίου και της Μαρίας, το γένος Γκάρα, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
του Δημοσθένη και της Ιωάννας, το γέ-
νος Γκαϊτατζή, που γεννήθηκε και κατοι-

κεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευ-
τικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων 
Βέροιας.

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

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΔΑΡΔΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 

Στεργίου και της Περιστέρας, το γένος 
Ρουσιάδου, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στο Π. Σκυλίτσι Ημαθίας και η 
ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ του 
Μιχαήλ και της Ανατολής, το γένος Κοσέο-
γλου, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής 

και κατοικεί στο Πέραμα Αττικής, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. 
Νικολάου στο Άλσος Αγ. Νικολάου Νάουσας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Διοικητή του Νοσοκομείου 

κ.Πλιογκα Ηλία και ιδιαίτερα το εξαίρετο Ιατρικό προσωπικό του 
Γ.Ν. Βέροιας, το νοσηλευτικό προσωπικό, τους τραυματιοφορείς, 
τις τραπεζοκόμους αλλά και όλους τους εργαζομένους στην Παθο-
λογική Κλινική του Γ.Ν.Βέροιας για την άψογη συμπεριφορά, την 
φροντίδα και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν κατά την πολυή-
μερη νοσηλεία μου . 

Με εκτίμηση και σεβασμό 
Γεώργιος Μαυρόπουλος  

Μέλος του Ευρωπαϊκού  
Κοινοβουλίου για 
τον Πολιτισμό η 

Δρ Αναστασία Πάπαρη 
Την μεγάλη τιμή να 

την εντάξει  ως μέλος του 
, το  Ευρωπαϊκό  Κοινο-
βούλιο για τον Πολιτι-
σμό (European Cultural 
Parliament,ECP) ανακοι-
νώνει η Βεροιώτισσα  Δρ 
Αναστασία Πάπαρη, (Α-
ριστούχος Διδάκτωρ Αρ-
χιτέκτων Μηχανικός, Πο-
λεοδόμος Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου). Για τον 
Φορέα αναφέρει η κα Πά-
παρη: «Ο πολιτισμός και 
η πόλη είναι οι ακρογω-
νιαίοι λίθοι της Ευρώπης 
και ο ρόλος του ECP είναι 
κρίσιμος για την Ευρώπη 

του μέλλοντος, την ενίσχυση της πολυμορφίας, αλλά και της ενό-
τητάς της. Η κληρονομιά του Ελληνικού πολιτισμού έχει να διαδρα-
ματίσει έναν ιδιαίτερο ρόλο για την επόμενη μέρα, μετά τις πολλα-
πλές κρίσεις που βιώνουμε (οικονομική, υγειονομική, ισορροπίας 
δυνάμεων), που μετουσιώνονται εντέλει σε κρίση πολιτισμική. Ο 
θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης και οι αλλη-
λεπιδράσεις του με την Ευρωπαϊκή πόλη, που υπήρξε και το θέμα 
της διδακτορικής μου διατριβής, αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα ζη-
τήματα του ECP και αυτό ενισχύει τους δεσμούς της χώρας μας με 
το ‘ευρωπαϊκό γίγνεσθαι’, καθώς η ιδέα του θεσμού ήταν ελληνική 
και η εξέλιξή του το έφερε σήμερα να είναι ο πλέον επιτυχημένος 
θεσμός στην Ε.Ε. Το ECP έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
και στην προώθηση της Ειρήνης, καθώς αναφέρεται γεωγραφικά 
σε 43 χώρες, απ’ όπου προέρχονται τα 170 μέλη του».

Στις 10 Σεπτεμβρίου συζητείται η αίτηση ακυρώσεως 
Αντ. Μαρκούλη – Κ. Τροχόπουλου 

για τον ορισμό μελών σε Επιτροπές  
και Δ.Σ. Νομικών Προσώπων του Δήμου Βέροιας 
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Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου Βέροιας 

προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απου-
σιάσουν , η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβά-
νει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο 
χρονικό διάστημα χρειάζονται. Επίσης ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  
Συγγενείς και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επισκεπτηρίου  
για τους Τροφίμους του Ιδρύματος , είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-
18.00.  

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 13 Σεπτεμ-

βρίου 2020 στον Ιερό Ναό Μητροπό-
λεως Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής του 
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού, αδελφού και θείου

ΟΡΕΣΤΗ ΙΩΑΝ.
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

(ιατρού) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το 
Θεό.

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα, 

Ο αδελφός, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 13 Σε-

πτεμβρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Κωνσταντίνου και Ελένης (Εργατι-
κές Κατοικίες) Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΣΤΡΗ 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το 
Θεό.

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, Τα αδέλφια, 

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  
Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής 
Αγοράς.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο 
Ωδείο 

και τη Σχολή Βυζαντινής 
Μουσικής 

της Ιεράς Μητροπόλεως 
Από το Ω-

δείο και τη Σχο-
λή Βυζαντινής 
Μουσικής της 
Ιεράς Μητροπό-
λεως Βεροίας, 
Ναούσης & Κα-
μπανίας ανακοι-
νώνεται ότι από 
την Δευτέρα 7 
Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ 
2020 άρχισαν 
οι εγγραφές σε 
όλα τα τμήματα 
στην Βέροια & 
Νάουσα.

Οι εγγραφές 
θα πραγματο-
ποιούνται κα-
θημερινά από 
Δευτέρα μέχρι 
Παρασκευή τις 
α π ο γ ε υ μ α τ ι -
νές ώρες από 
τις 5.30 έως τις 
8.30 μ.μ. 

Στο Ωδείο & στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής λειτουργούν 
τα εξής:

-ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
-ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΩΔΙΑΣ - ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ - ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ 
-ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ:  Αρµονία, Αντίστιξη, 

Φούγκα.
-ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Πιάνο, Κιθάρα, Βιολί, 

Βιολοντσέλο, Σαξόφωνο, Φλογέρα, Τροµπέτα, Ντραμς.
-ΣΧΟΛΗ ΛΑΪΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Τρα-

γούδι, Πιάνο, Κιθάρα, Μπουζούκι, Αρµόνιο, Κλαρίνο, Ούτι, 
Κανονάκι, Κρουστά, Ποντιακή Λύρα.

-ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ (Βέροια)
-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚ-

ΠΑΙΔΕΥΣΗ
-ΧΟΡΩΔΙΕΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ - ΝΕΑΝΙΚΗ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΒΥΖΑ-

ΝΤΙΝΗ 
-ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (Νάουσα)
-ΣΧΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Νάουσα)
-ΣΧΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ (Νάουσα)
-ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Υ-

ΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Νάουσα)
 Περισσότερες πληροφορίες στο www.odeio-imv.gr, στα 

τηλέφωνα:
 α) 2332022572 για τη Νάουσα και β) 2331060784 για την 

Βέροια.  
Email: odeio.mitropolis@gmail.com.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 8 Σεπτεμβρί-

ου 2020 στις 11.30 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας η Σοφία Τζιούρτζια σε ηλικία 
90 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 9 Σε-

πτεμβρίου 2020 στις 6.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας η Φωτεινή Νούλα σε 
ηλικία 94 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Σχολικά είδη για παιδιά που τα έχουν 
ανάγκη συγκεντρώνει το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας

Βρισκόμαστε λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αρκετά είναι τα 
βάρη και τα άγχη των γονέων εξαιτίας της επικρατούσας κατάστασης  των 
τελευταίων μηνών λόγω του κορονοϊού. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δή-
μου Βέροιας έχοντας  καταγεγραμμένες ωφελούμενες οικογένειες οι οποίες 
διαβιούν στα όρια της φτώχειας, σας  καλεί να προσφέρετε σχολικά είδη, και-
νούρια ή μεταχειρισμένα σε καλή κατάσταση ώστε να  δώσουμε όλοι μαζί μια 
ανάσα στις οικογένειες  που υπάρχει πραγματική ανάγκη.. ανακουφίζοντας του 
γονείς και χαρίζοντας παιδικά χαμόγελα. Προτεινόμενα είδη: τετράδια, μπλοκ 
ζωγραφικής, μολύβια, στυλό, μαρκαδόροι, γεωμετρικά σχήματα, διαβήτη, σχο-
λικά βοηθήματα, σχολικές τσάντες κ.α. Για οποιαδήποτε πληροφορία διευκρίνι-
ση, καλέστε στα τηλέφωνά των στελεχών του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Ο Δήμος Βέροιας και το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο πλαίσιο της πράξης  «Δο-
μή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο 
Δήμου Βέροιας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020» Σταδίου 51, ΤΚ 59132 Τηλέφωνα :  2331353824, Αθανασία Λαμπριανί-
δου 2331353811, Δήμητρα Καρατζά Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 π.μ.-17:00 
μ.μ.e-mail: koinoniko.pantopoleio@veria.gr www.facebook.com/koinoniko.
pantopoleio.veria

Από την Θρακική Εστία Βεροίας
Αρτοκλασία για την 

ημέρα Υψώσεως του 
Τιμίου Σταυρού

Η Θρακική Εστία Βεροίας, στα πλαίσια των 19ων ετησίων εκδηλώσεων της 
(ΠΙΣΤΗΣ και ΕΥΛΑΒΕΙΑΣ στον ΠΡΟΣΤΑΤΗ της ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ), παγκόσμια 
ημέρα Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, θα πραγματοποιήσει αρτοκλασία

στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου
την ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Το Δ.Σ. καλεί  μέλη και  φίλους  να παραστούν στην Θεία Λειτουργία



Πληθώρα κρίσιμων και αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων για τον 
πολλαπλασιασμό της αποδοτικότητας του Εθνικού Συστήματος  Υγείας, 
τη θωράκιση της οικονομίας της χώρας και της εργασιακής ασφάλειας 
των πολιτών καθώς και τη βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασί-
ας και τη μεγιστοποίηση της προστασίας της μαθητιώσας νεολαίας μας 
εν καιρώ κορονοϊού, φέρνει το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας το 
οποίο σήμερα (8 Σεπτεμβρίου) ανέλυσε στην αρμόδια Επιτροπή της 
Βουλής ως Εισηγητής της ΝΔ ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και 
Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Παραθέτοντας τις βασικές πτυχές των διατάξεων του νομοθετήμα-
τος, ο κ. Τσαβδαρίδης στάθηκε ιδιαίτερα στη μέριμνα της Κυβέρνησης 
της ΝΔ να μην αφήσει την πανδημία να αποσυναρμολογήσει την ερ-
γασιακή ασφάλεια. Αντιθέτως, «η ενθάρρυνση νέων προσλήψεων σε 
καιρό κρίσης, η διατήρηση θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, η 
αποτροπή απολύσεων εργαζομένων που δεν μπορούσαν να ενταχθούν 
στον μηχανισμό λόγω μεταγενέστερης της 20ης Μαΐου 2020 πρόσλη-
ψής τους, η δίκαιη αποζημίωση των εργαζομένων που βρίσκονται σε 
αναστολή εργασίας αλλά και η προάσπιση των ανέργων, αποδεικνύουν 
ότι η Κυβέρνηση της ΝΔ είναι εδώ για όλους  για να εγγυηθεί ότι κανείς 
δεν θα αφεθεί πίσω, κανείς δεν θα ξεχαστεί» σημείωσε χαρακτηριστικά.  

Κομβικής σημασίας και οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αναφορικά με 
τη βέλτιστη αντιμετώπιση της πανδημίας με απόλυτη προτεραιότητα την 
υγεία του πολίτη. Ενίσχυση των ΜΕΘ και των ΜΑΦ, διευκόλυνση του 
ΕΚΑΒ να επιταχύνει τον χρόνο της ανταπόκρισής του στις τεράστιες α-
νάγκες, παράταση συμβάσεων επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικο-
τήτων στον ΕΟΔΥ σε όλη την επικράτεια, ενίσχυση του στελεχιακού δυ-
ναμικού των Κινητών Ομάδων Υγείας, προσθήκη και άλλων ειδικοτήτων 

ιδιωτών ιατρών που θα μπορούν να απασχολούνται στα δημόσια νοσο-
κομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω της υγειονομικής 
κρίσης, προσθήκη και των Κέντρων Υγείας στις δομές στις οποίες ιδιώ-
τες ιατροί δύνανται να απασχολούνται για τους ίδιους έκτακτους λόγους. 

