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Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 

Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου Σήμερα σε Βέροια και Νάουσα

  - Ποια είναι τα αιτήματά τους

-Πολύ σύντομα, νέα συνάντηση για την 
μακροχρόνια μίσθωση του Χ.Κ.
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ΑΔΕΔΥ Ημαθίας: 
Πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία 
και συγκέντρωση διαμαρτυρίας 

στη Βέροια

Από την Ομάδα Δίωξης 
της Βέροιας συνελήφθησαν 
δύο άτομα για καλλιέργεια 
και διακίνηση κάνναβης

Λύση στο πρόβλημα των μη επιλέξιμων 
προς οινοποίησησταφυλιών, με κοινή 
πρωτοβουλία Βεσυρόπουλου – Βορίδη

Χωρίς μάσκες από χθες 
στην Ημαθία 

Ποια μέτρα προβλέπει ο χάρτης 
για το επίπεδο του Νομού μας

Με δοξολογία, ομιλία
και κατάθεση στεφάνων 
ο φετινός εορτασμός των 

«Ελευθερίων» της Βέροιας

ΕΠΣ Ημαθίας
Πρεμιέρα με πολλά γκολ στην 

Α1 και στη Β΄ κατηγορία
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Καθαρό κι όχι πλαστικό 
μέλλον για τα παιδιά μας

  Οφείλουμε να παραδώσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον 
στα παιδιά μας, δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης ανακοινώνοντας την 
κατάργηση, από τον Ιούλιο του 2021, των πλαστικών μίας 
χρήσης, που περιλαμβάνεται στο πράσινο νομοσχέδιο του 
Υπουργείου το οποίο ψηφίζεται αυτές τις μέρες. Όντως ένα 
καλύτερο μέλλον για  τα παιδιά μας, τους το οφείλουμε.
  Και ίσως να το είχαμε εάν φροντίζαμε, από χρόνια, να 
προστατεύουμε το περιβάλλον, να μην το φορτώνουμε με 
χωματερές, να προσαρμόζαμε την παιδεία μας προς αυτή 
την κατεύθυνση, να μαθαίναμε να διαχειριζόμαστε τα 
απορρίμματά μας από το σπίτι ακόμα, να μην πετάμε στο 
δρόμο ότι δεν χρειαζόμαστε στην τσέπη μας…Πολλά εάν… 
Σωστό το μέτρο, ωστόσο απαιτείται συγχρόνως μεγαλύτερη 
φροντίδα και συνείδηση, και της Πολιτείας και των πολιτών 
στην κατεύθυνση αυτή. Κάποια στιγμή πρέπει όλοι να 
ωριμάσουμε!
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Κάρπου, Παπύλου,

Αγαθοδώρος και Αγαθονίκης

Στον 
αγώνα της 

ενημέρωσης 
για την 

ψυχική υγεία
Διανομή εντύπων με ε-

νημερωτικό υλικό για την
Παγκόσμια ΗμέραΨυχικής
Υγείας έκαναν από τοπρωί
του περασμένου Σαββάτου
Βέροια, ομάδες τουΣΟΦΨΥ
Ημαθίας.Στόχοςη ενημέρω-
σητωνπολιτώνγιατηνψυχι-
κήασθένειαπουτατελευταία
χρόνια αυξάνεται ανησυχητι-
κά, στη δύσκολη εποχήπου
ζούμε…

Καστανογιορτή 
μετά μουσικής!

Φθινόπωρο χωρίς κάστανα
δεν νοείται, ακόμα και σεσυν-
θηκες covid…Έτσι η καθιερω-
μένη εκδήλωση τουΠολιτιστι-
κού  Συλλόγου  Κωστοχωρίου
κατηφόρισε στη  Βέροια, στο
εμπορικό κέντρο καισεσυνερ-
γασίαμε τηνΚΕΠΑΔήμουΒέ-
ροιας τιμήθηκε  έναςαπό τους
πιο νόστιμους  τοπικούς μας
καρπούς,τοκάστανοσεμιαδι-
αφορετική γιορτή .. Καστανο-
γιορτή μετα μουσικής, από το
ΚινητόΠερίπτερο,μετοσχήμα
ΤρίαΔοξάρια, 12 Χορδές, και
μεΠιάνοJazz…

Χωρίςμάσκεςαπόχθεςπάνωπουτιςσυνηθίσαμε!
Στοεπίπεδο2-επιτήρη-

σης του κορονοχάρτη,  η
Ημαθίαπουκλείνει3μέρες
χωρίς καταγραφή κρου-
σμάτων.Ήδη από χθες η
χρήσημάσκαςδεν είναι υ-
ποχρεωτικήσεεξωτερικούς
χώρους εκτός αν υπάρχει
συγχρωτισμός και υποχρε-
ωτική σε εσωτερικούς χώ-
ρουςεργασίας.

Επίσης τα καταστήματα
εστίασης θα κλείνουν από
τις 12:30 τοβράδυ έως τις
5 το πρωί, ανώτατο όριο
χωρίς εξαιρέσεις τα 50 ά-
τομα σε συναθροίσεις μέ-
σα-έξω,αυστηράόριαπλη-
ρότηταςσε θέατρο, σινεμά
καισυναυλίεςστο50%και
στηνεστίασησε65%,έωςτρίαάτομασεταξί,κ.λπ.

ΩστόσοχθεςέναςμεγάλοςαριθμόςανθρώπωνστηΒέροιακυκλοφορούσεφορώνταςμάσκα,προφανώςγιαλόγους
ασφάλειαςκαιατομικήςευθύνηςαφούοκίνδυνοςείναιακόμαυπαρκτός.

Κάποιοιχαριτολογώνταςπαραπονιότανότιτηνήρθεηώρανατηνβγάλουν,πάνωπουτηνσυνήθισαν!

ΚΕΠΑΔήμουΒέροιας:Φθινοπωρινήanticovid
πρότασημεDrive-inCinema

Με μια νέα πρόταση έρχεται από
χθες η ΚΕΠΑΔήμου Βέροιας, με το
drive-in cinema στην εποχήCOVID19
πουφιλοδοξεί να χαρίσει στοσινεφίλ -
και όχι μόνο- κοινό της περιοχής μας,
μιαδιαφορετικήεμπειρία.

Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα
καιμέχριτις12τοβράδυ,στοΔΑΚΜα-
κροχωρίου,τοΚΕΠΑdriveincinemaμε
τηνυποστήριξητουΚΑΠΑΔήμουΒέροι-
ας, ανοίγει μεπεριορισμένοαριθμόθέ-
σεωνστοαριστερόπάρκινγκτουΔΑΚμε
τα υγειονομικάπρωτόκολλαπροστασί-
ας.Εισιτήρια(5ευρώ)πωλούνταιμίαώ-
ρανωρίτερααπότηνέναρξηπροβολής
κάθεταινίας(έως4άτομααναόχημα).

Σήμερα Τρίτη προβάλλονται οι
ταινίες: 7.00 μ.μ. ΟΑρχιτσιγκούνης
(Radin!)σε σκηνοθεσίαΦρεντ Καβαγέ
με τους: Ντανί Μπουν,ΛοράνςΑρνέ,
ΝοεμίΣμιντ.Καιστις9.45μ.μ.Τσε:Ο
Αργεντίνος Γαλλο-ισπανο-αμερικανική
ταινία,σκηνοθεσίαΣτίβενΣόντερμπεργκ
με τους:ΜπενίσιοΝτελΤόρο,Τζούλια
Όρμοντ,ΌσκαρΆιζακΆμεσηαποκατάστασητων

«σπασμένων»απότοτροχαίο

Ευτυχώς αποκαταστάθηκε η ζημιάπουπροκλήθηκε στο
κάγκελο της γέφυραςαπό το τροχαίο με το ΙΧπουπροσγει-
ώθηκεσεμπαλκόνισπιτιούστηνπεριοχή τηςΜπαρμπούτας.
ΗτεχνικήυπηρεσίατουΔήμουΒέροιαςανταποκρίθηκεάμεσα
καιδιόρθωσετα«σπασμένα»τουατυχήματος,πρινπέσεικαι
κανέναςπεζόςστηναυλή…
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«Άκαρπη» η χθεσινή σύσκεψη των επικεφαλής 
παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

Νάουσας για τα 3-5 Πηγάδια
-Πολύ σύντομα, νέα συνάντηση για την μακροχρόνια μίσθωση του Χ.Κ.

Σύσκεψη για το θέμα του χιονο-
δρομικού κέντρου των 3-5 Πηγαδιών 
συγκάλεσε ο δήμαρχος Νάουσας το 
πρωί της Δευτέρας στο γραφείο του 
με τους  επικεφαλής των τεσσάρων 
συνδυασμών του δημοτικού συμβου-
λίου. Νικόλας Καρανικόλας, Νίκος 
Κουτσογιάννης, Λάκης Λακηνάνος 
και Ίλια Ιωσηφίδου, έκαναν μετά από  
δίωρο διάλογο, συμφώνησαν ότι δια-
φωνούν, χωρίς ωστόσο να αλλάξουν 
ούτε τελεία στα όσα υποστηρίζουν 
για τον διεθνή διαγωνισμό και το μέλ-
λον του Χ. Κ. Ο δήμαρχος Νικόλας 
Καρανικόλας επέμεινε στην επιλογή 
της διαδικασίας της μίσθωσης, ο τέ-
ως δήμαρχος Ν. Κουτσογιάννης στην 
παραχώρηση, ο εκπρόσωπος της ΛΑΣ στη λειτουργία από τον δήμο και 
η κ. Ιωσηφίδου στην εκφρασμένη άποψή της, που είναι πολύ κοντά σ’ 
αυτήν του κ. Κουτσογιάννη.

Ο δήμαρχος τελικά δεσμεύθηκε ότι πολύ σύντομα θα γίνει νέα συνά-
ντηση των επικεφαλής, στην οποία θα φροντίσει να έχει έγγραφα που 
θα διαβεβαιώνουν ότι η εξασφάλιση της χρηματοδότησης των 10,7 εκατ. 
ευρώ από το υπουργείο Ανάπτυξης μπορεί να γίνει μόνο με τη διαδικασία 
της μακροχρόνιας μίσθωσης του κέντρου σε ιδιώτη.