Ο Βουλευτής Ημαθίας και εισηγητής της ΝΔ στάθηκε και στις ρυθ-
μίσεις που αφορούν την θωράκιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας εν 
καιρώ κορονοϊού, όπως αυτή που αφορά στη δυνατότητα πρόσληψης 
προσωρινών αναπληρωτών με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 

κατ’ ελάχιστον τρίμηνης διάρκειας προκειμένου να ανταποκριθούν σε 
ενδεχόμενες έκτακτες συνθήκες λόγω του κορονοϊού και ιδιαίτερα σε 
αυτή που αφορά τη δυνατότητα παροχής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης 
σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας που δεν μπορούν να 
παρακολουθήσουν δια ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία για λόγους 
που ανάγονται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός. 

«Μία ρύθμιση, που από τη στιγμή που θα γίνει νόμος, θα γυρίσει και 
τυπικά μία νέα σελίδα σε αυτή τη σύγχρονη μορφή εκπαιδευτικής δια-
δικασίας στη χώρα μας, η οποία κατά την περίοδο των περιοριστικών 
μέτρων έφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα» τόνισε. 

Επιπροσθέτως, ο κ. Τσαβδαρίδης επισήμανε τη μεγάλη σημασία 
των εισαχθεισών ρυθμίσεων για την ενίσχυση των αστικών συγκοινω-
νιών, που προνοούν για την αποφυγή συνωστισμού και τη βέλτιστη ε-
ξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού εν καιρώ κορονοϊού, των ρυθμίσεων 
που αφορούν στην απαλλαγή των μισθωτών επαγγελματικής μίσθωσης 
που πλήττονται από τον κορονοϊό, από την υποχρέωση καταβολής 
του 40% του μισθώματος καθώς και των ρυθμίσεων που αφορούν στη 
στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας από τις προ μηνός κατα-
στρεπτικές πλημμύρες (με τα άρθρα 11 και 12) μέσω της χορήγησης 
σημαντικού αφορολόγητου επιδόματος βοήθειας, ύψους 5.000 ευρώ για 
τα φυσικά και 8.000 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.

Tην Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου
Επαναληπτικός 

ψεκασμός 
για τα 

κουνούπια στον 
Οικισμό 

Νεοκάστρου 
Μελίκης 

 Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ενημερώνει ότι την Πέ-
μπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23:00–00:30 θα 
πραγματοποιηθεί η επαναληπτική εφαρμογή ψεκα-
σμού Ακμαιοκτονίας (ULV) εντός του οικισμού Νεόκα-
στρο του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Για προληπτικούς λόγους, επιβάλλεται κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής να μην κυκλοφορούν άνθρω-
ποι εντός του οικισμού και να απομακρυνθούν τυχόν 

υπάρχοντα μελίσσια.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει 

να λαμβάνονται τα εξής μέτρα 
κατά τη διάρκεια του ψεκα-
σμού:

• Να μην κυκλοφορούν 
άνθρωποι και ζώα κατά την 
διάρκεια των ψεκασμών.

• Να μην υπάρχουν εκτε-
θειμένα είδη οικιακής χρήσης 
(π.χ. ρούχα, παιχνίδια κ.τ.λ.) 
και τα κλιματιστικά να είναι 
κλειστά.

• Να δίδεται ιδιαίτερη μέ-
ριμνα για την προστασία των 
ατόμων με προβλήματα υγεί-
ας.

• Να απομακρύνονται τα 
μελισσοσμήνη από τις ψεκα-
ζόμενες περιοχές.
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Μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας σήμερα 
στη Νάουσα κατά της μάσκας στα σχολεία 

Σήμερα  Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας στην πόλη της Νάουσας, «ενάντια 
στην υποχρεωτική χρήση μάσκας στα σχολεία».

Η συγκέντρωση των οχημάτων θα γίνει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Νάουσας στις 6.00 μ.μ., από όπου και θα ξεκινήσει η φάλαγγα 
των οχημάτων, μόλις αυτά συγκεντρωθούν. 

Η Ομάδα Ενεργών Πολιτών δήμου Ηρωϊκης καλεί όλους τους γονείς , που συμμερίζονται την άποψη και την αγωνία των διοργανω-
τών για το συγκεκριμένο θέμα να δώσουν το παρόν και να στείλουν το μήνυμα τους.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΠΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Χα-

ράλαμπου και της Ιφιγένειας, το γένος 
Μπράτη, που γεννήθηκε στη Θεσσαλο-
νίκη και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη και η 
ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Στεργίου 
και της Ευανθίας, το γένος Καλαϊτζίδου, 

που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στη Βέροια, πρό-
κειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει σε 
Δήμο του Νομού Θεσσαλονίκης.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ως εισηγητής της ΝΔ:  
Πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης εν καιρώ κορονοϊού, η θωράκιση 
της Υγείας, της εργασιακής ασφάλειας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας
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CMYK

ΑξιότιμεκύριεΥφυπουργέ,
ΤηνΠαρασκευή4Σεπτεμβρίου2020,όπωςπολύ

καλάγνωρίζετε, έγινεδεκτήηπροσφυγή τηςΠ.Α.Ε.
Χανίωνδυνάμει τηςυπ’αριθμόν104/200απόφασης
πουδημοσιεύθηκεαπό τοΔιαιτητικόΔικαστήριο της
Ε.Π.Ο. Συνέπεια τούτου,ωςΥφυπουργόςΑθλητι-
σμού, δηλώσατε ότι αναμένετε τις προτάσεις των
ομάδωνπροκειμένου να αναλάβετε πρωτοβουλία
για σχετική νομοθετική ρύθμιση.Δεδομένου ότι η
απόφασητηςΕκτελεστικήςΕπιτροπήςτηςΕΠΟστις
19/8/2020περιείχεδύοαποφάσεις-προτάσειςαναφο-
ρικάμετηδιαμόρφωσητηςSuperLeague2-Football
Leagueγιατηνεπικείμενηαγωνιστικήπερίοδο,ημια
εκτωνοποίωνπροσβλήθηκεδικαστικάκαιεντέλεια-
κυρώθηκεδυνάμει τηςπροαναφερόμενηςαπόφασης
τουΔιαιτητικούΔικαστηρίουτηςΕ.Π.Ο.,αποτελείπλέ-
ονμονόδρομοη εφαρμογή της δεύτερηςπρότασης
πουαποφασίστηκε από τηνΕκτελεστικήΕπιτροπή
τηςΕ.Π.Ο - καιηοποίακατέστηαπρόσβλητηκαια-
μετάκλητη,ήτοιημετατροπήτηςSuperLeague2και
τηςFootballLeagueσεμιαενιαίακατηγορίαμετηδη-
μιουργίαδυοομίλων(Βόρειος-Νότιος),στουςοποίους
θασυμμετέχουνόλεςοι ομάδες τωνδυοπρώηνως
άνωκατηγοριών.Σαςπροτείνουμε-λόγωαδυναμίας
συμφωνίας των διοργανωτριώναρχών - να θέσετε
εσείς καιοισυνεργάτεςσας τουςόρουςσυμμετοχής
διενέργειαςκαιειδικότερα:

1.Τομετοχικόκεφάλαιοπουθαπρέπεινακατα-
βάλλεταιαπόκάθεΠ.Α.Ε.προςαποφυγήαντιαθλη-
τικώνενεργειών,

2.Τηδίκαιηποσοστιαία κατανομή των τηλεοπτι-
κώνδικαιωμάτωνανάπροηγούμενηφθίνουσαθέση.

Εξάλλου,εφαρμόζονταςταανωτέρω,θαεξορθο-
λογήσετε τηναδικίαπουπροήλθεαπότονόμοΒα-

σιλειάδη (όπως έχετε δηλώσει άλλωστε
καιοίδιοςδημόσια),ηοποίαστέρησετο
δικαίωμαστιςπρωταθλήτριεςομάδεςτης
Γ’Εθνικής ναανέλθουνστη2η τη τάξει
επαγγελματικήκατηγορία,καθώςεπίσης
θα δικαιώσετε της ομάδες της Football
League(θέσεις3-8),οιοποίεςλόγωτης
διακοπής τουπρωταθλήματος δενμπό-
ρεσαννααγωνιστούνγιατηνάνοδότους
στηSuperLeague2,ανκαιμαθηματικά
θαμπορούσενακαταστείεφικτό.

Σας καλούμε λοιπόν, να ενεργήσετε
αναλόγως,γιατηάμεσηαναδιαμόρφωση
της νέας ενιαίας επαγγελματικής κατη-
γορίας με δυο ομίλους, η οποία αποτε-
λείαπόφαση20ομάδων(υγιείςομάδες,

ως επί τοπλείστον της επαρχίας), περίπου 1.500
ποδοσφαιριστών-προπονητών-γυμναστών-εργαζο-
μένωνκαιπερίπου150.000φιλάθλων,ταυτίζεταιδε
απόλυταμε τηνβούληση τηςΕλληνικήςΠοδοσφαι-
ρικήςΟμοσπονδίας.Καθίσταταιαπολύτωςσαφέςότι
αποτελείεπιτακτικήανάγκηηνομοθετικήπρωτοβου-
λία-παρέμβαση,ώστε να ρυθμιστούν όλες τεχνικές
λεπτομέρειες για τη δημιουργία των δύοΟμίλων,
προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα τηςαναδιαμόρ-
φωσης και να ξεκινήσει τοπρωτάθλημα, όπωςάλ-
λωστεείναιηεπιθυμίακαιπάντωντωνομάδωντης
κατηγορίαςτηςFootballLeague.

ΟισυνυπογράφουσεςΠ.Α.Ε.:
1.ΑΟΚΑΣΣΙΟΠΗΚΕΡΚΥΡΑΣ
2.ΑΠΟΛΛΩΝΠΟΝΤΟΥ(Καλαμαριά)
3.ΔΙΑΓΟΡΑΣΡΟΔΟΥ
4.ΟΦΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
5.ΝΠΣΒΕΡΟΙΑ2019
6.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ
7.ΑΙΓΑΛΕΩ
8.ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ(Ηγουμενίτσα)
9.ΙΑΛΥΣΟΣ(Ρόδος)
10.ΕΝΩΣΗΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
11.ΠΟΤΡΙΓΛΙΑ(Χαλκιδική)
12.ΚΑΛΑΜΑΤΑ
13.ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
14.ΑΛΜΩΠΟΣΑΡΙΔΑΙΑΣ
15.ΠΙΕΡΙΚΟΣ(Κατερίνη)
16.ΑΕΠΟΝΤΙΩΝΚΟΖΑΝΗΣ
17.ΚΑΛΛΙΘΕΑ(Αττική)
18.ΡΟΔΟΣ
19.ΑΣΤΕΡΑΣΒΛΑΧΙΩΤΗ(Λακωνία)
20.ΕΠΙΣΚΟΠΗ(Ρέθυμνο)

Κατάτηνδιαδικασίατηςκλήρωσηςοπρόεδρος
ΕπιτροπήςΔιοργανώσεωνΠαναγιώτηςΔημητρίου
τόνισεπωςηΕΠΟπροσπαθείγιαναέχουνκόσμο
ταγήπεδαστηνΓ’Εθνική,ενώεπιβεβαίωσεπωςη
πρώτησέντρατηςσεζόνθαγίνειστις11Οκτωβρί-
ου.Ολόγοςτηςμετάθεσηςτηςπρεμιέραςέχεινα
κάνειμετογεγονόςπωςδενέχειξεκαθαρίσειακό-
ματομέτωποσεότιαφοράτηνSL2-FL,συνεπώς
ηΓ’Εθνικήθαξεκινήσειμετάαπό15ημέρεςκαιμε
εκκρεμότητατηνπροκήρυξητης.

Η λήξη της σεζόν ορίστηκε στις 18Απριλίου
2021,ενώο1ος,ο2οςκαιοόμιλοςτηςΚρήτηςθα
έχουν εμβόλιμες αγωνιστικέςπουθα γίνουνσε 4
Τετάρτες.Ειδικότεραστις21/10,18/11,16/12,7/1.

Θυμίζουμεότιηκυβέρνησηεπεξεργάζεταιπλά-
νο για επιστροφή κόσμουαπό την3ηαγωνιστική
τηςSuperLeague,γεγονόςπουσημαίνειπωςεάν
όλαπάνεκαλάοιομάδεςθαέχουνμιατουλάχιστον
έξτραοικονομικήανάσα.

Τοπρόγραμματηςγ’Εθνικήςστο2οόμιλο
Στον2οόμιλοπουπαίρνουνμέροςκαιοιτρεις

ομάδες της Ημαθίας, συμμετέχουν συνολικά 15
ομάδεςκαιτοπρόγραμμαείναι30αγωνιστικών.

Στηνπρεμιέρα,οΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων
αγωνίζεται εκτός έδραςμε τονΕθνικόΓιαννιτσών,
ηΝίκηΑγκαθιάςυποδέχεταιτηνΚαλλικράτεια,ενώ
οΠΑΟΚΑλεξάνδρειαςέχειρεπό.

ΤαΗμαθιώτικαντέρμπιθαδιεξαχθούν:
3ηαγωνιστική
ΝίκηΑγκαθιάς-ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας
5ηαγωνιστική
Μ.Αλεξ.Τρικάλων-ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας
6ηαγωνιστική
ΝίκηΑγκαθιάς-Μ.Αλέξ.Τρικάλων

Τοπρόγραμματηςγ’Εθνικήςστο2οόμιλο
1ηαγωνιστική
ΠΑΟΚουφαλίων-ΑναγέννησηΓιαννιτσών
ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας-Ρεπό
Εδεσσαϊκός-ΘερμαϊκόςΘέρμης
ΝίκηΑγκαθιάς-ΝέαΚαλλικράτεια
ΑναγέννησηΠλαγιάς-ΠοσειδώνΜηχανιώνας
ΑγροτικόςΑστέρας-ΑετόςΒαρβάρας
Μακεδονικός-ΘύελλαΣαρακηνών
ΕθνικόςΓιαννιτσών-Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων
2ηαγωνιστική
ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας-ΠΑΟΚουφαλίων
ΑναγέννησηΓιαννιτσών-Εδεσσαϊκός
Ρεπό-ΝίκηΑγκαθιάς
ΘερμαϊκόςΘέρμης-ΑναγέννησηΠλαγιάς
ΝέαΚαλλικράτεια-ΑγροτικόςΑστέρας
ΠοσειδώνΜηχανιώνας-Μακεδονικός
ΑετόςΒαρβάρας-Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων
ΘύελλαΣαρακηνών-ΕθνικόςΓιαννιτσών
3ηαγωνιστική
ΠΑΟΚουφαλίων-Εδεσσαϊκός
ΝίκηΑγκαθιάς-ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας
ΑναγέννησηΠλαγιάς-ΑναγέννησηΓιαννιτσών
ΑγροτικόςΑστέρας-Ρεπό
Μακεδονικός-ΘερμαϊκόςΘέρμης
Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων-ΝέαΚαλλικράτεια
ΕθνικόςΓιαννιτσών-ΠοσειδώνΜηχανιώνας
ΑετόςΒαρβάρας-ΘύελλαΣαρακηνών
4ηαγωνιστική
ΝίκηΑγκαθιάς-ΠΑΟΚουφαλίων
Εδεσσαϊκός-ΑναγέννησηΠλαγιάς
ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας-ΑγροτικόςΑστέρας
ΑναγέννησηΓιαννιτσών-Μακεδονικός
Ρεπό-Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων
ΘερμαϊκόςΘέρμης-ΕθνικόςΓιαννιτσών
ΝέαΚαλλικράτεια-ΘύελλαΣαρακηνών
ΠοσειδώνΜηχανιώνας-ΑετόςΒαρβάρας
5ηαγωνιστική
ΠΑΟΚουφαλίων-ΑναγέννησηΠλαγιάς
ΑγροτικόςΑστέρας-ΝίκηΑγκαθιάς
Μακεδονικός-Εδεσσαϊκός
Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων-ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας
ΕθνικόςΓιαννιτσών-ΑναγέννησηΓιαννιτσών
ΘύελλαΣαρακηνών-Ρεπό
ΑετόςΒαρβάρας-ΘερμαϊκόςΘέρμης
ΝέαΚαλλικράτεια-ΠοσειδώνΜηχανιώνας
6ηαγωνιστική
ΑγροτικόςΑστέρας-ΠΑΟΚουφαλίων
ΑναγέννησηΠλαγιάς-Μακεδονικός
ΝίκηΑγκαθιάς-Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων

Εδεσσαϊκός-ΕθνικόςΓιαννιτσών
ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας-ΘύελλαΣαρακηνών
ΑναγέννησηΓιαννιτσών-ΑετόςΒαρβάρας
Ρεπό-ΠοσειδώνΜηχανιώνας
ΘερμαϊκόςΘέρμης-ΝέαΚαλλικράτεια
7ηαγωνιστική
ΠΑΟΚουφαλίων-Μακεδονικός
Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων-ΑγροτικόςΑστέρας
ΕθνικόςΓιαννιτσών-ΑναγέννησηΠλαγιάς
ΘύελλαΣαρακηνών-ΝίκηΑγκαθιάς
ΑετόςΒαρβάρας-Εδεσσαϊκός
ΠοσειδώνΜηχανιώνας-ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας
ΝέαΚαλλικράτεια-ΑναγέννησηΓιαννιτσών
Ρεπό-ΘερμαϊκόςΘέρμης
8ηαγωνιστική
Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων-ΠΑΟΚουφαλίων
Μακεδονικός-ΕθνικόςΓιαννιτσών
ΑγροτικόςΑστέρας-ΘύελλαΣαρακηνών
ΑναγέννησηΠλαγιάς-ΑετόςΒαρβάρας
ΝίκηΑγκαθιάς-ΠοσειδώνΜηχανιώνας
Εδεσσαϊκός-ΝέαΚαλλικράτεια
ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας-ΘερμαϊκόςΘέρμης
ΑναγέννησηΓιαννιτσών-Ρεπό
9ηαγωνιστική
ΠΑΟΚουφαλίων-ΕθνικόςΓιαννιτσών
ΘύελλαΣαρακηνών-Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων
ΑετόςΒαρβάρας-Μακεδονικός
ΠοσειδώνΜηχανιώνας-ΑγροτικόςΑστέρας
ΝέαΚαλλικράτεια-ΑναγέννησηΠλαγιάς
ΘερμαϊκόςΘέρμης-ΝίκηΑγκαθιάς
Ρεπό-Εδεσσαϊκός
ΑναγέννησηΓιαννιτσών-ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας
10ηαγωνιστική
ΘύελλαΣαρακηνών-ΠΑΟΚουφαλίων
ΕθνικόςΓιαννιτσών-ΑετόςΒαρβάρας
Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων-ΠοσειδώνΜηχανιώνας
Μακεδονικός-ΝέαΚαλλικράτεια
ΑγροτικόςΑστέρας-ΘερμαϊκόςΘέρμης
ΑναγέννησηΠλαγιάς-Ρεπό
ΝίκηΑγκαθιάς-ΑναγέννησηΓιαννιτσών
Εδεσσαϊκός-ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας
11ηαγωνιστική
ΠΑΟΚουφαλίων-ΑετόςΒαρβάρας
ΠοσειδώνΜηχανιώνας-ΘύελλαΣαρακηνών
ΝέαΚαλλικράτεια-ΕθνικόςΓιαννιτσών
ΘερμαϊκόςΘέρμης-Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων
Ρεπό-Μακεδονικός
ΑναγέννησηΓιαννιτσών-ΑγροτικόςΑστέρας
ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας-ΑναγέννησηΠλαγιάς
Εδεσσαϊκός-ΝίκηΑγκαθιάς
12ηαγωνιστική
ΠοσειδώνΜηχανιώνας-ΠΑΟΚουφαλίων
ΑετόςΒαρβάρας-ΝέαΚαλλικράτεια
ΘύελλαΣαρακηνών-ΘερμαϊκόςΘέρμης
ΕθνικόςΓιαννιτσών-Ρεπό
Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων-ΑναγέννησηΓιαννιτσών
Μακεδονικός-ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας
ΑγροτικόςΑστέρας-Εδεσσαϊκός
ΑναγέννησηΠλαγιάς-ΝίκηΑγκαθιάς
13ηαγωνιστική
ΠΑΟΚουφαλίων-ΝέαΚαλλικράτεια
ΘερμαϊκόςΘέρμης-ΠοσειδώνΜηχανιώνας
Ρεπό-ΑετόςΒαρβάρας
ΑναγέννησηΓιαννιτσών-ΘύελλαΣαρακηνών
ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας-ΕθνικόςΓιαννιτσών
Εδεσσαϊκός-Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων
ΝίκηΑγκαθιάς-Μακεδονικός
ΑναγέννησηΠλαγιάς-ΑγροτικόςΑστέρας
14ηαγωνιστική
ΘερμαϊκόςΘέρμης-ΠΑΟΚουφαλίων
ΝέαΚαλλικράτεια-Ρεπό
ΠοσειδώνΜηχανιώνας-ΑναγέννησηΓιαννιτσών
ΑετόςΒαρβάρας-ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας
ΘύελλαΣαρακηνών-Εδεσσαϊκός
ΕθνικόςΓιαννιτσών-ΝίκηΑγκαθιάς
Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων-ΑναγέννησηΠλαγιάς
Μακεδονικός-ΑγροτικόςΑστέρας
15ηαγωνιστική
ΠΑΟΚουφαλίων-Ρεπό
ΑναγέννησηΓιαννιτσών-ΘερμαϊκόςΘέρμης
ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας-ΝέαΚαλλικράτεια
Εδεσσαϊκός-ΠοσειδώνΜηχανιώνας
ΝίκηΑγκαθιάς-ΑετόςΒαρβάρας
ΑναγέννησηΠλαγιάς-ΘύελλαΣαρακηνών
ΑγροτικόςΑστέρας-ΕθνικόςΓιαννιτσών
Μακεδονικός-Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων

Το Ψήφισμα- απόφαση των Π.Α.Ε.
της Football League και των Πρωταθλητριών 

Π.Α.Ε. της Γ Εθνικής

Γ’ Εθνική
Σέντραστις11Οκτωβρίου,εμβόλιμες

και…κόσμοςσταγήπεδα
Το πρόγραμμα του 2ου ομίλου

Μπάσκετ Α2 
Κύπελλο
Άλλαξε
ημέρατο
Παγκράτι-
Φίλιππος
θαγίνει
στις13/9
στις4μ.μ.
Προκειμένου να διευκολυν-

θούνστημετακίνησήτουςοιομά-
δες και κατόπινσυμφωνίας των
εμπλεκόμενωνσωματείων,αλλά-
ζειημέρακαιηώραδιεξαγωγής
τωνεξήςαγώνωνστοπλαίσιοτης
1ηςαγωνιστικήςτηςΑ’Φάσηςτου
ΚυπέλλουΕλλάδαςΑνδρών:

ΚόροιβοςΑμαλιάδας-Καρδί-
τσα:Θαδιεξαχθεί στις 12/9στις
17.00

Καβάλα-Αμύντας: Θα διεξα-
χθείστις12/9στις17.00

Παγκράτι-Φίλιππος Βέροι-
ας:Θα διεξαχθεί στις 13/9 στις
16.00.
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ΤιπετυχαίνουμεμετοAiChi:
-Αύξησητηςπρόσληψηςοξυγόνου
-Βελτίωσητηςκινητικότηταςκαιτης ισορ-

ροπίας.
-Ευκαμψία οστών, συνδετικών ιστών και

ψυχής.
-Άσκησηπίεσης σε σημεία βελονισμού,

μετονσυνδυασμότωνκινήσεωνμαςκαιτης
πίεσηςπουασκείτονερόστοσώμα.

-Βελτίωσητηςισορροπίαςτουαυτόνομου
νευρικούσυστήματος.

-Βελτίωσηελαστικότητας
-Βελτίωσησταθερότηταςτουκορμού
-Βελτίωσηνευρο-μυικούελέγχου
-Προοδευτικήενδυνάμωση
-Ιδιοδεκτικότητα
-Μείωσητηςαίσθησηςτουπόνουκαιτης

δυσκαμψίας
-Διαχείρισητουνουκαιτηςσκέψης

Πωςλειτουργεί:
ΤοAiChi ρέει με απαλές, κυκλικές κινή-

σεις που εκτελούνται με βαθιά εσωτερική
εστίαση.Απαιτείπροσοχήστον εαυτόχωρίς
κριτικήδιάθεση.Μετακινούμαστεμετονερό,
οιμύεςκαιοιαρθρώσειςθαχαλαρώσουνκαι
ταμάτιαθαείναιενμέρεικλειστά.Μετακινού-
μαστεφυσικάέωςότουοικινήσειςναρέουν
εύκολα, χωρίς πίεση. ΤοAi Chi πρέπει να
γίνεταιαπλά,απαλάκαιήσυχα.