Σημειωτέο ότι η προθεσμία κατάθεσης φακέλου για την απόκτηση του 
σήματος από το χιονοδρομικό, λήγει στις 15 Οκτωβρίου. 

Ν. Κουτσογιάννης: Συνεχίζουμε  
για την πρόοδο του τόπου 

και τη διασφάλιση των συμφερόντων του δήμου μας
Σχετικά με τη χθεσινή  συνάντηση για τα 3-5 Πηγάδια, ο επικεφαλής 

της παράταξης «Κοινός τόπος», Ν. Κουτσογιάννης σε δήλωσή του ανέ-
φερε:

«Η συνάντηση των αρχηγών των δημοτικών παρατάξεων για το  χιο-
νοδρομικό μας κέντρο έγινε με καθυστέρηση ενός έτους, αλλά σε θετικό 

κλίμα. Εάν, αυτή είχε πραγματοποι-
ηθεί στον σωστό χρόνο σίγουρα τα 
πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά, 
δεδομένου ότι θα υπήρχε αρκετός 
χρόνος για όλους να θέσουν τα σχέ-
δια και τις προοπτικές, όπως τις αντι-
λαμβάνονται, καθώς και για την εξεύ-
ρεση μιας κοινά αποδεκτής –λειτουρ-
γικής λύσης. Στο χρονικό σημείο που 
βρεθήκαμε,  η πίεση είναι ασφυκτική. 

Από την ανταλλαγή απόψεων  
διαπιστώθηκαν διαφορετικές προ-
σεγγίσεις αναφορικά με τον τρόπο 
μελλοντικής αξιοποίησης των 3-5 Πη-
γαδιών. Η πάγια θέση της παράταξης 
μας είναι πως ο βασικός στόχος θα 

πρέπει να είναι η αλλαγή προσανατολισμού του  μοντέλου λειτουργίας 
του Χ/Κ κέντρου. Πρωταρχική  στόχευση είναι η υλοποίηση δράσεων 
που θα το μετατρέψουν σε ένα ορεινό θέρετρο ετήσιας λειτουργίας. Αυτό 
δύναται να  επιτευχθεί με ασφάλεια μόνο μέσα από το μοντέλο της μα-
κροχρόνιας παραχώρησης χρήσης. Γνώμονας πάντα η διασφάλιση των 
συμφερόντων του Δήμου με τη  δέσμευση του επενδυτή πάνω σε ένα 
επιχειρηματικό σχέδιο – επιλογής του - το οποίο θα κινείται στην υλοποί-
ηση δράσεων που θα εξασφαλίσουν τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
χώρου ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους . Πάντοτε όμως με όριο την προστασία και διατήρηση του περι-
βάλλοντος της ορεινής μας ζώνης.   

Παρά λοιπόν  τις διαφορετικές  προσεγγίσεις, συζητήσαμε με τον κ. 
Δήμαρχο, τον κ. Λακηνάνο και την κ. Ιωσηφίδου για την περαιτέρω κοινή 
μας δράση, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 
για τον δήμο μας. Ο Κοινός Τόπος με αίσθημα ευθύνης θα συνεχίζει να 
εργάζεται για την πρόοδο του τόπου η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
με τη διασφάλιση των συμφερόντων του δήμου μας στο παρόν και το 
μέλλον». 

Χωρίς παρέλαση και χωρίς τις καθιερωμένες εκδηλώσεις βράβευσης 
μαθητών, αθλητών που διακρίθηκαν αλλά και εθελοντών του Δήμου Βέ-
ροιας θα γιορτασθούν τα φετινά Ελευθέρια της Βέροιας στις 16 Οκτω-
βρίου 2020, μετά και την έγκριση του προγράμματος από το Δημοτικό 
Συμβούλιο Βέροιας, που συνεδρίασε χθες το πρωί δια περιφοράς.

Έτσι, το πρόγραμμα εορτασμού διαμορφώνεται ως εξής:
Πέμπτη 15-10-2020:
Γενικός σημαιοστολισμός όλων των Δημοσίων και Δημοτικών κατα-

στημάτων, Ν.Π.Δ.Δ. και Τραπεζών ως και των οικιών από την ανατολή 
του ηλίου της 15ης Οκτωβρίου μέχρι τη δύση της 16ης Οκτωβρίου

Φωταγώγηση των Δημοσίων και Δημοτικών καταστημάτων καθώς 
και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών τις βραδινές 
ώρες της 15ης και 16ης Οκτωβρίου.

Παρασκευή 16-10-2020:
Ώρα  07.30: Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών
Ώρα  08.00: Επίσημη έπαρση της Σημαίας 
Ώρα 10.05: Πέρας προσέλευσης στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου
Ώρα 10.10: Πέρας προσέλευσης επισήμων στον Ιερό Ναό Αγίου 

Αντωνίου 
Ώρα 10.15: Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 

Ώρα 11.00: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο 
Πεσόντων στην Πλατεία Ρακτιβάν (Ωρολογίου). Η κατάθεση στεφάνου 
θα πραγματοποιείται από έναν και μόνο εκπρόσωπο κάθε Νομικού 
Προσώπου ο οποίος θα παραβρίσκεται στο μνημείο και τηρώντας τις 
προβλεπόμενες αποστάσεις ώστε να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός στο 
χώρο πέριξ του μνημείου.

• Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τη Διευθύντρια του 
3ου ΓΕΛ Βέροιας

• Σιγή ενός λεπτού - Εθνικός Ύμνος
• Πέρας Τελετής 

Προσωρινά κλειστό τμήμα της οδού 
Φιλίππου της Αλεξάνδρειας 

λόγω προβλημάτων με το οδόστρωμα

Από τον Δήμο Αλεξάνδρειας παρακαλούνται οι οδηγοί, κατά τη διέλευσή 
τους από την οδό Φιλίππου, από τη συμβολή της με την οδό  Γρ. Λαμπράκη 
έως και αυτήν με την οδό Βετσοπούλου, να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή 
λόγω καθίζησης του εδάφους που παρατηρήθηκε (δημιουργία λακκούβας) 
από τη διέλευση βαρέων οχημάτων.

Στο σημείο επενέβη συνεργείο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης του 
Δήμου Αλεξάνδρειας που έκλεισε προσωρινά το δρόμο, έως και την αποκα-
τάσταση του προβλήματος και την επανατοποθέτηση του κυβόλιθου.

Από την Ομάδα Δίωξης συνελήφθησαν δύο άτομα
 στην Ημαθία για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης

-Στην αυλή της οικίας τους καλλιεργούσαν 21 δενδρύλλια 
Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπο-

λέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών ουσιών, συνελή-
φθησαν σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς της 
Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας 
Βέροιας, δύο ημεδαποί άνδρες για καλλιέργεια, κατοχή και 
διακίνηση κάνναβης.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των 
αστυνομικών, χθες (9 Οκτωβρίου 2020) το απόγευμα σε 
αγροτική περιοχή της Ημαθίας, εντοπίσθηκαν να καλλιερ-
γούν 18 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 3,5 μέτρων, τα 
οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία τους στην ίδια 
περιοχή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ακατέρ-
γαστης και κατεργασμένης κάνναβης συνολικού βάρους 
398 γραμμαρίων και 3 δενδρύλλια κάνναβης που καλλι-
εργούσαν στην αυλή της οικίας. Επίσης, κατασχέθηκε το 
χρηματικό ποσό των 345 ως προερχόμενο από την πώλη-
ση ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες, με την δικογραφία που σχηματίσθηκε 
σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Βέροιας.

Λύση στο πρόβλημα 
των μη επιλέξιμων προς 
οινοποίηση σταφυλιών,  
με κοινή πρωτοβουλία 

Βεσυρόπουλου – Βορίδη

Με κοινή πρωτοβουλία που ανέλαβαν ο Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάκης Βορίδης και ο Υφυπουργός 
Οικονομικών, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, δίνεται ουσιαστική δι-
έξοδος στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αμπελοκαλλιεργητές 
στην αξιοποίηση των σταφυλιών που δεν είναι πλέον επιλέξιμα 
για την παραγωγή κρασιού (οινοποίηση).   

Όπως είναι γνωστό, η φετινή περίοδος ήταν ιδιαίτερα δύσκολη 
για τον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας και των ακραίων 
καιρικών φαινομένων που προκάλεσαν τη μείωση της ποιότητας 
σε οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου.

Με την πρωτοβουλία των κ.κ. Βεσυρόπουλου και Βορίδη, σε 
συνεργασία με την ΑΑΔΕ, δίνεται η δυνατότητα  στους αμπελο-
καλλιεργητές – κατόχους μη επιλέξιμων προς οινοποίηση σταφυ-
λιών να αξιοποιήσουν την παραγωγή τους με εναλλακτικό τρόπο.

Η ταχεία επίλυση του σοβαρού ζητήματος αναγνωρίστηκε από 
την Ομοσπονδία Αμβυκούχων και Αμπελοκαλλιεργητών Ελλάδος, 
η οποία εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της στους δύο υπουρ-
γούς.             

15 και 16 Οκτωβρίου 2020

Με δοξολογία, ομιλία και κατάθεση στεφάνων 
ο φετινός εορτασμός των Ελευθερίων της Βέροιας
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Σινεμά = η πιο ασφαλής 
και άνετη διασκέδαση.

--> απολύμανση πριν 
κάθε προβολή,

--> μεγάλες αποστάσεις 
--> περιορισμένη διαθε-

σιμότητα εισιτηρίων
--> αντισηπτικά σε κάθε 

είσοδο και έξοδο

SCOOBY DOO! (ΜΕΤΑ-
ΓΛ) 

Προβολές:     Σάββατο 
10/10 και Κυριακή 11/10 
στις 18.30

Σκηνοθεσία: ΤΟΝΙ ΣΕΡΒΟΝ
Σενάριο: ΚΕΛΙ ΦΡΙΜΟΝ ΚΡΕΓΚ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΣΤΑΥ-
ΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ, ΥΡΩ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΛΕΡΤΑ

Ο Πειρατής Μαυροδόντης και το Μαγικό Διαμάντι
Captain Sabertooth and the Magic Diamond
Προβολές:     Σάββατο 10/10 και Κυριακή 11/10 στις 

18.30
 
Το Γεράκι του Φυστικοβούτυρου  -  (The Peanut 

Butter Falcon)

- Η ΠΙΟ ΓΛΥΚΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ -
- ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΑΚΛΜΠΕΡΙ ΦΙΝ -
- ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ SXSW2019 -
- ΓΕΜΑΤΟ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ, ΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ -
Πρωταγωνιστούν: Σάια ΛαΜπεφ, Ντακότα Τζόνσον
Προβολές :    Πέμπτη 8/10 – Δευτέρα 12/10 – Τρίτη 

13/10 – Τετάρτη 14/10  στις 20.30
Παρασκευή 9/10 – Σάββατο 10/10 – Κυριακή 11/10 

στις 21.00

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»     8/10/20 - 14/10/20Eυχαριστήρια της Φιλοπτώχου
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών 

Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:
1) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 300 ΕΥΡΩ υπέρ προσφιλών νεκρών.
2) Την κ. Παπαχρήστου Στέλλα και τα παιδιά της, για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, 

στη μνήμη του συζύγου και πατέρα τους Χαράλαμπου Παπαχρήστου, με τη συ-
μπλήρωση δύο ετών από το θάνατό του.

3) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 20 ΕΥΡΩ, για τις ανάγκες του συσσιτίου.
4) Τον κ. Κόγια Δημήτριο για τις τέσσερις πίτες και δέκα ψωμιά.
5) Την κ. Παπαγιάνη Βασιλική, για τα δύο πεντάλιτρα λάδι.
6) Ανώνυμο κύριο για τα πέντε λίτρα λάδι και δύο κιλά κιμά.
7) Ανώνυμο κύριο για δέκα κιλά μακαρόνια.
8) Ανώνυμο κύριο για τα δεκαεπτά κιλά λάδι.
9) Ανώνυμη κυρία για τα πέντε κοτόπουλα.
10)Ανώνυμο κύριο για τα 10 κιλά φασολάκια, 10 κιλά αρακά, 10 κιλά σπανάκι, 

20 κιλά μακαρόνια και 24 κουτιά ντοματοπολτό.

Παράδοση - παραλαβή 
ορθοπεδικών ειδών

και αμαξιδίου 
στο Κέντρο Μέριμνας 
ΑμεΑ Δήμου Βέροιας

-Το ΚΕΜΑΕΔ ευχαριστεί τον βουλευτή 
Τ. Μπαρτζώκα για  την διαμεσολάβηση 

Χθες Δευτέρα 12-10-2020 στις 11:30π.μ. στον χώρο του γυμναστηρίου του Κέ-
ντρου Μέριμνας ΑμεΑ Βέροιας έγινε η παράδοση – παραλαβή ορθοπεδικών ειδών 
και αμαξιδίου, τα οποία το Κέντρο παρέλαβε με τη διαμεσολάβηση του Βουλευτή 
Ν.Δ. Ημαθίας, κ. Τάσου Μπαρτζώκα. 

Ο Βουλευτής τόνισε ότι έπραξε το αυτονόητο, δηλαδή βοήθησε άτομα ΑμΕΑ να 
αποκτήσουν βασικά αγαθά της καθημερινότητας τους   

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας 
Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά τον βουλευτή, που για 
μία ακόμα φορά απολαμβάνουμε την φερεγγυότητα και την αλήθεια του, μέσω των 
πράξεων του. Είμαστε σίγουροι πως θα ακολουθήσουν και άλλες συνεργασίες στο 
μέλλον.   

Για το Δ.Σ.
Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ευχαριστήριο του 5ου ΓΕ.Λ. Βέροιας
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5ου ΓΕ.Λ. 

Βέροιας ευχαριστεί τον Διευθυντή του Εργα-
στηριακού Κέντρου Βέροιας κ. Ουσουλτζόγλου 
Νίκο και την ομάδα ΑΒ, που αποτελείται από 
16 μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ -  εκπαιδευτές  του 
ERC (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνη-
σης) και του ανθρωπιστικού οργανισμού Kids 
Save Lives- για την εξαιρετική παρουσίαση της 
δράσης τους τη Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 
στην Aίθουσα Xρωμάτων του Σχολείου. Η συ-
γκεκριμένη ομάδα αποτελεί τον πρώτο πυρήνα 
εκπαιδευτών στον νομό μας, στη Βασική Υπο-
στήριξη Ζωής (BLS) και την χρήση Αυτόμα-
του Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ) / Automated 
External Defibrillator (ΑΕD) και έχει στόχο της 
να συνδράμει σε περιστατικά που πιθανόν να 
συμβούν στην περιοχή του σχολικού συγκρο-
τήματος, να εκπαιδεύσει πολίτες και μαθητές 
με πιστοποίηση στη χρήση ΑΕA και να συμπεριλάβει και άλλους μαθητές του σχολικού συγκροτήματος ώστε να δημιουργήσει 
διάδοχη κατάσταση.

Ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής –τη χρήση του οποίου παρουσίασαν πολύ παραστατικά οι μαθητές- είναι ιδιοκτησίας 
του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και βρίσκεται για κάθε έτος με χρησιδάνειο από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου στο 1ο ΕΚ 
Βέροιας.

Πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές που συμμετείχαν στην παρουσίαση και ήταν οι: Παπαδόπουλος Άνθιμος, Παπαντωνίου 
Πετρούλα, Τσιρανίδου Γεωργία, Χρυσοστομίδου Μαρία και Χωραφαΐδου  Χρυσή.

Η Διεύθυνση του Σχολείου

Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Νάουσας: 
Με κομματικά κριτήρια 

οι τοποθετήσεις στο Νοσοκομείο
Ο Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ – προοδευτική συμμαχία Νάουσας για τις τοποθετήσεις  στο Νοσοκομείο της πόλης σημειώνει: 
«Μετά το νοσοκομείο Βέροιας, συνεχίζονται οι τοποθετήσεις σε νοσηλευτικό προσωπικό με καθαρά κομματικά κριτήρια και 

ανάλογα σε ποιόν βουλευτή ήταν ακόλουθοι και όχι με αξιοκρατικά κριτήρια. Πως αλλιώς να ερμηνεύσουμε την  ενέργεια του 
``αξιοκράτη΄΄ και ``δημοκράτη΄΄ διοικητή και του ``δημοκρατικού΄΄ συμβουλίου που προχώρησε στην τοποθέτηση προϊσταμέ-
νων , με τόση αξιοκρατία που ανάγκασε τη μία εργαζόμενη να βγει στη σύνταξη,  ενώ έπρεπε να τοποθετηθεί  προϊσταμένη και 
την άλλη αντί να προαχθεί την υποβίβασαν δουλεύοντας σε βάρδιες, γιατί ήταν …ΣΥΡΙΖΑ. Τα μόνα κριτήρια που έλαβαν υπό-
ψη τους ήταν αν ``είναι δικά τους , γαλάζια παιδιά΄΄.

Αν νομίζουν ότι μ΄αυτό τον τρόπο βοηθούν τον τομέα της υγείας και την κοινωνία, είναι βαθιά νυχτωμένοι. Ο μόνος τρόπος 
που γνωρίζουν είναι να ξεχρεώσουν κομματικά γραμμάτια που είχαν υποσχεθεί προεκλογικά.

Αυτό είναι το επιτελικό τους κράτος, αυτοί είναι οι άριστοι, αυτοί είναι οι Μακεδονομάχοι που χάθηκαν από την ``πιάτσα΄΄κα-
ταπίνοντας την συμφωνία των Πρεσπών, γιατί έπιασαν ``θεσούλες΄΄

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αφήσει να περάσει αυτό έτσι. Θα ενημερώσει την τοπική κοινωνία για τις ``δουλιές΄΄ σας. Η Δημοκρατία 
κύριοι δεν είναι έτσι. Η Δημοκρατία εμπερικλείει την αξιοκρατία, την ισότητα, το σεβασμό των δικαιωμάτων και άλλες πολλές 
έννοιες, οι οποίες είναι ξένες για σας. Σ΄αυτές τις έννοιες στηρίζονται όλα τα σύγχρονα κράτη, κάτι που δεν θέλετε εσείς, γι΄αυτό 
γυρνάτε τη χώρα 50 χρόνια πίσω, στην εποχή των κοινωνικών φρονημάτων.

Η μόνη λέξη που σας ταιριάζει είναι ΝΤΡΟΠΗ. Ο καιρός όμως έχει γυρίσματα».



Στον βουλευτή της ΝΔ Λάζαρο Τσαβδαρίδη απα-
ντάει η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου, τονίζο-
ντας ότι η πραγματικότητα στην παιδεία είναι πολύ 
επώδυνη για την κυβέρνηση όσο και αν προσπαθεί 
να την αποκρύψει. Αναλυτικά αναφέρει:

« Όποιος λέει πολλά ψέματα πρέπει να έχει καλή 
μνήμη, λέει ο σοφός λαός κ. Τσαβδαρίδη, και θα τον 
επικαλεστώ με τον κίνδυνο να με κατηγορήσετε για 
ακόμα μια φορά ότι “λαϊκίζω” επειδή λέω μια αλήθεια 
που δε σας βολεύει. 

Για άλλη μια φορά επιδοθήκατε στο κυβερνητικό 
σας άθλημα, στο οποίο είστε ασυναγώνιστοι: τη 
διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Με τη συνδρο-
μή βεβαίως των καλοπληρωμένων κυβερνητικών 
επιτελείων επικοινωνίας και των φιλικών μέσων 
ενημέρωσης. Μόνο που η πραγματικότητα είναι 
πολύ επώδυνη όσο και αν προσπαθείτε να την απο-
κρύψετε.

Λέτε: “τη φετινή χρονιά, έχουμε την καλύτερη στελέχωση των 
σχολείων μας σε σχέση με όλες τις τελευταίες χρονιές. Μέχρι στιγ-
μής έχουν γίνει 4.485 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και μέχρι 
τέλος Σεπτεμβρίου έχουν προσληφθεί 32.291 αναπληρωτές ενώ στο 
ίδιο διάστημα το 2019 είχαν προσληφθεί 24.505.”

Σας επαναφέρω στην πραγματικότητα: την προηγούμενη σχολική 
χρονιά είχαμε πάνω από 42.000 προσλήψεις αναπληρωτών με τους 
12.148 εξ αυτών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση! 