Με την εξάλειψη όλων των άλλων σκέ-
ψεων, θα επιτύχουμε  ενότητα κίνησης και
συνείδησης.Ησυνειδητοποίηση τηςπαρου-
σίαςτουνουσταδιάφοραμέρητουσώματος
διδάσκεται μέσω των τεχνικών τουAi Chi.
Μεαυτήντηντεχνικήμπορείτεναβελτιώσε-
τε την υγεία, τηνφυσική κατάσταση και την
μακροζωία.

Ηβαθιά χαλάρωσημπορεί να επιτευχθεί
μόνοόταναισθανόμαστεσταθεροίστο νερό
καιείμαστεσίγουροιγιατηνικανότητάμαςνα
παρακολουθούμε τηνπρόοδο της κίνησης.
Αυτό τοπετυχαίνουμεμε τηνεπανάληψη.Η
επανάληψηστοAiChi είναι για χαλάρωση,
όχιγιααξιολόγησητηςεπιτυχίαςή τηςαπο-
τυχίας.

Ηπρόκληση για όσους ασχολούνται με
την παραδοσιακή άσκηση, είναι η αλλαγή
προοπτικής.ΣτοAiChi,ηεστίασηείναιστην
ηρεμία,παράστηνακρίβειακαιτηνακαμψία.

Οι στροφέςπου δημιουργούνται από τις
κινήσειςσταθερότητας του κορμού είναι κα-
θοριστικές και οργανικές. Βελτιώνουν την
πέψη και δρουν αποτελεσματικά στην ανα-
κούφιση από οσφυαλγίες, πονοκεφάλους,
δυσκαμψίαστουςώμουςκαιτολαιμό.

Μετά τη διδασκαλία της θέσηςAi Chi,
διδάσκονταιφυσικές κινήσεις και βραδύτητα
και στην συνέχεια ενσωματώνεται η ανα-
πνοή.

Μέσα στο νερό νιώθουμε μόνο το 10%
τουβάρουςμας,οπότεδενασκείταισημαντι-
κήπίεσηστιςαρθρώσεις.

Μια Ιαπωνικήπαροιμία λέει: «Η Ιτιά δεν
σπάει κάτωαπό τοβάρος του χιονιού». Ά-
καμπτακλαδιά,οστάκαιψυχέςθασπάσουν.
Με τοAiChi βελτιώνουμε την ευκαμψία ο-
στών,συνδετικών ιστώνκαιψυχής,αυξάνο-
νταςθεαματικάτηναντοχήτους.

Λίγαλόγιαγιατηνπροέλευσήτου:
ΤοAiChiεπινοήθηκεαπότονJunKonno

(πρόεδρο και ιδρυτή τουAqua Dynamics
Institute στηYokohama της Ιαπωνίας) στις
αρχές της δεκαετίας του ’90.O JunKonno
αποφοίτησε απόΤμήμαΟικονομικών Επι-

στημών τουΠανεπιστημίουTohokuGakuin,
υπήρξεπροπονητήςτηςεθνικήςομάδαςκο-
λύμβησης τωνΦιλιππίνων και δίδαξε στο
ΤμήμαΦυσικήςΑγωγής τουΠανεπιστημίου
τωνΦιλιππίνων.Έλαβε το μετάλλιο διακε-
κριμένων υπηρεσιών από τηνΟλυμπιακή
επιτροπήτο1973.Εργάστηκεωςονεότερος
διευθυντής της ΙαπωνικήςΟλυμπιακήςΟ-
μάδας κολύμβησης και έγινε έναςαπό τους
κορυφαίουςπροπονητές κολύμβησης στην
Ιαπωνία.Το 1990προσπάθησε νααναπτύ-
ξειμια τεχνικήπουθασυνδύαζε την κίνηση
μέσασε ζεστό νερόμε τις ιδιότητες βελονι-
σμού της τεχνικήςWatsu.Αυτό επιτυγχάνει
τοAiChi.Η λέξηAi στα Ιαπωνικάσημαίνει
«Αγάπη» και η λέξη Chi σημαίνει «ζωτική
ενέργεια».Ai είναι το όνομα της τρίτης κό-
ρης του Jun Konno. Η λογική τουAi Chi
προέρχεται από τον βελονισμό.Υπάρχουν
364σημείαβελονισμού.Τασημείααυτάσυν-
δέονται μεταξύ τους μέσω των μεσημβρι-
νών. Υπάρχουν συνολικά 35 μεσημβρινοί
στοανθρώπινοσώμα.Μέσαστο νερό είναι
πολύ πιο εύκολο να επιτευχθεί πίεση των
συγκεκριμένων σημείων, «ξεμπλοκάρισμα»
των μεσημβρινών και αποκατάσταση της
ροήςτηςενέργειαςστοσώμα.ΤοAiChiμας
διδάσκει ποια είναι η φύση του νερού. Ο
άνθρωπος αναπτύσσεται ως έμβρυο στο
νερό, στη συνέχειαπίνει νερό,πλένεται με
νερό, μαθαίνει πώς να επιπλέει ξανά στο
νερόκαιχαλαρώνειστονερό.ΤοAiChiμας
μαθαίνειαυτάταπράγματαγιατονερό,γιατί
αναμιγνύειτηνμνήμημαςμετομακρινόμας
παρελθόν και μας θυμίζει τη μακροχρόνια
σχέσημαςμετονερό.Έτσιότανερχόμαστε
σεεπαφήμετονερό,θυμόμαστετησημασία
της συμπόνιας και της προσοχής για τους
άλλους και τη λήψη ευχαρίστησης από την
ευτυχίατωνάλλων.

Ποιουςαφορά;
Όλους όσους είναι και θέλουν ναπαρα-

μείνουν υγιείς!!!Παράλληλαβοηθάστιςπα-
ρακάτωπεριπτώσεις:Διαχείρισηπόνου,σύν-
δρομοκαρπιαίουσωλήνα,υπέρταση,καρδι-
αγγειακάπροβλήματα,κόπωση,έλεγχοςβά-
ρους,διαταραγμένεςδιατροφικέςσυμπεριφο-
ρές, χρόνια αποφρακτικήπνευμονοπάθεια,
ασθενείς με καρκίνο του μαστού, ελλείματα
ισορροπίας, διαβήτης, πόνος στην πλάτη,
καρδιακή και πνευμονική αποκατάσταση,
καρκίνο,αρθρίτιδα,ινομυαλγία,συμφορητική
καρδιακή ανεπάρκεια, πρόληψη πτώσης,
προγεννητική, θεραπεία εμμηνόπαυσης, δι-
αταραχέςανοσοανεπάρκειας,ψυχοσωματικά
θέματα, ορθοπεδικάπροβλήματα,μαστεκτο-
μή,πολλαπλήσκλήρυνση,ημικρανία,άγχος,
καταθλιπτικέςδιαταραχές,διαχείρισηθυμού.

Στο κολυμβητήριο ΠΗΓΑΣΟΣ Aqua
Center,παρέχονταιμαθήματαAiChiσετμή-
ματαή και ιδιαίτερα - κατόπινσυνεννόησης
-απόπιστοποιημένοεκπαιδευτή.

Πληροφορίεςστο2331125087.

Αναρτήθηκαν από το 
Υπουργείο Παιδείας 
& Θρησκευμάτων* 

οι λίστες εγκεκριμένων 
ατόμων με άδεια εισόδου 
για επισκέψεις στις Σχολι-
κές Μονάδες Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης για το Σχολικό Έτος 
2020-2021. Πρόκειται για 
διαπιστευμένα άτομα ανά 
άθλημα και ομοσπονδία 
που έχουν την ιδιότητα 
του Καθηγητή Φυσικής 
Αγωγής, Πιστοποιημένου 
Προπονητή ή Διακεκριμέ-
νου Αθλητή για να μπορούν 
να πηγαίνουν στις σχολικές 
μονάδες, εφόσον τους προ-
σκαλέσουν, για να μιλή-
σουν στους μαθητές για το 
άθλημα ή τα αθλήματα που 
πρεσβεύουν.

Στη λίστα της ΕθνικήςΑθλη-
τικής ΟμοσπονδίαςΑτόμων με
Αναπηρίες, η οποία αριθμεί φέ-
τος60άτομα,βρίσκονταικαιπάλι
δύο εκπρόσωποι του «ΕνΣώμα-
τιΥγιεί»Α.Σ.ΑμεΑΒέροιας, ο κ.
ΚαραϊωσήφΑλέξανδρος,Καθηγη-
τήςΦ.ΑκαιΠιστοποιημένοςΠρο-
πονητήςΑμεΑ και ο κ.Πετράκης
Κωνσταντίνος,ΔιακεκριμένοςΑ-
θλητής ParaSnowBoard, συμμε-
τέχων στους Παραολυμπιακούς
Αγώνεςτου2018.

ΕνδεικτικοίΆξονεςπεριεχομέ-
νουγιατηνενημέρωσητωνμαθη-
τών/τριωνσχετικαμεταΠαραολυ-
μπιακάΑθλήματαπου καλλιεργεί
ηΕΑΟΜ-ΑμεΑ:

Αναφοράστηνιστορίατωνπα-
ραολυμπιακώναθλημάτων

Πληροφορίεςαναφορικάμετον
τρόποδιεξαγωγής και τους κανο-
νισμούς

Βιωματικήπροσέγγιση
Παιγνιώδεις Δραστηριότητες

Προσομοίωσης(Προαιρετικά)

ΜαθήματαAiChiστονερόαπότονΠήγασο Κώστας Πετράκης & Αλέξανδρος 
Καραϊωσήφ εκπρόσωποι της 
ΕΑΟμ-ΑμεΑ στα σχολεία της 

Ημαθίας για το 2020-21

ΟΠΣΑΠεξέδωσεανακοίνωσε
και όπως τονίζει, δεν θέλουν το
καλό του ελληνικού ποδοσφαί-
ρου, δεν τους ενδιαφέρει ηπρό-
οδοςτουαθλήματοςκαιτιμπορεί
ναπροσφέρειστηνκοινωνία,ενώ
αδιαφορούν για τουςπάνωαπό
600τωνεργαζόμενωνποδοσφαι-
ριστώνπουμαζίμετιςοικογένειές
τουςζουνκαθημερινάστοαπόλυ-
τοσκοτάδι.

Αναλυτικάηανακοίνωσηπου
εξέδωσε ο Πανελλήνιος Σύνδε-
σμοςΑμειβομένωνΠοδοσφαιρι-
στών:

«Δεν σας ενδιαφέρει το καλό
τουελληνικούποδοσφαίρου

Ηταν12Μαρτίουότανανακοι-
νώθηκε η αναστολή τωνπρωτα-
θλημάτων τηςSuperLeague2&
Football Leagueκαι έκτοτε έχουν
παρέλθει περίπου 6 μήνες. Για
τηνακρίβεια 180ημέρες,σχεδόν

μισό ημερολογιακό έτος αγωνι-
στικήςαπραξίας,αλλάτίποταδεν
οργανώθηκεωςόφειλεαπό τους
αρμόδιους.Αντ’αυτούοέναςπε-
τάειτομπαλάκιστονάλλονκαιτο
σήμεραφαντάζει το ίδιοαπαισιό-
δοξομε τοχθες,αφούακόμηκαι
τώρακανείςδενδύναταιναπειμε
βεβαιότηταόχιπότεθααρχίσειη
νέααγωνιστικήσεζόν, αλλά ούτε
κανπόσες κατηγορίες θα υπάρ-
ξουν.

Πόσοδε τοναριθμό τωνομά-
δωνπουθασυμμετάσχουνσταε-
παγγελματικάπρωταθλήματα της
αγωνιστικής περιόδου 2020/21,
παρότι βρισκόμαστε στον μήνα
Σεπτέμβριο. Την ίδια στιγμή σε
αρκετές χώρες του εξωτερικού έ-
χειυπάρξειπρογραμματισμόςόχι
μόνο για τη νέα σεζόν αλλά και
γιαεκείνεςτωνεπόμενωνετών.

Υπόαυτές τιςσυνθήκες κατα-

λήγουμε, μετά λύπης, σε ένα και
μόνο συμπέρασμα. Πραγματικά
πιστεύουμεπωςδενθέλετετοκα-
λό του ελληνικού ποδοσφαίρου,
δεν σας ενδιαφέρει η πρόοδος
του αθλήματος και τι μπορεί να
προσφέρει στην κοινωνία, ενώ

αδιαφορείτε για τουςπάνω από
600τωνεργαζόμενωνποδοσφαι-
ριστώνπουμαζίμετιςοικογένειές
τουςζουνκαθημερινάστοαπόλυ-
τοσκοτάδι.

Κύριοι είναι, δυστυχώς, ήδη
αργά…».

ΑνακοίνωσηΠΣΑΠ:«Δενσαςενδιαφέρειτοκαλό
τουελληνικούποδοσφαίρου»
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Συγκέντρωση σχολικών ειδών από τον 
Όμιλο Προστασίας Παιδιού Βέροιας

Παρά τις αντίξοες συνθήκες και τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας τα 
μέλη του Δ. Σ. του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας πραγματοποίησαν την μηνιαία 
διανομή τροφίμων στις ωφελούμενες οικογένειες, ξεκινώντας έτσι και τη λειτουργία του ε-
θελοντικού μας Σωματείου για την νέα χρονιά. Μαζί δόθηκαν τσάντες και σχολικά είδη για 
την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

Η συγκέντρωση σχολικών ειδών και τσαντών θα συνεχίσει καθ’ ολη τη διάρκεια του Σε-
πτεμβρίου και όσοι συμπολίτες μας ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν με την πολύτιμη για 
εμάς βοήθεια τους, μπορούν είτε να προσέλθουν στο γραφείο του Ομίλου ή να επικοινω-
νήσουν με κάποιο μέλος του Δ.Σ. για την δωρεά τους. 

Οι σχολικές τσάντες που συγκεντρώνουμε , δεν είναι απαραίτητο να είναι καινούργιες 
, αλλά σε καλή κατάσταση χωρίς φθορές , για παιδιά και των τεσσάρων σχολικών βαθμί-
δων.

Το Δ.Σ.

Του Μάξιμου 
Χαρακόπουλου

Η Ελλάδα εδώ και μήνες 
βρίσκεται αντιμέτωπη με έ-
να πρωτοφανές κρεσέντο 
τουρκικών προκλήσεων, 
που μας έχει οδηγήσει στα 
πρόθυρα στρατιωτικής ανα-
μέτρησης. Οι ένοπλες δυ-
νάμεις της χώρας καλούνται 
να αντιμετωπίσουν τις συνε-
χείς ιταμές τουρκικές προκλήσεις, κατά 
τρόπο αποφασιστικό αλλά και ψύχραι-
μο. Και γεγονότα όπως η επακούμβηση 
της φρεγάτας “Λήμνος” με την τουρκική 
“Κεμάλ Ρέις”, το “ξετρύπωμα” των τουρ-
κικών υποβρυχίων και η προσγείωση 
των ελληνικών αεροσκαφών στη βά-
ση “Ανδρέας Παπανδρέου” στην Πάφο 
χωρίς τα τουρκικά ραντάρ να πάρουν 
χαμπάρι, καταδεικνύουν ότι τα έχουν 
καταφέρει περίφημα. Δεν χωρεί αμφι-
βολία πλέον ότι η Άγκυρα έχει επιλέξει 
μια σκληρή αναθεωρητική πολιτική, υ-
ποταγμένη σε μεγαλοϊδεατικά νεο-ο-
θωμανικά οράματα, όπως δείχνουν η 
μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς και της 
Μονής της Χώρας σε τζαμιά και το πα-
ραλήρημα Ερντογάν στο Ματζικέρτ. Εκ 
μέρους της Τουρκίας οι αρχές του δι-
εθνούς δικαίου έχουν αντικατασταθεί 
από το “δίκαιο” της ισχύος και τη λογική 
των κανονιοφόρων. 

Στην φαρέτρα, όμως, της τουρκικής 
επιθετικότητας κατά της Ελλάδος, έχει 
προστεθεί και το εργαλείο των μετα-
ναστευτικών ροών. Η Άγκυρα, αν και 
υπεύθυνη για την ανθρωπιστική κατα-
στροφή που συνέβη την προηγούμενη 
δεκαετία στη Συρία, συνεργαζόμενη, 
όπως έχει αποδειχθεί με ατράνταχτα 
στοιχεία, με εξτρεμιστικές ισλαμιστικές 
οργανώσεις, αλλά και με τις δικές της 
παράνομες εισβολές, επιχειρεί να εμ-
φανίζεται στη διεθνή κοινότητα ως προ-
στάτιδα των προσφύγων που βρίσκο-
νται στο έδαφός της! 

Παράλληλα, διευκολύνοντας ποικι-
λοτρόπως τις μεταναστευτικές εισροές 
από περιοχές όπως τη βόρεια Αφρική 
και ιδίως από τις χώρες του Μαγκρέμπ, 
με την κατάργηση της βίζας και φθηνά 
αεροπορικά εισιτήρια, έχει συγκεντρώ-
σει έναν πολύ μεγάλο πληθυσμό αν-
θρώπων που επιθυμούν να περάσουν 
στη βόρεια Ευρώπη μέσω της Ελλά-
δος. Κι αυτό το χαρτί των εκατομμυρίων 
προσφύγων και μεταναστών η τουρκική 
ηγεσία το χρησιμοποιεί διαρκώς ως εκ-
βιασμό προς την ΕΕ. 

Την κορύφωση αυτής της 
τακτικής τη βιώσαμε τον πε-
ρασμένο Φεβρουάριο, όταν 
έγινε απόπειρα εισβολής σε 
ελληνικό έδαφος από δεκά-
δες χιλιάδες μετανάστες. Η 
χώρα μας εκείνες τις δρα-
ματικές εβδομάδες επέδειξε 
αταλάντευτη αποφασιστικό-
τητα, εξαιρετική οργάνωση 
και πνεύμα εθνικής ενό-
τητας. Το τουρκικό σχέδιο 

κατέληξε σε μεγαλειώδες φιάσκο! Το 
σπουδαιότερο κέρδος, ωστόσο, ήταν 
ότι η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια κοινή 
γνώμη είδε μια αλήθεια που επιμελώς 
θολώνεται από κάποια ξένα αλλά, δυ-
στυχώς και εγχώρια ΜΜΕ. Παράλληλα, 
στην προσπάθειά μας βρήκαμε πραγ-
ματικούς συμμάχους ανάμεσα στην ΕΕ 
σε επίπεδο θεσμών, κυβερνήσεων, αλ-
λά και κοινωνιών. Όλοι πια συνειδητο-
ποιούν ότι ο Έβρος είναι το ευρωπαϊκό 
σύνορο στην Ανατολή και η Ελλάδα το 
προκεχωρημένο φυλάκιο του δυτικού 
κόσμου στην ανατολική Μεσόγειο. Οι 
Έλληνες είναι οι “ακρίτες” της Ευρώπης 
και της Δύσης.

Κανείς δεν αμφιβάλει ότι τα γεγονότα 
του Έβρου δεν συνιστούν παρά μόνο 
ένα επεισόδιο στον συνολικό οιονεί υ-
βριδικό πόλεμο που δέχεται η χώρα μας 
από τον εξ ανατολών γείτονά της. Ως εκ 
τούτου, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει 
μια επανάληψη της επιχείρησης οργα-
νωμένης εισβολής μεταναστών από τα 
χερσαία σύνορά μας. Επομένως, οφεί-
λουμε να είμαστε προετοιμασμένοι όσο 
το δυνατόν πληρέστερα. 

Η επέκταση του φράχτη στον Έβρο, 
που έπαιξε αποδεδειγμένα καταλυτικό 
ρόλο στην απόκρουση της εισβολής, 
είναι μέτρο απολύτως επιβεβλημένο. 
Και είναι πραγματικά πολύ ενθαρρυντι-
κό το ότι αυτή τη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
ξεσήκωσε τον κόσμο κατά του “φράχτη 
της ντροπής”, όπως τον χαρακτήριζε η 
νεολαία του στις 3 Μαρτίου, όταν απαι-
τούσε να γκρεμιστεί αμέσως για να υ-
πάρξουν “ασφαλείς δίοδοι διέλευσης για 
τους πρόσφυγες και τους μετανάστες”. 
Η πραγματικότητα, άλλωστε, απέδειξε 
ποιος είχε δίκιο και ποιος όχι... 

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι 
πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής 
Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τά-
ξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, 
βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημο-
κρατίας.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 ΜΟΥΣΙΚΗ – ΧΟΡΟΣ
 – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ – ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

Από την Πέμπτη 3/9/2020 υπάρχει η επιλογή, της ηλεκτρονικής εγγραφής στα εκπαιδευτικά τμή-
ματα της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, μέσω της ιστοσελίδα της. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία, Δευτέρα – Παρασκευή, 7:00-
15:00 και 17:30-19:30, στο 2331078100, ώστε να λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και 
να σημειώσουν τα τμήματα, τους καθηγητές, και τα δίδακτρα που τους ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια 
ακολουθούν τα βήματα που αναγράφονται στο www.veriaculture.gr, στο πεδίο: Ηλεκτρονική Εγγραφή 
Σπουδαστών, (κατάθεση στο λογαριασμό της ΚΕΠΑ χρηματικού ποσού μέσω web banking, επισύνα-
ψη ψηφιακών αρχείων εάν δικαιούνται έκπτωση κλπ).    

Υπενθυμίζεται ότι η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται 
από τα υγειονομικά πρωτόκολλα (απολύμανση χώρου – εξοπλισμού κλπ) ενώ θα ακολουθήσει τις 
οδηγίες του ΥΠΠΟΑ για κάθε εκπαιδευτικό θέμα. 

Οι Έλληνες “ακρίτες” 
της Δύσης

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη 
χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνο-
μίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και 
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρί-
ου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 
(49.711) έλεγχοι και βεβαιώθηκαν οι ακόλουθες 
παραβάσεις:

• (8) παραβάσεις και (2) συλλήψεις για κανόνες 
λειτουργίας καταστημάτων και ιδιωτικών επιχειρή-
σεων (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας 
από το προσωπικό, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά 
άτομο, αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων, μη δήλω-
ση ραντεβού και λίστας πελατών, κ.λπ.).

Από αρχές Αυγούστου έχουν βεβαιωθεί συνολι-
κά (565) σχετικές παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 
(47) άτομα.

• (1) για λειτουργία καταστήματος πέραν της 
24:00 ώρας με επιβολή διοικητικού προστίμου 
10.000 ευρώ και τριήμερη αναστολή λειτουργίας, 
στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (Τρίτη 
11 Αυγούστου) έχουν βεβαιωθεί συνολικά (86) σχε-
τικές παραβάσεις.

• (4) για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρ-
μας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.

Από αρχές Αυγούστου έχουν βεβαιωθεί συνολι-
κά (152) σχετικές παραβάσεις.

• (206) για μη χρήση μάσκας – μη τήρηση προ-
βλεπόμενης απόστασης και επιβλήθηκαν ισάριθμα 
διοικητικά πρόστιμα των 150 ευρώ, ως ακολού-
θως:

o (36) στη Θεσσαλονίκη,
o (34) στη Στερεά Ελλάδα,
o (27) στην Κεντρική Μακεδονία, 
o  (20) στο Βόρειο Αιγαίο, 
o (19) στη Θεσσαλία,
o (13) στα Ιόνια Νησιά,
o (12) στην Κρήτη, 
o (11) στην Πελοπόννησο,
o   (9) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 
o   (9) στην Ήπειρο, 
o   (7) στην Αττική,
o   (7) στη Δυτική Ελλάδα,
o   (2) στο Νότιο Αιγαίο.
Σημειώνεται ότι από αρχές Αυγούστου, έχουν 

βεβαιωθεί συνολικά (13.057) παραβάσεις και επι-
βλήθηκαν (13.045) διοικητικά πρόστιμα των (150) 
ευρώ και (12) των (300) ευρώ.

Στις Κυκλάδες πραγματοποιήθηκαν (32) έλεγχοι 
σε καταστήματα, επιχειρήσεις κ.λπ. και βεβαι-
ώθηκαν συνολικά (2) παραβάσεις για μη χρήση 
μάσκας σε περιοχές – νησιά του αρμοδιότητας του 
Α.Τ. Μήλου (Μήλος, Κίμωλος, Σέριφος, Σίφνος).

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για 
την προστασία της δημόσιας υγείας.