Λέτε: “Θα ακολουθήσουν πρόσθετες προσλήψεις αναπληρωτών 
για την κάλυψη αναγκών. Κατανοείτε ως εκ τούτου ότι όχι μόνο 
δεν έχουμε λιγότερους εκπαιδευτικούς αλλά έχουμε και σημαντικά 
περισσότερους και ταχύτατα θα ακολουθήσει και τρίτη φάση προ-
σλήψεων.”

Σας επαναφέρω στην πραγματικότητα: Τα κενά είναι τεράστια! 
Την προηγούμενη χρονιά και μέχρι σήμερα έχουμε 3800 παραιτή-
σεις εκπαιδευτικών σε όλη την εκπαίδευση. Το Υπουργείο Παιδείας 
δεν δίνει πρόσβαση στα δεδομένα για τον πραγματικό αριθμό των 
κενών στην Εκπαίδευση! Δεν τολμάει να μας δώσει σαφή ενημέρω-
ση για τα κενά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλες τις δομές της 
Εκπαίδευσης. Θα ήθελα όλα αυτά τα πολύ ωραία για την μη ύπαρξη 
κενών να τα πείτε στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθη-
τές που τα βιώνουν στο πετσί τους κ. Τσαβδαρίδη.  Η εκπαιδευτική 
κοινότητα γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γενι-
κή και Ειδική Εκπαίδευση, την Παράλληλη Στήριξη, τα Μουσικά και 
τα Καλλιτεχνικά Σχολεία και όλες τις εκπαιδευτικές δομές. 

Λέτε: “τα τμήματα με αριθμό μαθητών 26-30 αφορούν στο 3% 
του συνόλου των τμημάτων στη χώρα.”

Σας επαναφέρω στην πραγματικότητα: Το 3% που επικαλείστε 
αντιστοιχεί σε 40.000 μαθητές! Αυτοί είναι οι αριθμοί. Μπορείτε επί-
σης να μας ενημερώσετε σας παρακαλώ πόσοι μαθητές βρίσκονται 
σε τμήματα 22-25 μαθητών; Υποθέτω πως τάξεις με 22-25 μαθητές 
είναι για εσάς μια χαρά άνετες και ευάερες αίθουσες για να διεξάγο-
νται μαθήματα. 

Λέτε: “υποθάλπετε τις παράνομες καταλήψεις σχολείων, κάνετε 
διαρκώς κυβιστήσεις αναφορικά με το αν θέλετε ανοιχτά σχολεία, 
σιγοντάρετε όσους δεν επιθυμούν την τηλεκπαίδευση μιλώντας για 
Big Brother στις αίθουσες και χαϊδεύετε τα αυτιά όσων συνομοσιο-
λογούν για τις μάσκες στα σχολεία”

Σας επιστρέφω στην πραγματικότητα: Δεν υποστηρίζω καμιά 
συνωμοσιολογία. Οι 700 καταλήψεις σχολείων στη χώρα, δε γίνο-
νται από συνωμοσιολόγους μαθητές, αλλά από μαθητές που αμφι-
σβητούν την ακραία αμέλεια της κυβέρνησης. Ζητούν:

-  Μικρότερες ώρες και διαλείμματα για να λυθεί 
το ζήτημα με την πολύωρη χρήση μάσκας.

- Μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη στην 
κατεύθυνση των 15 μαθητών στην τάξη.

- Προσλήψεις καθηγητών για να καλυφθούν 
όλα τα κενά που εσείς υποστηρίζετε ότι είναι κα-
λυμμένα.

- Να βρεθούν κατάλληλοι χώροι για σχολεία με 
σοβαρά κτηριακά προβλήματα.

- Να μην τοποθετηθούν κάμερες στις σχολικές 
αίθουσες.

Και άλλα, που εγώ δεν τα κρίνω καθόλου α-
κραία ως αιτήματα. Ακραία είναι η φίμωσή τους, α-
πό τα φιλικά κυβερνητικά μέσα, και η διαστρέβλω-
σή τους ως δήθεν καταλήψεις συνωμοσιολόγων. 

Λέτε ότι έχω “το θράσος να μιλάω για πρό-
σληψη περισσότερων δασκάλων, αντί για αγορές 

νέων ελικοπτέρων!”  Λέτε: “Κυρία Καρασαρλίδου, σε πείσμα της 
εθνομηδενιστικής πολιτικής σας, η Κυβέρνηση της ΝΔ θα προάγει 
ΚΑΙ την ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ. Η 
χώρα μας θα παραμείνει ισχυρή και εθνικά υπερήφανη είτε το θέλετε 
εσείς είτε όχι.”

Σας επιστρέφω στην πραγματικότητα: Εκτός από την αχαρακτή-
ριστη διαστρέβλωση της πραγματικότητας επαναφέρετε στον δημό-
σιο λόγο ακραίους χαρακτηρισμούς. Ως εθνομηδενιστές χαρακτήρι-
ζαν και οι χρυσαυγίτες τα θύματά τους. Αλλά να βάλουμε τα πράγμα-
τα στη θέση τους: Εθνομηδενισμός είναι να αιμορραγεί το έθνος για 
να αγοράζεις εσύ με τον ιδρώτα του, άσκοπους εξοπλισμούς και για 
να πληρώνεις τις δημόσιες σχέσεις σου με ιδιωτικά κανάλια.

Ο πραγματικός πατριωτισμός βρίσκεται ακριβώς στις επενδύσεις 
στην παιδεία, στην υγεία, και στην αξιοπρέπεια του λαού. Εσείς θέ-
λετε έναν κόσμο φτωχό για να διαχειρίζεστε τη φτώχεια του και να 
του κουνάτε το δάκτυλο από τα φιλικά κανάλια που χρηματοδοτείτε 
με τα δικά του χρήματα. Εμείς ζητάμε μια πατρίδα που θα έχει βγει 
από το οικονομικό αδιέξοδο και θα έχει την αυτοπεποίθηση που 
αρμόζει σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα. Πουλάτε πατρίδα αλλά στην 
πραγματικότητα ξεπουλάτε - όπως πάντα κάνατε - σε εργολάβους 
και φίλους τα τιμαλφή των πολλών».
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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 ΓΚΑΣΙΑΒΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του 

Νικολάου και της Άννας, το γένος Ελευ-
θεριάδου, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στο Ελληνικό Αττικής και η 
ΚΟΥΤΡΟΥΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ του Δημητρίου 
και της Ελένης, το γένος Αναστασάκη, 
που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί 

στο Περιστέρι Αττικής, πρόκειται να παντρευτούν με θρη-
σκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου 
Βέροιας.

Eπιπλέον στήριξη για 
τους αμπελοπαραγωγούς 
και οινοπαραγωγούς ζητά 

ο Τάσος Μπαρτζώκας

Με κοινοβουλευτική ερώτηση ζητά ο Τάσος Μπαρτζώκας τη χορήγηση 
δανείων με εγγύηση του Δημοσίου, αλλά και περαιτέρω μέτρα στήριξης 
για τους επαγγελματίες του αμπελο-οινικού κλάδου. 

Ειδικότερα, και μετά από επαφές του με τους επαγγελματίες του 
κλάδου, ο Τάσος Μπαρτζώκας φέρνει το ζήτημα της υποστήριξης των 
αμπελουργών- οινοπαραγωγών στη Βουλή. Όπως εκθέτει στο κείμενο 
της κοινοβουλευτικής ερώτησης, το μείζον ζήτημα που αντιμετωπίζουν 
οι επαγγελματίες του κλάδου συνοψίζεται στη μειωμένη ρευστότητα, η 
οποία θέτει σε απειλή τη βιωσιμότητα των, κατά κανόνα, μικρο-μεσαίων 
επιχειρήσεων τους για την επόμενη χρονιά.

Παρά το γεγονός ότι από την αρχή της υγειονομικής κρίσης έχουν 
ληφθεί μέτρα, τόσο θεσμικής όσο και οικονομικής στήριξης, οι επαγγελ-
ματίες επισημαίνουν ότι δεν επαρκούν. Η μείωση της ζήτησης οίνου, είτε 
λόγω των ακυρώσεων παραγγελιών από το εξωτερικό, είτε λόγω των πε-
ριορισμών στην εστίαση, προμηνύουν το αβέβαιο μέλλον για το εισόδημα 
τους. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η αποθεματοποίηση τους ήδη είναι 
πολύ υψηλή, εν όψει των παρατεταμένων υγειονομικών περιορισμών και 
της αβεβαιότητας που αυτοί προκαλούν, οι αμπελουργοί-οινοπαραγωγοί 
εκπέμπουν σήμα κινδύνου.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας δηλώνει ότι στέκεται στο πλευρό τους, καθώς 
η Ημαθία συνιστά δυναμικό κέντρο παραγωγής οίνου, πρωτοστατώντας  
στην παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας οινικών προϊόντων, τα οποία κατα-
γράφουν υψηλές επιδόσεις στην εγχώρια και αλλοδαπή αγορά. 

Την ικανοποίηση του αιτήματος για χορήγηση ρευστότητας στους 
αμπελο-οινοπαραγωγούς, εγγυημένης από το Δημόσιο, ο Τάσος Μπαρ-
τζώκας θα την παρακολουθεί πολύ στενά,  ασκώντας συνεχή πίεση στην 
πολιτική ηγεσία με κάθε διαθέσιμο τρόπο.

Φρόσω Καρασαρλίδου προς Λάζαρο Τσαβδαρίδη: 
Είναι πολύ επώδυνη η πραγματικότητα στην Παιδεία 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπο-

λίτες μας έχουν 
φάρμακα που 
δεν χρειάζονται , 
μπορούν  να τα  
προσφέρουν για  
το  Γηροκομείο 
Βέροιας ,στο υ-
πόγειο της Δημο-
τικής Αγοράς.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 13 Ο-

κτωβρίου 2020 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Βέ-
ροιας ο Διαμαντής Πετρίδης σε 
ηλικία 89 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 11 Ο-

κτωβρίου 2020 στις 12.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Γε-
ωργιανών ο Θεόδουλος Χονδρο-
ματίδης σε ηλικία 83 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020 στις 5.00 

μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στην Παλ. Λυκο-
γιάννη Ημαθίας η Σοφία Ακινλισου σε ηλικία 80 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων:

Από τις 12 έως τις 14 Ο-
κτωβρίου θα συμμετάσχει ως 
Συνοδικό Μέλος στις εργασίες 
της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος 
στην Αθήνα. 

 Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 
το απόγευμα θα λάβει μέρος 
στον Πολυαρχιερατικό Εσπε-
ρινό στον Ιερό Ναό της Αγίας 
Σκέπης Εδέσσης επί τη εορτή 
της ανακομιδής των ιερών λει-
ψάνων του Αγίου Καλλινίκου 
Επισκόπου Εδέσσης. 

 Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 
το πρωί θα λάβει μέρος στο 
Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον 
Ιερό Ναό της Αγίας Σκέπης Ε-
δέσσης επί τη εορτή της ανα-
κομιδής των ιερών λειψάνων 
του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Ε-
δέσσης. 

 Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροί-
ας, επί τη εορτή πάντων των εν Βεροία 
Αγίων. Στο τέλος θα τελέσει δοξολογία 
για τα Ελευθέρια της πόλεως.  

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτι-
κό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 

Ναούσης και θα τελέσει δοξολογία για 
τα Ελευθέρια της πόλεως. 

 Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπο-
λιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Αλεξανδρείας και θα τελέσει δοξολογία 
για τα Ελευθέρια της πόλεως. 

 Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 
7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στους Ακαδημαϊ-
κούς Διαλόγους στον Ιερό Μητροπολιτι-
κό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου Βεροίας. 

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ 
Τὴν Τετάρτη 14 Ὀκτωβρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα 

στὸν Ἱερό Ναό Ἁγ. Γεωργίου Βεροίαςἀρχίζουν οἱ 
ὁμιλίες στά πλαίσια τῆς Σχολῆς Γονέων. Πρῶτος 
ὁμιλητής θά εἶναι ὁ Παν. Ἀρχιμ. Θεολόγος Ἀμπόνης, 
Ἱεροκήρυξ, μέ θέμα:  «Ἡ ἀξία καί ἡ ἀναγκαιότητα 
τῆς σχολῆς γονέων». Εἴσοδος ἐλεύθερη 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ             

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γη-
ροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά:

-Ανώνυμη Κυρία , για την δωρεά του ποσού 100 
Ε και εδεσμάτων , εις μνήμη συζύγου και γονέων.

-Την Οικογένεια Θεόδωρου Τσιούντα , για την 
δωρεά χρηματικού ποσού αντί δεξίωσης ,εις μνήμη 
του αγαπημένου τους συζύγου και πατέρα Θεόδω-
ρου Τσιούντα , με την συμπλήρωση 40 ημερών από 
τον θάνατό του. 

-Την κ.Λίζα Παπαδοπούλου , για την ευγενική 
προσφορά 1 πλήρους γεύματος , εις μνήμη της 
μητέρας της Ροδόκλειας , με την συμπλήρωση 40 
ημερών από τον θάνατό της.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 1 
πλήρους γεύματος , εις μνήμη προσφιλών προσώ-
πων.

                             Εκ της Δ/νσεως 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Λειτουργία Γραφείου 
κάθε Τετάρτη

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας απο-
φάσισε τη λειτουργία του Γραφείου κάθε Τετάρτη από  11:00π.μ.  έως  
12:30 μ. μ. αποκλειστικά για την είσπραξη των συνδρομών.

Παρακαλούμε τα μέλη μας και όσοι συνταξιούχοι του Δημοσίου επι-
θυμούν να εγγραφούν μέλη του Συνδέσμου, να φροντίσουν να τακτο-
ποιηθούν ταμειακά, διότι το έτος 2021 θα έχουμε εκλογές για νέο Δ.Σ.

 Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη μέ-
χρι 31-12-2020.

  Η Π.Ο.Π.Σ. επιχορηγεί τους Συλλόγους – Συνδέσμους με χρηματι-
κό ποσό ανάλογα με τον αριθμό ψηφισάντων. Όσα περισσότερα μέλη 
ψηφίσουν, τόσο μεγαλύτερη δύναμη αποκτά ο Σύνδεσμός μας.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
 Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ενημέρωση 
για τα αναδρομικά

Είναι πλέον γνωστό, ότι το Σ.τ Ε. έκρινε αντισυνταγματικούς 
τους Ν. 4051/2012 και Ν.4093/2012. Η απόφαση αυτή αφορά 
τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα. Για τους συνταξιού-
χους του Δημοσίου αρμόδιο να αποφανθεί για τους παραπάνω 
Νόμους είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο, δυστυχώς, ακό-
μη δεν έχει εκδικάσει τις χιλιάδες αιτήσεις που υποβάλαμε οι 
συνταξιούχοι του Δημοσίου.

Η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει ελάχιστα από αυτά 
που δικαιούμαστε. Με πολιτική απόφαση θα δοθούν στους 
συνταξιούχους είτε υπέβαλαν αγωγή, είτε όχι, ακόμη και στους 
συνταξιούχους του Δημοσίου και μάλιστα πριν αποφανθεί το 
Ελεγκτικό Συνέδριο.

Με τροπολογία του Υπουργού Εργασίας (κ. Βρούτσης), για 
την καταβολή των αναδρομικών συντάξεων στους συνταξιού-
χους του ιδιωτικού τομέα για το 11/μηνο από 15 Ιουνίου 2015 
έως 15 Μαΐου 2016, με εξαίρεση τη χορήγηση  των μειώσεων 
των επικουρικών συντάξεων και την κατάργηση των δώρων.

Δυστυχώς με νέα τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, 
χωρίς καμιά συγκεκριμένη αιτιολογία, θα επιστραφούν τα ανα-
δρομικά, στους πολιτικούς συνταξιούχους, πρώην Δημοσίους 
Υπαλλήλους  και τώρα συνταξιούχους του e Ε.Φ.Κ.Α., μόνο 
οι περικοπές που επιβλήθηκαν  στις κύριες συντάξεις του Ν. 
4093/2012 και όχι στις περικοπές του Ν. 4051/2012.

Καταβάλλουμε προσπάθειες, ως Π.Ο.Π.Σ. να μην εξαιρε-
θούν οι περικοπές του Ν. 4051/2012 για τους συνταξιούχους 
του Δημοσίου.

Πολλά μέλη μας αδημονούν και ρωτάν  πότε θα πάρουμε τα 
αναδρομικά και πόσα. Είναι γνωστό, εκτός απροόπτου, ότι θα 
δοθούν με τη σύνταξη του Νοεμβρίου (29-10-2020). Πόσα θα 
πάρει ο καθένας μας είναι προσωπική υπόθεση, εξαρτάται από 
τις μειώσεις που είχε στο Ν. 4093/2012 και μόνο σ’ αυτόν.

Εάν έχουμε ένα ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης, οποιου-
δήποτε μήνα του 2017- 2018 - 2019  στις ακαθάριστες απο-
δοχές έχει και μειώσεις του Ν.4024/2011, ο οποίος κρίθηκε 
συνταγματικός συνεπώς δεν έχουμε να λάβουμε τίποτα. Ν. 
4051/2012 που με την τροπολογία εξαιρούνται οι συνταξιούχοι 
του Δημοσίου. Κάνουμε προσπάθειες, ως  Π.Ο.Π.Σ. να μην 
εξαιρεθούν οι μειώσεις του Νόμου αυτού στους συνταξιούχους 
του Δημοσίου. Ν. 4093/2012 βλέπουμε πόσα μας μείωναν κάθε 
μήνα, το ποσό αυτό επί (Χ) 11 μήνες.

Π.χ. μείωση Ν. 4093/2012  100,00 € το μήνα. 
100,00 Χ 11=1.100,00€ Το ποσό αυτό έχει κράτηση 4% ή 

6% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης.
Οι μειώσεις των τριών αυτών Νόμων δεν υπάρχουν στα 

ενημερωτικά όλων, εξαρτάται από τα έτη συνταξιοδότησης. Εάν 
δεν έγιναν μειώσεις καθόλου, αυτός δεν θα πάρει αναδρομικά.

Το Υπουργείο προτίθεται ο φόρος εισοδήματος των ανα-
δρομικών να δηλωθεί με τροποποιητικές το οικ. έτος 2021. 
Μία τροποποιητική για τα αναδρομικά που θα λάβουμε από 15 
Ιουνίου 2015 έως 31-12-2015  και άλλη μία από 1 Ιανουαρίου 
2016 έως 15 Μαΐου 2016.

Καταβάλλουμε προσπάθειες, ως Π.Ο.Π.Σ. να κρατηθεί ο 
φόρος εισοδήματος τώρα,  για να αποφύγουμε την υποβολή 
των δύο τροποποιητικών το 2021.

Καλά θα κάνουμε από κάποιο ενημερωτικό σημείωμα της 
σύνταξης να διαπιστώσουμε πόσα μας μείωναν κάθε μήνα με 
το Νόμο 4093/2012. Το ποσό αυτό να το πολλαπλασιάσουμε 
επί 11, ώστε όταν μας δοθούν τα αναδρομικά να διαπιστώσου-
με, αφού αφαιρέσουμε τις κρατήσεις, αν μας δόθηκαν σωστά, 
διότι γίνονται λάθη.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

 ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη



Του Γιάννη
Καμπούρη

Τι αυτογκόλ, εδώ η ο-
μάδα δεν κατέβηκε καν 
στο γήπεδο … λοιπόν θα 
συνεχίσω να γράφω «τε-
ράστιες ανακρίβειες» με 
«ελαφρά τη καρδία» και 
ας βγει κάποιος να μου 
πει που είμαι λάθος.

Λοιπόν εκεί στα τέλη 
του 2012, αρχές του 2013 
στην περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας γίνεται η 

πρώτη ενημέρωση για τη σύνταξη του αναθεωρημένου 
χωροταξικού πλαισίου ανάπτυξης … οι αρμόδιοι φορείς 
που εκτιμώ ότι όφειλαν να είναι παρόντες είναι. Οι δή-
μοι του νομού, το ΤΕΕ, το οικονομικό επιμελητήριο, το 
επιμελητήριο, ο εμπορικός σύλλογος, οι αγροτικοί συνε-
ταιρισμοί, βέβαια η αντιπεριφέρεια του νομού μας, και ό-
ποιος άλλος εμπλέκεται στη αναπτυξιακή διαδικασία, αν 
κρίνω από την συμμετοχή των φορέων άλλων νομών …  
όμως δε μπορώ να είμαι βέβαιος ποιοι από τους δικούς 
μας φορείς ανταποκρίθηκαν σε εκείνο το κάλεσμα. 