Συνεχόμενοι έλεγχοι 
για τα μέτρα αποφυγής 

της διάδοσης του κορωνοϊού
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

07/09/2020 έως 11/09/2020
ΣτοΔημοτικόΙατρείοτουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίεςΠρω-

τοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείας σε ανασφάλιστους και άπορουςπολίτες του
ΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπληροφορίεςκαι
ραντεβούγιαόλαταιατρείαοιενδιαφερόμενοιμπορούννατηλεφωνούνστο
τηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809ήναεπισκέπτονται τοΔημο-
τικό ΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιοκάτωαπότογήπεδοτης
Βέροιας.

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

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

7-9-2020 μέχρι13-

9-2020 θαείναιτο

εξής:Αυτόματοςτη-

λεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

Τετάρτη 9-9-2020
14:30-21:00ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣΣΗΣΚΑΙ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60279

14:30-21:00ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ
18(μπροστάαπόπιάτσαταξί)23310-63102

19:00-21:00ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕ-
ΣΙΝΑΣ6(πλατείααστικών,διπλ.σταΚΤΕΛ)23310-63620

21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ6(πλατείααστικών,διπλ.σταΚΤΕΛ)23310-
63620

Φαρμακεία

Το Σαββατοκύρια-
κο 5 & 6 Σεπτεμ-
βρίου 2020, 

διεξήχθη διεθνής (FIS) 
αγώνας ρόλλερ-σκι στο 
Μέτσοβο και τα Ιωαννί-
να. O ΣΧΟ Βέροιας συμ-
μετείχε με 3 αθλητές οι 
οποίοι γύρισαν όλοι με 

μετάλλια και διακρίσεις 
στις αποσκευές τους!

ΤηνΚυριακή06/09/2020,στην
κατηγορίαΠΑΜ για το αγώνισμα
τουσπρίντ(1,2χλμ)οΤσομπάνης
Συμεών–Γεώργιοςκατέκτησετην
1η θέση και το χρυσό μετάλλιο,
ανεβάζοντας τον ιστορικό ΣΧΟΒ
στην κορυφή του βάθρου. Στον
ίδιο αγώνα ακολούθησε ο Γιαν-
νουλάκης Γεώργιοςστη 2η θέση,

κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο
κάνονταςέτσιτο1-2γιατονσύλ-
λογόμας!

Την ίδια ημέρα, στην κατηγο-
ρίαΠαίδων για το αγώνισμα του
σπρίντ (1,2χλμ) ο Γιαννουλάκης
Χρήστος κατέκτησε την 3η θέση
και το χάλκινομετάλλιο,πραγμα-
τοποιώντας εξαιρετική επίδοση
στο ντεμπούτο τουστην κατηγο-
ρία. Στην ίδια κατηγορία, κατέ-
κτησε την4ηθέσηστοαγώνισμα

2,5χλμ ανάβασης, σε μία απαι-
τητική διαδρομήμε 150μ θετικής
υψομετρικήςδιαφοράς.

Σε αυτό τοσημείο, θα θέλαμε
δημόσια να ευχαριστήσουμε τον
Προπονητή των αθλητών μας, κ.
ΓιάννηΤσομπάνηοοποίοςανέλα-
βετιςπροπονήσειςσεμίαδύσκο-
λη χιονοδρομικά χρονιάπροσφέ-
ροντας εθελοντικά τις υπηρεσίες
του.

Συγχαρητήριασεόλους!!!»

ΣΧΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣημαντικέςδιακρίσειςσεΔιεθνήΑγώναROLLERSKI

Τον έναν από 
τους δύο Μαυρο-
βούνιους που θα 

ενισχύσουν την ανδρι-
κή ομάδα χαντ μπολ 
του Φιλίππου ανακοί-
νωσε η Διοίκηση.

Ησχετική ανακοίνωσηανα-
φέρειταεξής:

«Ο θηριώδης ύψους 2,01
Μαυροβούνιος ίντερ ήρθεστην
Ελλάδακαιθα ενισχύσει τηνο-
μάδα τουΦιλίππου!! Γεννημέ-

νοςτονΜάιοτου1999,είναιδι-
εθνήςμετηνΕθνικήομάδατων
under20τουΜαυροβουνίου.Τα
τελευταία 2 χρόνια αγωνιζόταν
στηνομάδατουΜόρναρ,γιατο
πρωτάθλημα τηςΑ1 χάντμπολ
τουΜαυροβούνιου.

ΟΠρόεδρος και τοΔΣ του
Φιλίππου αισθάνονται την α-
νάγκη να ευχαριστήσουν, τον
χορηγό της ομάδας μας κύριο
ΣπύροΣταματέλο,οοποίοςβο-
ήθησεστηνολοκλήρωσηαυτής
τηςμεταγραφής.

ΚαλώςήρθεςΆλαν!!!»

Ο Μαυροβούνιος Άλαν 
Άγκοβιτς στον Φίλιππο Βέροιας

Μπάσκετ Α2 Φίλιππος Βέροιας
Έναρξησυνεργασίαςμε

23χρονοΧρήστοΧρυσανθάκη
ΗΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης τουΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒέ-

ροιαςμεχαράανακοινώνειτηνέναρξητηςσυνεργασίαςτηςμετον
ΧρήστοΧρυσανθάκη.Ο23χρονος (24/10/97)ύψους1.94αθλητής
κατάγεταιαπό τηΝάουσακαιαγωνίζεταιστιςθέσεις τωνshooting
guard/small forward.ΟΧρήστος έκανε ταπρώτα τουμπασκετικά
βήματαστα τμήματαυποδομήςκαιστηνΚ20 τουΗρακλήΘεσσα-
λονίκης,πρινταξιδέψειγιατιςσπουδέςτουστηνάλληάκρητουΑτ-
λαντικού.Εκεί,αγωνίστηκεγια2χρόνιαστοSt.ThomasUniversity
στοMiami, ενώστησυνέχεια, επιστρέφονταςγια τηνολοκλήρωση
τωνσπουδών τουστηνΕυρώπη, αγωνίστηκεστηνΑγγλίαμε την
ομάδα τουΠανεπιστημίου τουCoventry. Ο Χρήστος είναι ένας
ακόμακρίκοςστηναλυσίδατωνπαικτώντουτωρινούμαςρόστερ,
οοποίοςκατάγεταιαπό την ευρύτερηπεριοχή τηςΗμαθίας, ενδυ-
ναμώνονταςακόμαπερισσότεροτοτοπικόστοιχείο.Τουευχόμαστε
ολόψυχα να είναι υγιής, να χαρεί το μπάσκετ και να εκπληρώσει,
μέσωτωνεπιτυχιώντηςομάδας,τιςπροσωπικέςτουφιλοδοξίες

Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος: Ενοικίαση ΚΑΦΕ-

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΧΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΣΤΟ Χ/Κ ΣΕΛΙΟΥ

ΟΣύλλογοςΧιονοδρόμωνΟρειβατώνΒέροιας,μηκερδοσκοπι-
κόαθλητικόσωματείοκαιμέλοςτηςΕλληνικήςΟμοσπονδίαςΧειμε-
ρινώνΑθλημάτων,προτίθεταιναμισθώσει τοχώροΚΑΦΕ-ΕΣΤΙΑ-
ΤΟΡΙΟστοισόγειοτουεμβληματικούΚαταφυγίουτουστηβάσητου
χιονοδρομικούκέντρουΣελίουσευψόμετρο1550μ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφω-
νικά (6972928887 κα. Κατερίνα Κουκουτέγου) ή με email στο
sxoverias@gmail.comμέχριτηνΠαρασκευή2Οκτωβρίου.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γιααγορά
γκαρσονιέραστοκέντρο,

μεασανσέρ,1οςκαιά-

νω,μέχρι20.000ευρώ.

Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  δ ι ό -

ροφη κατο ικ ία  του

‘71, 140 τ.μ. συνο-

λικά, κάτω από Πιε-

ρίων, εντός οικοπέ-

δου,  55.000 ευρώ.

Τηλ. :  6945 122583

EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη
οικοδομήαπό100 τ.μ.

περίπουοκάθεόροφος,

κοντά στη ΜΕΒΓΑΛ.

Τηλ.:6971706894.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κατά-
στημα63τ.μ.μεπατά-

ρικαιυπόγειοστηΒέ-

ροια, οδόςΤρύφωνος

3.Τηλ.:6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-
τοικίακοντάστο7οΔη-

μοτικό,75τ.μ.,μευπό-

γειο75 τ.μ. καιοικόπε-

δο200 τ.μ.,48.000ευ-

ρώ.Τηλ.: 6945122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δοστηΜέσηΒέροιας,

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
-Γκαρσονιέρα35τ.μ.,πίσωαποτοΣτά-

διοΒέροιας.
-Οικόπεδο1.250τ.μ.κέντροΛαζοχωρίου
-Χωράφι 6 στρ. στο δρόμο προςΑγ.

Μαρίνα
-Χωράφι 3 στρ., στο κανάλιΛαζοχωρί-

ου,ποτιστικό.
Τηλ.:6996436044,6972236144

&2331062812.
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6στρέμματα, τιμή130.000

ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:

6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΑΘΗΝΑ ενοικιάζονται

γκαρσονιέρες50τ.μ.και55

τ.μ.(σαλόνι,κουζίνα,υπνο-

δωμάτιο,W.C.)στηνπερι-

οχήΖωγράφου, δίπλαστα

Πανεπιστήμια. Τηλ.: 6977

782641&6971884916.

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ενοικιάζε-
ται γκαρσονιέρα, ανακαι-

νισμένη, κοντάστηΛέσχη

Αξωματικών . Τηλ.: 6949

408554&6948726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπερίπτε-

ροΑκροπόλεως, στην και-

νούργιαγέφυρα«Κούσιου».

Τηλ.:6984108684.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ7-9 .Κωδ:24263ΓΗΠΕ-

ΔΟ,γκαρσονιέρα30τ.μ.,κατασκευή1982,1
χώρος,2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιά
,ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογηκατάστα-
ση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαιμεμία
ντουλάπα,ενοίκιο150€.Αποκλειστικάαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23132 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφά-
νειας32τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελεί-
ταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνακαι
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1972και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικό,
έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια
καιΑνελκυστήρα,έχειΗλ.Συσκευές,Τιμή:180
€.Επιθυμητήμόνογυναίκαεκπαιδευτικός.

Κωδ:23457ΚΑΛΛΙΘΕΑ,κομπλέεπι-
πλωμένηγκαρσονιέρα60τ.μ.,κατασκευή
1983,1υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα
,2οςόροφος,χωρίςανελκυστήρα,ενοίκιο
250€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροαπό1/09/2020.

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

Κωδ.13175ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑπεριοχήΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ,κομπλέεπιπλωμένο108τ.μ.
3οςορ.του1985με2υ/δ,,ηθέατουκαλή
καιη κατάστασητου , ξύλιναπατώματα,
καιθέρμανσημεσόμπαπετρελαίουκαιθερ-
μοπομπούς,με2κλιματιστικά,για σοβα-
ρούςμισθωτές,Αποκλειστικήανάθεσηστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ζητούμενομίσθωμα
250€.Θαείναιελεύθεροαπό15/09/2020.

Κωδ:115481ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
πλησίονΚΤΕΛανακαινισμένοδιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας115τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο ,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμε
Πετρέλαιο,μεκαινούργιακουφώματααλου-
μινίου,τηνπόρτατουΘωρακισμένηκαιμε
διπλάτζάμια-Τιμή:300€.Αποκλειστικάαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκου-
ζίνα,καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,με
δυνατότητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας

(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένη,μεαπο-
θήκηκαιμεδύοντουλάπες,έχειηλεκτρικές
συσκευέςαλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,
προσφέρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας
,350€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543ΠΙΕΡΙΩΝστηνΒοσπόρου

29 ενοικιάζεται ισόγειαμικρήαποθήκη4
τ.μ.,κατασκευή2011,σεκαλόσημείοε-
νοίκιο25€μόνο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
καιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23705-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα
-Τιμή:100€

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό3χώρους, .Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά,έχειΚου-
φώματαΣυνθετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-
Μίσθωμα300€.

Κωδ:23610 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας94τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό4Χώρους,.Είναικατα-
σκευασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά
τζάμια-Τιμή:230€

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22955 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας69τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια-Τιμή:300€.Τογραφείομας
διαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

ΚΩΔ.22801. ΣΤΟΝΣΤΑΥΡΟΗΜΑ-
ΘΙΑΣενοικιάζεταικατάστημαμε258τ.μ. ι-
σόγειοκαιμεπολύαύλιοχώροελεύθερο,
μεγάληβιτρίναμπροστάκατάλληλογιακάθε
χρήσημεάδειακαταστήματοςτιμήεξαιρετικά
προσιτή ,μόνο420€. ολόκληρο.Αποκλει-
στικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22849-ΣτονΚόμβοτηςΒέροιας
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμητοΚατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας600τ.μ.Ισόγειοσεοικόπεδο

4στρ.σετιμήεξαιρετικάχαμηλήστα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚμεράμπα,σεπλήρηλειτουρ-
γία,κοντάστηνΒενιζέλουτιμήαπό80€/
μήναμόνο.


ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενο
απόέναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλ
καιτρίακαταστήματα72και24και24τ.μ.
περίπουισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρι-
κούδρόμουκαιαποτελείμιασπάνιαευκαι-
ρίααγοράς.Τιμήόλαμαζίμόνο45.000€ .
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104996-ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείται
από2υ/δ ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαι
μπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο2006και
διαθέτειθέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Δι-
αθέτειαπεριόριστηθέα, ταδεκουφώματα
τουείναικαινούργιασυνθετικά.Διαθέτεικαι
κλειστόπάρκινγκμεπολύεύκοληπρόσβαση.
-Τιμή:78.000€.

Κωδ:105837ΑΚΡΟΠΟΛΗ ,πωλείται
καινούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτά
και83τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυν
ιδιοκτήτη,3οςόροφος,κατασκευή2005,2
υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,υπάρχειδυ-
νατότητακαιγια3ου/δ,βλέπειτονκάμπο
τηςΒέροιας,διαθέτειπολύμεγάληκουζίνα,
ατομικήθέρμανσημεαντλίαθερμότηταςκαι
μεγάλοκλειστόγκαράζ,αποθήκηστο ισό-
γειο,σεαμφιθεατρικήθέση,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία.Προσφοράσετιμήεκπληκτικά
συμφέρουσα110.000€ .Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105028ΑΚΡΟΠΟΛΗ ,πωλείται

καινούργιοσπάνιοδιαμέρισμα110τ.μ.μικτά
,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,σαλό-
νι,κουζίνα,μπάνιο,υπάρχειδυνατότητακαι
για3ου/δ,βλέπειτονκάμποτηςΒέροιας,
διαθέτειπολύμεγάληκουζίνα,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,κλειστόγκαράζ,αποθήκη
στοισόγειο,σεαμφιθεατρικήθέση,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία.Προσφοράσετιμήεκπλη-
κτικάσυμφέρουσα110.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκα-
τοικίασυνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2
επίπεδα.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατα-
σκευασμένητο2001καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,έχειαπεριόριστηΘέα,
τακουφώματααλουμινίουκαιμίααποθήκη.
Έχεικήπο,Τζάκι ,BBQ,καιηλ.Συσκευές,
Μπαλκόνια24τ.μ.-Τιμή:200.000€.

Κωδ: 13568 -Άνω Ζερβοχώρι ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας220τ.μ.2επιπέδωνσεοικόπεδο
1000τ.μ.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
καιWC.Είναικατασκευασμένητο2000και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Α-
περιόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,
ΠόρταΘωρακισμένη,Αποθήκη,Κήπο,Τζά-
κι,Συναγερμό,Τέντες,Διπλάτζάμια-Τιμή:
ευκαιρίας80.000€.

ΠΡΟΣΟΧΗΟΧΙΑΠΛΗΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδομή
αποτελούμενηαπόοικόπεδο388τ.μ.καια-
ναδρομή355τ.μ.ηοποίακατανέμεταισεα)
έναδιαμ/μαισόγειο59τ.μ.β)δεύτεροδιαμ/μα
ισόγειο124τ.μ.γ)τρίτοδιαμ/μαισόγειο56τ.μ.
καιδ)τέταρτοδιαμ/μα1οςορ.με116τ.μ.τιμή
ευκαιρίαςόλαμαζίμόνο120.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαπο-

θήκησυνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπό-
γειο.Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Εί-
ναικατασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:12.000€.

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

τηςπαλαιάςΚεντρικήςπωλείταικατάστημα
44τ.μ.,ισόγειο,αυτοτελέςκαιμε22τ.μ.πα-
τάρι,κατασκευή1998,διαθέτειμεγάληβιτρί-
να,πρόκειταιγιαέναπολύαξιόλογοακίνητο
καιδιατίθεταισετιμήευκαιρίας,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήμόνο40.000€.

Κωδ:13964πωλείταικοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ.,τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα,ακίνητο
ευκαιρίας,τιμήέκπληξη,Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμή
πώλησης80.000€τώρα50.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείται
ισόγειοκατάστημα80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000
τ.μ.,κατάλληλοκαιγιαυγειονομικούενδιαφέ-
ροντος,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστηφύση,
ιδιαίτεροακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαι-
ρετικόσημείο,είναικατάλληλοκαιγιαάλλες
χρήσειςκαιπροσφέρεταισεαπίστευταχαμη-
λήτιμή,πολύσπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.12810Πωλείται επί τουδρόμου

πρώτοΠατρίδα -Νάουσα  αγροτεμάχιο
6226τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,ευκαιρία
τιμήμόνο30.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-

πεδοεντόςσχεδίουπόλεως,ορθογώνιο425
τ.μ.,ελαφρώςεπικλινές,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμομεσ/δ0,8,πρόκειταιγιαευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,τιμήμόνο40.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
494τ.μ.,εντόςσχεδίουπόλης,διαθέτειθέα

απρόσκοπτη,ελαφρώςεπικλινές ,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
40.000€.

κωδ13715ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.070
τ.μ.,εκπληκτικόοικόπεδο,ευκαιρίαχωρίςαμ-
φιβολία,σετιμήπροσφοράςμόνο52.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13637ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Πωλείταιοι-
κόπεδο3.007τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο,
εντόςζώνης,προσφέρεταισετιμήευκαιρίας
,μόνο20.000€.

Κωδ:13752ΡΑΧΗ,πωλείταιέναοικό-
πεδοεντόςζώνης5.100τ.μ.είναισεανοι-
χτωσιά ,κατατμείταικαισεδύοοικόπεδα
άρτιακαιοικοδομήσιμα ,εκπληκτικόπραγ-
ματικάκαισεάριστοσημείο ,αλλάκαισε
τιμήπραγματικήςευκαιρίας,μόνο35.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13787  ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο
1.820τ.μ.,εντόςζώνης,άρτιοκαιοικοδομί-
σημο,εξαιρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέ-
γερσημονοκατοικίας ,ητιμήτουεξαιρετικά
συμφέρουσα,μόνο25.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτης

ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκει-
ταιγιαέναμοναδικόακίνητο,εξολοκλήρου
ανακαινισμένοτοοποίοαποτελείταιαπό2Υ-
πνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,έναμπάνιοπολυ-
τελείαςκαθώςκαιαποθήκη.Έχεικαινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ευρί-
σκεταισεπολυκατοικίααξιώσεων,μεάνετους
χώρους ,μεθωρακισμένηπόρταεισόδου
καιαποτελείευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,τιμή:
89.000€.Ιδανικόακίνητογιακάποιονπουα-
ναζητείκάτιμοναδικόστηνκαρδιάτηςπόλης.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

ΚΩΔ:106495ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο70τ.μ.
μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),αποτελείταιαπόένανμεγάλοενιαίο
χώρογραφείων,ξεχωριστό2ογραφειακό
χώροκαιμπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,
μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,τοοποίο
χρήζειανακαίνισης.Τοακίνητομπορείνα
γίνεικαιμίαάνετηγκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγά-
λησαλοκουζίνακαιμπάνιο.Προσφέρεταισε
πολύκαλήτιμήμόνο25.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 120 τ.μ.
+ 35 τ.μ.πατάρι, με μεγάληπρόσοψη,
γωνιακό, εξαιρετικήςπροβολής,πλησίον
τηςνέαςΓέφυραςΚούσιου,κατάλληλογια
πολλές χρήσεις.Πληροφορίες τηλ.: 6972
269839κ.Γιώργος.

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.

ΚΕΝΤΡΟ, ενοικιά-
ζεταιμεζονέτα100τ.μ.,
μονοκατοικία,απέναντι
απόταείδηυγιεινής«Ι-
ωαννίδη»Αντωνιάδη3.
Τηλ.:6973226912.



ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται
επαγγελματικός χώρος 50 τ.μ.,

πλήρως ανακαινισμένος, 1ος

όρ., γωνιακό,δίπλασταΑστικά.

Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος ΤΕ-
ΦΑΑ με εξειδίκευση στην κο-

λύμβηση για να εργαστεί ως

προπονητής στο κολυμβητήριο

“ΠΗΓΑΣΟΣAqua Center” στη

Βέροια.Ασφάλισηκαιαποδοχές

σύμφωνα με το νόμο. Κατάθε-

σηβιογραφικώνστηγραμματεία

του κολυμβητηρίουΣταδίου125

Βέροια.Τηλ:2331125087.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκι-
νήτων, ηλεκτρολόγος αυτοκινή-

τωναπόεπιχείρησηστηΒέροια

γιαπλήρηαπασχόληση. Ικανο-

ποιητικήαμοιβή.ΖΗΤΕΙΤΑΙοδη-

γόςΤαξίγιαπλήρηαπασχόληση

καθώς καιΠΩΛΗΣΗ γαϊδουρά-

κια. Τηλέφωνα επικοινωνίας:

2331071553&2331062900.Ώ-

ρεςεπικοινωνίας:9:00με18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός ή
βοηθόςφαρμακοποιούμεεμπει-

ρία γιαφαρμακείοστοΝομόΗ-

μαθιας.Αποστολή βιογραφικού

στο: aggeliesfarmakio@gmail.

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανοτεχνίτης
αυτοκινήτωνγιαμόνιμηεργασία.

Τηλ.:2331021904κοςΚώστας.

ΗΕΤΑΙΡΙΑALU-SYN ζητάει
άτομο για μόνιμη εργασία με ε-

μπειρίασεκατασκευήκαιτοποθέ-

τησηκουφωμάτων.Επικοινωνία

γιαραντεβού2331073281υπεύ-

θυνοςπροσωπικουΒύρωνΣτα-

μπούλογλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-
σίασεφαρμακείομε επιδότηση

και σχετική εμπειρία. Απαραί-

τητηπροϋπόθεση κάρτα ανερ-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ30τ.μ.κοπλαμ,130€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.15ετίας,πολύκαλό,200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.υπερλουξ,ανακαινισμένο&επιπλω-
μένο,260€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.υπερλουξ,ανακαινισμένο&επιπλω-
μένο,270€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο,200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,190€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ50τ.μ.επιπλωμένο,θέα,220€
ΡΟΛΟΙ50τ.μ.12ετίας,καλό,200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,200€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένο,ντουλάπα,200€
ΕΛΗΑ60τ.μ.10ετίας,τζάκι,θέα,λουξ,300€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.γωνιακό,ανακαινισμένο,270€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ75τ.μ.12ετίας,επιπλωμένο,θέα,320€
ΚΤΕΛ75τ.μ.κόπλαμ,θωρακισμένη,καλό,200€
EΛΗΑ80τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,καλό,400€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ90τ.μ.καλό,επιπλωμένο,250€
ΠΙΕΡΙΩΝ95τ.μ.καλό,ατομ.λέβητα,θέα,370€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ100τ.μ.καλόμε3υ/δ,290€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετίας,λουξ,370€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.,ανακαινισμένο&επιπλωμένο,280€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξμεζονέτα,400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ40τ.μ.ευκαιρία,13.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΡΟΛΟΙ55τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο,34.000€
ΓΗΠΕΔΟ55τ.μ.15ετίαςμεαποθήκη&ηλιακό37.000€
ΚΕΝΤΡΟ65τ.μ.,ευκαιρία,μεparking,35.000€
ΑΝΟΞΕΩΣ65τ.μ.ευκαιρία,16.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ70 τ.μ. μονοκατοικία με οικόπεδο,
18.000€
ΡΟΛΟΙ78τ.μ.ευκαιρία,θέα,επενδυτικό,29.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,θέα,54.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.θέα,καλό,37.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ105τ.μ.18ετώνμε3υ/δ,ευκαιρία,75.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ120τ.μ.νεόκτιστολουξ112.000€
ΕΛΗΑ125τ.μ.αρχοντικό165.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.ημιτελήςμονοκατοικία,22.000€