Εκεί λοιπόν έγινε μια προφορική παρουσίαση του 
πλαισίου από τη μελετητική ομάδα και στη συνέχεια α-
πεστάλησαν τα εισηγητικά, περίπου 1.600 σελίδες … σε 
αυτές περιλαμβανόταν οι εκτιμήσεις ανά περιφερειακή ε-
νότητα και δήμο … ακολουθεί το σχέδιο παρέμβασης και 
οι τομείς παρέμβασης … και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα.

Ποιος θα καθίσει να διαβάσει τόσες σελίδες και να κά-
νει μάλιστα παρατηρήσεις και να τοποθετηθεί πάνω εκεί 
… οι μόνοι που τις διάβασαν είναι οι του επιμελητηρίου, 
που κατέθεσαν μάλιστα τη δική τους ολοκληρωμένη και 
τεκμηριωμένη πρόταση για ότι τους αφορά και όχι μόνο 
… αυτή παρουσιάστηκε το 2013 στην περιφέρεια – και 
από ότι μαθαίνω έγινε καθολικά αποδεκτή … ο δήμος 
μας απλά δεν πήγε όπως και οι άλλοι φορείς της πόλης 
μας – να σημειώσω εδώ τη δήλωση του δήμου μας ότι 
δεν τον ενδιαφέρει η όλη διαδικασία … σε ότι αφορά την 
αντιπεριφέρεια όπως φαίνεται στην απόφαση 266/2015 
της περιφέρειας, κατέθεσε υπόμνημα που ναι μεν περι-
λήφθηκε στην συγκεκριμένη απόφαση, αλλά στο τελικό 
σχέδιο δεν του αποδόθηκε η δέουσα θέση. 

Σε αντιδιαστολή οι άλλοι νομοί σε όλη τη διάρκεια 
σύνταξης του σχεδίου ήταν παρόντες και μάλιστα με 
πλήρη εκπροσώπηση. Υποδειγματική η παρουσία του 
νομού Σερρών, με τη συμμετοχή όλων των φορέων του 
και κυρίως με αποκρυσταλλωμένα και ενιαία αιτήματα, 
έντονα διεκδικητικοί και στο τέλος τα κατάφεραν, έτσι για 
να μην τους αδικούμε … κατά τα άλλα βρέθηκαν οι άλλοι 
νομοί να συζητούν τι πρέπει να γίνει για την ανάπτυξη 
της Ημαθίας !!! 

 Ακολουθεί η έγκριση του σχεδίου πρότασης – Β΄ φά-
ση – το 2015 από το περιφερειακό συμβούλιο … όποιος 
δε βαριέται ας ανατρέξει στο διαδίκτυο και ας διαβάσει 
τι «αποφάσισαν» για το νομό μας οι άλλοι νομοί – ΑΔΑ 
6ΔΜΛ7ΛΛ-ΝΚΜ … ακολουθεί η περίοδος των ενστάσε-
ων για να φθάσουμε στην οριστική απόφαση που έγινε 
και ΦΕΚ.

 Λοιπόν έτσι για να το γνωρίζουμε τι θα συμβεί και να 
μη «πυροβολούμε» αθώους … αυτή η απόφαση θα μας 
ακολουθεί για τα επόμενα 20 χρόνια (!!!) περίπου … ναι 
καλά διαβάζετε … οποιαδήποτε ενέργεια ως στόχος δεν 
αναφέρεται σε αυτό το πλαίσιο, δεν θα έχει τύχη … λχ 
αν θελήσουμε να κάνουμε επέκταση σχεδίου πόλης, να 
οριοθετήσουμε μια περιοχή φυσικού κάλους ή ένα βιο-
τεχνικό πάρκο κλπ, 
δεν θα μπορούμε. 

Ακόμα ο ι  εν ι -
σχύσεις που θα θε-
λήσουν να λάβουν 
κάποιες μονάδες, 
θα αντιμετωπίζουν 
προβλήματα λόγω 
της μη εγκατάστασης 
τους σε οριοθετημέ-
νη ζώνη … και τόσα 
άλλα που αγγίζουν 
την καθημερινότητα 
μας όλων μας.  

Δυστυχώς φά -
νηκε για μια ακόμα 
φορά ότι η πόλη μας 
δεν έχει  κάποιον 
μπροστάρη, ικανό 
να σηκώσει το βάρος 
της καθοδήγησης και 

του συντονισμού μας, για να μη βουλιάζουμε καθημερινά 
στο τέλμα της απραξίας και της συνεπαγόμενης συρρί-
κνωσής μας.

 Και που θα έπρεπε θα μπορούσαμε να παρέμβουμε, 
να ορίσει και να διεκδικήσει στόχους ειδικά ο δήμος μας, 
έτσι ενδεικτικά να αναφέρω.

• Στις μελλοντικές επεκτάσεις πόλεων και τοπικών 
διαμερισμάτων.

• Στις οικιστικές και αστικές παρεμβάσεις.
• Στον ορισμό των ΖΟΕ και των επιχειρηματικών δρα-

στηριοτήτων.
• Στην ανάδειξη και την προστασία περιοχών φυσικού 

κάλλους.
• Στις προστατευόμενες περιοχές. 
• Στην περιβαλλοντική διαχείριση – κυκλική οικονομία.
• Στις κτηνοτροφικές ζώνες.
• Στην τουριστική ανάπτυξη – θρησκευτικός, πολιτιστι-

κός τουρισμός, αγροτουρισμός κλπ.
• Στην ανάδειξη αρχαιοτήτων και στον καθορισμό των 

αρχαιολογικών ζωνών.
• Στα οικοσυστήματα. 
• Στις δασικές εκτάσεις.
• Στους διαμετακομιστικούς κόμβους.
• Στα βιοτεχνικά πάρκα – πάρκα εξυγίανσης.
• Στην ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων. 
• Στη διασύνδεση με το μητροπολιτικό κέντρο.
• Στην ανάπτυξη υφιστάμενων δικτύων και υποδο-

μών. 
• Πολιτισμός – αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία
κ.α.
‘Όμως όλα αυτά ο δήμος μας δε τα θεώρησε άξια 

λόγου ώστε να ασχοληθεί μαζί τους, καταδικάζοντας τον 
τόπο μας σε μαρασμό και φοβάμαι ότι τα επόμενα είκοσι 
χρόνια θα βρεθούμε στα απόνερα αυτής της αδιαφορίας. 

Σημείωση. Έχει ενδιαφέρον αν πέρα από τα ανέξοδα 
λόγια, μπορεί κάποιος να επικαλεστεί ένα έγγραφο ότι 
κάπου ή κάτι από αυτά που γράφω είναι λάθος.
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Ευχαριστήριο του Δημάρχου 
Αλεξάνδρειας στον Απ. Βεσυρόπουλο για την 

εξασφάλιση έκτακτης επιχορήγησης
 Ευχαριστώ δημόσια τον 

Υφυπουργό Οικονομικών και 
Βουλευτή της περιοχής μας 
κ. Αποστόλη Βεσυρόπουλο, 
για τη καθοριστική του συμ-
βολή στον Υπουργό Εσωτε-
ρικών κ. Τάκη Θεοοδωρικάκο 
με σκοπό την εξασφάλιση 
έκτακτης επιχορήγησης πο-
σού 365.000,00 ευρώ, για 
την αγορά καινούργιου α-
πορριμματοφόρου και μηχα-
νημάτων έργου.

Η άριστη συνεργασία μας, επιβεβαιώνεται καθημερινά με τη διεκπεραίωση όλων των 
τοπικών υποθέσεων του Δήμου μας και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

Ευχαριστήριο προς τον βουλευτή
 Τ. Μπαρτζώκα, για τον νέο εξοπλισμό 

σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου Αλεξάνδρειας
 Έχει παραληφθεί από τα δημοτικά σχολεία του Δήμου 

μας, νέος σχολικός εξοπλισμός μέσω της ΚΤΥΠ Α.Ε., μετά 
από ενέργειές μας, όπως και του βουλευτή Ημαθίας, κου 
Αναστάσιου Μπαρτζώκα, τον οποίο και οφείλω να ευχαρι-
στήσω δημόσια για αυτή τη συμβολή του.

Ενωμένοι και αλληλέγγυοι μπορούμε να επιτύχουμε 
πολλά για το καλό του τόπου και των δημοτών μας.

Ευχαριστώ και πάλι.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

«Η Ώρα του Δημάρχου»
Στις Τοπικές 

Κοινότητες Λευκαδίων 
και Χαρίεσσας  

ο Νικόλας Καρανικόλας 
Τις Τοπικές Κοινότητες Λευκαδίων και Χαρίεσσας θα επισκεφθεί σήμερα το απόγευμα 

ο Δήμαρχος Νάουσας, Νικόλας Καρανικόλας, στο πλαίσιο της «Ώρας του Δημάρχου», με 
σκοπό τον γόνιμο και διαρκή διάλογο για θέματα που αφορούν στην βελτίωση της καθη-
μερινότητας των δημοτών και την επίλυση προβλημάτων. 

«Τηρώντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό ξεκινάμε νέο κύ-
κλο συναντήσεων με τους Προέδρους και τους δημότες μας στις Τοπικές  Κοινότητες του 
Δήμου μας,  με στόχο τον διαρκή διάλογο  που αποσκοπεί στην καταγραφή και επίλυση 
προβλημάτων αλλά και στον προγραμματισμό ενεργειών με την ενεργή συμμετοχή των 
τοπικών κοινωνιών»  επισημαίνει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Νάουσας, Νικόλας Καρανι-
κόλας. 

Σύλληψη μετά 
από ένταλμα

Συνελήφθη στις 9 Οκτωβρίου 2020, το απόγευ-
μα σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς 
του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, ένας ημεδαπός 
άνδρας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα 
σύλληψης του Ανακριτή Κοζάνης, για διακεκριμένες 
περιπτώσεις κλοπής.

Εξιχνίαση 
κλοπής χορτοκοπτικού
Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματί-

στηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, διότι 
όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, 
το προηγούμενο χρονικό διάστημα διέρρηξε απο-
θήκη ιδιοκτησίας ημεδαπής που βρίσκεται σε πε-
ριοχή της Ημαθίας και αφαίρεσε ένα χορτοκοπτικό 
μηχάνημα αξίας 1.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση 
της παθούσας.