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ140τ.μ.μονοκατοικία,επενδυτικό,57.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.ημιτελήςμεζονέτα,ευκαιρία,29.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ35τ.μ.πολύκαλό,220€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.πολύκαλό,670€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ130τ.μ.μεκαλήπροβολή,700€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ250τ.μ.1.200€
ΛΑΙΚΗ300τ.μ.2.200€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&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,μεθέ€α,29.000€
ΔΟΒΡΑ420μέτρα,55.000
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτρα,μεοικοδομικήάδεια,50.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,18.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ570μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,27.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκρεοπωλείοπλήρωςεξοπλισμένο,σεχω-
ριόδίπλαστηνΒέροια,ενοίκιο380€/μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστά-
σεις,σεπλήρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικής
πώλησης,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
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μ1οςχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρηςανα-
καιν.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΚΕΝΤΡΟΔιατηρητεομε3ΔΣΚκαιαδειααπόαρχαιολογιαγιαεργα-
σιεςμονο25000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ30000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενο1ΔΣΚΧ.Θ.εμπροσθιο220€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥαρχη,2ΔΣΚχωριςΘερμνση,ξυλινεςμπαλκονοπρτες
220€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣεπιπλωμενο2ΔΣΚ,Θεα,Α/CΑ.Θ350€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ1ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΘερμ/τεςΘεα200€
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€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΟικοπεδο450τ.μμεθεαΘαλασσααποστ.1800μ,15000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτοσοβαρες
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€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογιαπαρκιγκ
28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μαπό37000τωρα15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ7χωρηεπαγ.στεγη2οςχωριςασαν.γιαφροντιστη-
ριο700€
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθηση
κτλπ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΠΑΡΚΙΓΚυπαιθριοστηναγορα50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα50
τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟΣΤΗΝΑΓΟΡΑ50€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρεια,ινστι-
ντουτα,κτλπ349€
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
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστον

ΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.Επί-
σηςένατρακτέρUNIMOK,μίαπλατφόρμακαινούργιακαιμία
φρέζασυρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.Πληροφορίεςστο
τηλέφωνο:6973616847.



γίας.Τηλ.: 23310 27507, 6947

259696.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςσεξε-
νοδοχείο στη Βέροια για απο-

γευματινήεργασία.Απαραίτητη

η ικανότητα συνεννόησης στα

Αγγλικά.Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για περι-
ποίηση και φροντίδα ηλικιωμέ-

νου στη Βέροια. Τηλ.: 23310

91098κοςΔημήτρης,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαφροντί-
δα ηλικιωμένης στηνΑγ. Βαρ-

βάρα για 24ωρη βάση. Πληρ.

τηλ.:2331300216.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από τη

Μεταφορ ική  «Ν.  Ίκαρος»

CarrierμεδίπλωμαΓ΄ήΕ΄κα-

τηγορίας. Επιθυμητή προϋπη-

ρεσία.Τηλ.:2331022022.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για
το κρεοπωλείο «Καρατζούλας»

στηΒέροια, με εμπειρία.Τηλ.:

6937249048.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία
κρεάτωνξεκοκαλιστήςκαιοδη-

γός με επαγγελματικό δίπλω-

μα.Πληρ.τηλ.:2332042608.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ζητάεινα
προσλάβειγιαμόνιμηαπασχόλη-

ση,εξωτερικόπωλητήήπωλήτρια

γιατουςΝομούςΗμαθίας,Πέλλας,

Θεσσαλονίκης.Απαραίτηταπρο-

σόντα, ευχέρεια λόγου, αγγλική

γλώσσα,δίπλωμααυτοκινήτου,ά-

δειαεργασίαςπροσωπικούασφα-

λείας,εμπειρίαμεβιογραφικόκαι

συστάσεις.Μισθός,ασφάλισηκαι

ποσοστά.Παραλαβήδικαιολογη-

τικώνμεσυνέντευξηστακεντρι-

κάγραφείαμας,Θεσσαλονίκης

45Βέροιαwww.securitytsiflidis.

gr-sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.

2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής,

τελειόφοιτος τουΑΠΘ,μεφρο-

ντιστηριακηπείρα,παραδιδει ι-

διαίτεραμαθήματασεμαθητές

Δημοτικού,Γυμνασίου,Λυκείου

(μεεξειδίκευσηστηνΈκθεση).Τι-

μέςπροσιτέςμεμονωμένακαισε

γκρουπάκια.Τηλ.:6973707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ τύπου

ΚΟΥΜΠΟΤΑ, τύπου 7100,

17 ίππους, μαζί μεπλατφόρ-

μα, σε καλή κατάσταση.Τηλ.:

6942 256821 από τις 3.00

μ.μ.έως10.00μ.μ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από μαθη-
τή τουΜουσικούΣχολείουσε

άριστη κατάστασηAlto Σα-

ξόφωνο μάρκας Jinbao και

ταμπουράς. Ελαφρώς μετα-

χειρισμένα μαζί με τις θήκες

τους. Τιμή Σαξόφωνου 300

ευρώ.Τιμή ταμπουρά80 ευ-

ρώ.Τηλ.:6973658037.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ επιστή-
μων με μεγάλη κινητή και α-

κίνητη περιουσία, καθώς και

υψηλά εισοδήματα, ζητει σύ-

ζυγο-σύντροφο για σοβαρή κι

ανθρώπινησχέση.Τηλ.: 6949

215864.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονομι-
κά ανεξάρτητος αναζητά σο-

βαρή εμφανίσιμη κυρία χωρίς

οικογενειακές υποχρεώσεις

άνω των 65 ετών έως 75 ε-

τών με τηνπροοπτική γνωρι-

μίαςκαισυμβίωση.Τηλ.:6977

951301.

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζη-
τά γνωριμία με κυρία από 55

ετών έως 68 ετών, με σκοπό

τησυμβιωσηήτογάμο.Τηλ.:

6986585060.

ΚΥΡΙΑ60ετών,συνταξιού-
χος, κοινωνική, αξιοπρεπής,

αναζητά σύντροφο έως 68 ε-

τών με τα ίδια χαρακτηριστικά

γιαμίαουσιαστικήσχέσηζωής.

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
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλαστα600 ευρώ.Ηπαραλαβή γίνεται από
τοναγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι χαμηλή.Ηπεριοχή είναι
έξωαπό τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο
6981088721.

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 κερδο-
φόραεπιχείρηση,ερ-
γαστήριοζυμαρικών,
μεσταθερήπελατεία
καιμηχανήματασεε-
ξαιρετικήκατάσταση.
Τηλ.:2331092777.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Σ. ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΟΥΚΑΙ ΣΙΑΟ.Ε. επιθυμεί
ναπροσλάβειμεπλήρηαπα-
σχόληση πωλητή/πωλήτρια
έως 30 ετών για το νομόΗ-
μαθίας.Απαραίτητη η κατοχή
διπλώματος ΙΧ αυτοκινήτου.
Ηπροϋπηρεσίασεαντίστοιχη
θέση θα συνεκτιμηθεί. Προ-
σφέρεται εταιρικό αυτοκίνητο
και ελκυστικό πακέτο απο-
δοχών.Αποστολή βιογραφι-
κού στο e-mail: logistirio@
oikobros.gr.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμανι-
κών, με φροντιστηριακήπεί-
ρα, παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα όλων των επιπέδων.
Τηλ.:6931155908.



Ολοκληρώνονται αυ-
τήν την εβδομάδα οι ερ-
γασίες συντήρησης, επι-
σκευών και καθαρισμού 
στα σχολεία του Δήμου 
Νάουσας, ώστε να υπο-
δεχτούν τους μαθητές, 
ενόψει της νέας σχολικής 
χρονιάς 2020 – 2021. Ε-
πισημαίνεται ότι εκτελέ-
στηκαν σημαντικές και 
εκτεταμένες εργασίες συ-
ντήρησης ιδίως σε σχολι-
κά κτίρια όπου υπήρχαν 
σοβαρά προβλήματα. 
Ειδικότερα οι εργασίες 
πραγματοποιήθηκαν σε 
εξωτερικούς και  κύριους 
χώρους των σχολικών 
μονάδων (προαύλια, 
σχολικές τάξεις, τουαλέ-
τες κλπ).

P Τέλος Οκτώ-
βρη η ώρα θα πάει 
πίσω και κερδίζουμε 
έτσι λίγο 2020 ακό-
μα…

P Τέτοιο κελεπού-
ρι φέτος!

 
P Από την άλλη, 

μία ώρα πίσω θα πά-
ει και το εμβόλιο για 
τον ιό. Ουδέν κακόν.

 
P Κάποιοι περι-

μένουν τον έρωτα της 
ζωής τους, κάποιοι μια 
επαγγελματική ευκαι-
ρία. Εμείς εδώ περι-
μένουμε την επόμενη 
απόφαση της κυβέρ-
νησης για να διαδηλώ-
σουμε εναντίον της.

 
P Οι άλλοι σε διαδήλωση κατά των μα-

σκών στα σχολεία φώναζαν ότι η Μακεδονία 
είναι ελληνική. Συγκοινωνούντα δοχεία ή ένα 
και το αυτό;

 
P Ενώ μία κυρία πήγε σε διαδήλωση κατά 

των μασκών φορώντας μάσκα. Δεν πρόλαβε να 
τη βγάλει από την τρικυμία.

 
P Αδικία. Ούτε ένας δεν διαμαρτύρεται 

για τα παγουρίνια. Τι μας κρύβουν;
 
P Κλεμμένο. Εγώ άμα γίνω πατέρας, θα του 

πω: παιδί μου, ούτε σχολεία ούτε βιβλία ούτε ε-
μπειρίες. Φέισμπουκ να κάνεις από μικρός και θα 
τα μάθεις όλα.

 
P Μας το είχε πει και αυτό χρονικά ο 

Τζορτζ Όργουελ. Ο ‘μεγάλος αδελφός’ κατέλη-

ξε ‘φάρμα των ζώων’.
 
P Σήμερα μόνον οι η-

λίθιοι κάνουν δικτατορίες 
με τανκς αφού υπάρχει η 
τηλεόραση. Ουμπέρτο Έ-
κο.

 
P Καμία ευθύνη στα 

κανάλια που βάζουν μέ-
σα στα σπίτια μας κάθε 
αποβλακωμένο σκουπί-
δι, επειδή απλώς ‘γρά-
φει’ στην κάμερα;

 
P Καμία ευθύνη και σε 

εμάς, που τους ανοίγουμε 
καθημερινά την πόρτα;

 
P Μαθημένη στο 

φθηνό η κοινωνία μας, 
καθηλώθηκε από την 
πρώτη κιόλας μέρα στον 
καθρέφτη της.

 
P Στην αμάσητη τρο-

φή που μας σερβίρουν τα 
κανάλια, είμαστε δυστυχώς 
ασυμπτωματικοί φορείς 
του ιού. Και εμβόλιο πουθενά.

 
P Επειδή δεν αντέχω άλλο, ας αλλάξουμε 

μεμιάς κατηγορία: Ξέρεις ότι είσαι ερωτευμέ-
νος όταν δεν μπορείς να κοιμηθείς, επειδή 
πραγματικά είναι πολύ καλύτερο απ’ ό,τι ονει-
ρευόσουν.

 
P Και:
 
Δύο φίλες συναντιούνται τυχαία στον δρόμο:

– Τα έμαθες τα νέα; Χθες πήρα για πρώτη 
φορά το αυτοκίνητο του άντρα μου και έπαθα με-
γάλη ζημιά. Ένας ατζαμής έπεσε πάνω στο αμάξι 
και το έκανε σμπαράλια!

– Αλήθεια! Μα πως έγινε αυτό; Μήπως έτρε-
χες;

– Αντιθέτως! Πήγαινα μόνο με εξήντα χιλιόμε-
τρα…

– Τότε; Έτρεχε εκείνος;
– Και να `θέλε δεν μπορούσε. Ήταν σταματη-

μένος και δεν ήταν καν μέσα στο αυτοκίνητο του!
Κ.Π.
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Ολοκληρώνονται οι εργασίες συντήρησης 
και καθαρισμού στα σχολεία του Δήμου Νάουσας
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