Χωροταξικό σχέδιο Π.Κ.Μ. …  
Βέροια … το χρονικό ενός 

προαναγγελθέντος αυτογκόλ !
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Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

Είμαστεβέβαιοιότιθαέχουμεαγαστήσυνεργασίακαιότιμέσα
από τηνπαροχή τεχνογνωσίαςστο επιτελείο και σταπαιδιά της
ακαδημίας,θαπετύχουμετουςστόχουςμαςκαιοιδύοπλευρές.

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

Yπεύθυνος επικοινωνίας: Μάριος Κατικαρίδης
τηλ: 6973054709
e-mail: mariokati@hotmail.com

Η Ακαδημία του Αετού Λαζοχωρίου ανακοινώνει ότι υοθετει 
την «Εβδομάδα Γνωριμίας».

Όποιος γονέας- μέλος θα επιθυμούσε να γνωρίσει τον τρό-
πο λειτουργίας καθώς και την φιλοσοφία μας παρακαλούμε 
να επικοινωνήσει μαζί μας.

Εύκολη νίκη πέτυχε στην πρεμιέ-
ρα της Α1 γυναικών η ΒΕΡΟΙΑ 
2017, η οποία επικράτησε εντός 

έδρας του Εθνικού Κοζάνης με σκορ 
38-17. Από την αρχή του παιχνιδιού 
οι γηπεδούχες είχαν τον ρυθμό του 
αγώνα και δεν άφησαν σε κανένα 
σημείο τον Εθνικό Κοζάνης να διεκ-
δικήσει κάτι παραπάνω από την ανα-
μέτρηση. Άλλωστε η διαφορά δυναμι-
κότητας των δύο ομάδων δεν άφησε 
κανένα περιθώριο.

Έτσι η ομάδα τηςΒέροιας
ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώ-
σειςτηςστοφετινόπρωτάθλη-
μα και στρέφει την προσοχή
τηςστοεπόμενοπαιχνίδιπάλι
εντόςέδραςμε τηνομάδατης
ΑναγέννησηςΆρτας .Ο προ-
πονητήςΤέοΠαυλίδης έδωσε
χρόνο συμμετοχής σε όλα τα
κορίτσιακαιέβγαλεταδικάτου
συμπεράσματα και  δοκίμασε
διάφορασχήματα.

ΑπότηνάλληπλευράοΕ-
θνικόςΚοζάνης γνωρίζει πως
άλλα είναι τα παιχνίδια που
πρέπει να«χτυπήσει» έτσιώ-
στε ναπαραμείνει στην κατη-
γορία.

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 6-2,
10-4, 14-4, 16-4, 19-5 (ημχ.)
24-6, 27-8, 28-10, 29-12, 34-
16,38-17

ΒΕΡΟΙΑ 17 (Τέο Παυλί-
δης):Κερλίδη 3, Εμμανουηλ-
λίδου, Γιούρισιτς 1,Καραμπα-
τζάκη 1,Ανθίτση 3, Καμπόιμ,
Ζένελι5,Κωστοπούλου2,Αν-
δρονικίδου 4, Γεωργιάδου 3,
Χοτοχουρίδου, Κάμπα 4,Λύ-
τρα,Νούσια3,Βασιλειάδου6,
Μάστακα3.

ΕΘΝ ΙΚΟΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ
(Γιώργος Παπαδόπουλος):
Φλώρου, Γκιάτα 4,Μουρατί-
δου, Στραβού, Καραδήμου 2,

Ιωαννίδου,Ανεστάκη,Αναγνωστοπούλου,Μπούκου
1,Πούχια,Καραγιαννίδου7,Τζήμου,Καραγιάννη1,
Πετράκη,Χατζηευστρατιάδου,Λαθούρα2.

Διαιτητές:Καζατζίδης-Τομίδης,Δίλεπτα: 1-5,Πέ-
ναλτι: 2/3-1/1,Κόκκινη κάρτα:Καραγιαννίδου53.23
(τρίαδίλεπτα)

Αποτελέσματα
Α1Γυναικών(1ηαγωνιστική)

ΓΑΣΚαματερού-ΟΦΝΙωνίας17-19
ΑΟΠροσοτσάνης-ΑΕΣΧΠυλαίας18-28
HondaΠανόραμα-ΠΑΟΚMateco22-35
ΑναγέννησηΆρτας-ΜέγαςΑλέξανδρος22-19
Βέροια2017-ΕθνικόςΚοζάνης38-17

Ξεκίνησε το πρωτάθλημα τηςΑ1 κατηγορίας
στηνΕΠΣΗμαθίας.Απότααποτελέσματαπουξε-
χωρίζουνείναιαυτάτηςΝάουσαςΠΟΥσυνέτριψε
με0-8τηνομάδατουΠΑΟΚΚουλούραςόπωςκαι
η ευρεία νίκη τουΑστέραΤριποτάμουμε 8-0 την
ΘύελλαΣταυρού και έδειξε ότι δεν ήταν τυχαία η
νίκηεπί τουΠΑΟΚΑλεξάνδρειαςστοκύπελλο.Ε-
πίσηςεύκοληνίκημε5-0πέτυχεκαιτοΜακροχώρι
που κέρδισε με 5-0 την νεοφώτιστη Καψόχωρα.
ΔεναγωνίστηκεηομάδατουΑτρόμητουΔιαβατού
πουαποχώρησεαπότοπρωτάθλημα.

Αναλυτικάόλατααποτελέσματα
της1ηςαγωνιστικής

ΓΑΣΡοδοχωρίου-ΓΑΣΚοπανού.............. 3-2
ΑστέραςΤριπόταμου-ΘύελλαΣταυρού.. 8-0
Μ.Α.ΑγίαΜαρίνας-ΦίλιπποςΜελίκης... 2-0
ΠΑΟΚΚουλούρας-ΦΑΣΝάουσα............ 0-8
Μακροχώρι–Καψόχωρα........................... 5-0
Διαβατός-ΆχθοςΑρούρης...............0-3(α.α.)
Ρεπο:Σχοινάς

Ξεκίνημα με πολλά γκολ και στην
Β’ κατηγορία της ΕΠΣ Ημαθίας

ΜεπολλάγκολξεκίνησεκαιτοπρωτάθληματηςΒ’
κατηγορίαςτηςΕΠΣΗμαθίαςόπουσημειώθηκαναρ-
κετάγκολκαιοιλίγοιφίλοιτουερασιτεχνικούπρωτα-
θλήματοςαπόλαυσανκαικαλόθέαμαΑναλυτικάταα-
ποτελέσματατης1ηςαγωνιστικήςστουςδύοομίλους:

Α’ομιλος
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ-ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ:................... 3-6
ΑΚΑΔ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ:........... 1-3
ΔΟΞΑΚΥΨΕΛΗΣ–Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ:...... 1-1
ΑΕΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΒΡΥΣΑΚΙ:.............. 2-0
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ–ΚΑΒΑΣΙΛΑ:....................... 0-2
ΡΕΠΟ:ΛΟΥΤΡΟΣ
Β’όμιλος
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝ.-ΑΕΠΒ.:....................... 1-0
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝ.:.................... 2-1
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΤΡΙΛΟΦΟΣ:............................. 6-2
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΗΝ.:................. 2-0
ΡΑΧΙΑ–ΑΣΩΜΑΤΑ:................................... 3-0
ΡΕΠΟ:ΛΕΥΚΑΔΙΑ

Α1 Χάντμπολ Γυναικών
ΆνετηεπικράτησητηςΒέροιας2017
συνέτριψετονΕθνικόΚοζάνης38-17

ΕΠΣΗμαθίας
Πρεμιέρα με μεγάλα σκορ για Νάουσα

και Τριπόταμο
ΞεκίνημαμεπολλάγκολκαιστηνΒ’κατηγορία

τηςΕΠΣΗμαθίας
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Σε ένα ακόμηφιλικό, όπου ο
τεχνικός Σωκράτης Τζιουμάκας
έκανε πολλές δοκιμές σε σχή-
ματα και πρόσωπα ο μαχητικός
ΑΠΣΦίλιππος Βέροιας ηττήθη-
κε το Σάββατο στο «Παλατάκι»
με 3-0 (26-24, 26-24, 25-17 )
από τον γηπεδούχο, ΠΑΟΚ, έ-
να εκ τωνφαβορί του τίτλου της
Volleyleague.

Έπειτα από συνεννόηση των
δύοτεχνικώνπαίχθηκεκαι4οσετ
προπονητικού χαρακτήρα, το ο-
ποίοκέρδισεμε25-23ο«Δικέφα-
λοςτουΒορρά».

Λίγες μέρες πριν την μεταξύ
τουςκόντραστοπλαίσιοτουΑ’ο-
μίλουτουΛιγκΚαπ«ΝίκοςΣαμα-
ράς»στηΒέροια, στο ντεμπούτο
του νεοπαοκτηθένταπασαδόρου
από τηΒόρειαΜακεδονία,Φιλίπ
ΝτεσποτόφσκιμετουςΚυπελλού-
χουςΕλλάδας,οΦίλιπποςΒέροι-
ας, με επιθετικές «αιχμές» τους
Γιώργο Τζιουμάκα και Μπίσετ,
«πήρεκεφάλι»εξαρχήςμε12-8.

Μεπίεσηστοσερβίςκαιπολύ
καλήάμυνα, απόμπλοκ τωνΓά-
τση–Στ.ΤζιουμάκαστονΒαν ντε
Ντρίςηομάδαμαςάνοιξεκιάλλο
την«ψαλίδατηςδιαφοράς21-15,
όμωςοι γηπεδούχοι αντέδρασαν.
Από κάποια…απρόσμενα δώρα
των «ερυθρόλευκων της Βέροι-
ας» η ομάδα του κ.Δεληκώστα
πέρασεμε22-21γιαπρώτοφορά
μπροστάστο ματς και με ένα α-
κόμη λάθος τουσκληροτραχηλου
ΦίλιππουΒέροιας έφτασανστην
κατάκτησητου1ουσετμε26-24.

Ο τεχνικός τουΦίλιππουΒέ-
ροιας, Σωκράτης Τζιουμάκας
και ο συνεργάτης του, Στέφανος
Μανιώτης, ξεκίνησαν το 2ο σετ
δοκιμάζοντας στο βασικό σχήμα
τους Στέλιο Τζιουμάκα- Μπίσετ
σταάκρακαικεντρικόδίδυμοτους
Φέρελ-Γάτση με τον ΠΑΟΚ να
παίρνειπροβάδισμα6-2.

Λάθησευποδοχήκαιεπίθεση

ανέβασαν τη διαφοράσε double
score14-7.ΟΦίλιπποςΒέροιας,
δεν τα παράτησε όμω και μείω-
σε σε 21-19 και 23-22 από την
επίθεση του Γ.Τζιουμάκα,Παρά
όμως την υπερπροσπάθεια της
παρέας τουΚώσταΠρούσαλη οι
«ασπρόμαυροι», ζευγάρωσαν με
τακερδισμένατουςσετ.

Στο 3ο σετ, όπου δεν αγωνί-
στηκεοΜπίσετ,οΠΑΟΚκαλύτε-
ροςσεμπλοκκαιεπίθεσηέφτασε
με25-17στηνίκη3-0σετ,μετους
δύο τεχνικούς να δίνουν χρόνο
συμμετοχής σχεδόν σε όλους
τους παίκτες τους, προκειμένου

να δούνε την αγωνιστική τους ε-
τοιμότητα και ναβγάλουν ταδικά
τουςσυμπεράσματα,λίγοπριντα
φετινάεπίσημαπαιχνίδια.

Δηλώσεις
ΣωκράτηςΤζιουμάκας (τεχνι-

κόςΑΠΣΦίλιπποςΒέροιας): «Έ-
ναακόμηδυνατόφιλικό, μεπολ-
λέςαλλαγέςσεπρόσωπακαιθέ-
σεις,όπουέμεινα ικανοποιημένος
από την απόδοση των παιδιών
στα δύοπρώτα σετ.Δείξαμε και
πάλιμαχητικότητακασυνεχίζουμε
τηδουλειά.

ΚώσταςΔεληκώστας (Προπο-

νητής ΠΑΟΚ): «Παίξαμε με τον
καινούργιο πασαδόρο ο οποίος
μέχρι τώρα έχει κάνει τρειςπρο-
πονήσεις με την ομάδα. Σήμερα,
δεν ήμασταν καλοί στο σέρβις
στο πρώτο σετ, μετά νομίζω ι-
σορροπήσαμε, σίγουρα θέλουμε
δουλειά.Φάνηκε η δουλειά που
κάνουμε στο μπλοκ-άμυνα κατά
διαστήματα, ειδικάστο τρίτοσετ.
Περιμένουμε περισσότερα όταν
δεθεί ο νέοςπασαδόροςμε τους
υπόλοιπουςπαίκτες. και περιμέ-
νωαπό τονΜπατατζίμ, ο οποίος
τηντελευταίαεβδομάδακάνεικα-
νονικάπροπόνηση».

Τασετ:3-2(26-24,26-24,25-17)
ΠΑΟΚ (ΚώσταςΔεληκώστας):

Ντεσποτόφσκι 1 (1/1 επ.),Άγκά-
νιτς 5 (2/9 επ., 1 μπλοκ), Κου-
μεντάκης 17 (14/28 επ., 1 άσο,
2 μπλοκ, 71% υπ. - 46% άρι-
στες),Μπατατζίμ11(10/17επ.,1
μπλοκ, 57%υπ. - 43%άριστες),
Βαν ντε Ντρις 23 (19/31 επ., 1
άσο,3μπλοκ),Τακουρίδης5(2/7
επ., 2 μπλοκ) / Κοκκινάκης (λ,
71%υπ.-46%άριστες),Καπετα-
νίδης4(3/17επ.,61%υπ.-30%
άριστες, 1 μπλοκ),Παπαλεξίου 5
(4/6επ.1μπλοκ),Μπούτος4(2/6

επ.,2 άσους),Αντωνιάδης (100%
υπ. - 50%άριστες),Κομητούδης,
Σωτηρίου

Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας (Σω-
κράτηςΤζιουμάκας):Προύσαλης
1 (1 μπλοκ),Εντουάρντο 8 (8/20
επ.67%υπ.-44%άριστες),Μπί-
σετ 10 (9/9 επ., 1 μπλοκ, 67%
υπ. - 22% άριστες), Τζιουμάκας
Στ. 5 (5/15 επ., 58%υπ. - 133%
άριστες), Γάτσης 10 (5/8 επ., 5
μπλοκ),Τζιουμάκας Γ. 19 (16/38
επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ) /Μπουρά-
κης (λ, 59%υπ. - 48%άριστες),
Φερέλ 4 (1/7 επ., 3 μπλοκ),Πα-
πάζογλου 2 (2/2 επ.), Γραμμε-
νούδηςΜιχελάκης,Αρτακιανός,
Μπουτόπουλος (λ, 75% υπ. -
50%άριστες)

Αποχώρησε από τον
ΦΙΛΙΠΠΟ ο Αμερικανός

Έρικ Μπέατι!
Δεν πρόλαβε να παίξει ού-

τε μία αγωνιστική στο Ελληνικό
πρωτάθλημα με την φανέλα του
ΦιλίππουΒέροιας  οΑμερικανός
βολεϊμπολίσταςΈρικΜπεάτικα-
θώς  ανακοινώθηκε η λύση της
συνεργασίαςτους!

Αναλυτικά:
«ΤοΤ.Α.ΑΑ.ΠΣΦίλιπποςΒέ-

ροιας ανακοινώνει την κοινή συ-
ναινέσει, λύση της συνεργασίας
του με τον βολεϊμπολίστα Έρικ
Μπέατι. Ευχόμαστε στονΑμερι-
κανό αθλητή κάθε επιτυχία στη
συνέχειατηςκαριέραςτου».

ΒΟΛΕΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΠήρετηνρεβάνςοΠΑΟΚ3-0σεττονΦίλιπποστο«παλατάκι»
Αποχώρησε από τον Φίλιππο ο Αμερικανός Έρικ Μπέατι

Κλήσεις Εθνικής Ανδρών του χαντ 
μπολ. Μετέχει και ο Παντελής 

Κωστακίδης του Φιλίππου
Σήμερα Τρίτη 13/10

θαπραγματοποιηθείστο
ΟΑΚΑμονοήμερο καμπ
τηςΕθνικήςΑνδρώνπου
περιλαμβάνειπροπόνη-
σηστις 10:00 καιφιλικό
αγώνα με τηνΑΕΚστις
19:00. ΟΟμοσπονδια-
κός τεχνικός Γιάννης
Αρβανίτης κάλεσε τους
παρακάτω 20 αθλητές
μεταξύ των οποίων και
ο φορμαρισμένος Πα-
ντελής Κωστακίδης του
ΦιλίππουΒέροιας Αρα-
μπατζής,Αραπακόπου-
λος,Δομπρής,Καλόμοι-
ρος,Μυλωνάς,Νικολαΐδης,Παπαδιονυσίου,Τζηράς(ΑΕΚ),Κανδύλας
Καραμπουρνιώτης,Τσίλης(Ολυμπιακός),Μπόσκος,Παπαντωνόπου-
λος(ΔιομήδηςΆργους),Καρακεχαγιάς,Κολλύρης(ΑΣΕΔούκα),

Λιάπης(ΠΑΟΚ),Κωστακίδης(ΦίλιπποςΒέροιας),Μισαηλίδης(Α-
ερωπός),Χουρσουντιάν(ΆρηςΝίκαιας),Παπάζογλου(Δράμα)



Ανακοινώνεται  από το Ν.Τ ΑΔΕΔΥ 
Ημαθίας, ότι την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 
στις  10.30 π.μ θα πραγματοποιηθεί στην 
πλατεία Δημαρχείου Δήμου Βέροιας συ-
γκέντρωση διαμαρτυρίας  στα πλαίσια 
της πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας 
που αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 Η Ν.Ε. Ημαθίας καλεί τα Α΄/θμια Σωμα-
τεία και όλους τους εργαζόμενους του Δη-
μόσιου Τομέα να μετέχουν στις κινητοποιή-
σεις, με το παρακάτω πλαίσιο διεκδίκησης:

1. Θωράκιση της Δημόσιας Υγείας
 
2. Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί στην εκπαί-

δευση, 15 μαθητές ανά τμήμα, προσλήψεις 
μόνιμου προσωπικού στην καθαριότητα. 

3. Διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας. Καμία μείωση των μισθών 
των εργαζομένων. 

4. Επέκταση του θεσμού των Βαρέων – Ανθυγιεινών στο Δημόσιο με 
ευνοϊκές ρυθμίσεις στα όρια συνταξιοδότησης και το χρόνο εργασίας. 

5. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και για τους εργαζόμενους 
στο Δημόσιο. Να σταματήσει η φορολογική επιδρομή. 

6. Προσλήψεις στο Δημόσιο, για να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά 
με προτεραιότητα στην Υγεία. 

7. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Σταδιακή αποκατά-
σταση όλων των συντάξεων. 

8. Κατάργηση του νόμου που περιορίζει τις διαδηλώσεις. Κατάργηση 
της διάταξης για το 50%+1 για τη λήψη απόφασης για απεργία. 

9. Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων οργανισμών, κοινωνικών υπηρε-
σιών και στην εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών. 

10. Κανένας πλειστηριασμός λαϊκής κατοικίας και περιουσίας, για τους 
εργαζόμενους που αποδεδειγμένα αδυνατούν να πληρώσουν. 

10 www.laosnews.gr ΤΡΙΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΑΔΑ: 6ΒΘΝ4653Π4-ΚΝΗ
Ημ/νία: 07/10/2020

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΗΜΑ/ΤΔΟΥ/551549/390534/5416/1655
Ημ/νία Έκδοσης 07/10/2020 

Βέροια, 07-10-2020 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5398/2020 

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, Ρήγα Φεραίου 16-18, Τ.Κ. 59 132, ΒΕΡΟΙΑ 

ΚωδικόςNUTS: EL521, Τηλέφωνο: 2331029737, 2331092347, Fax: 2331071725, 
2331092347,  

E-mail: efahma@culture.gr, Ιστότοπος:www.aigai.gr 
Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την Αναθέτουσα Αρχή 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥ-

ΟΥ Η/Υ» για τις ανάγκες του έργου «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας – Κεντρικό 
Μουσειακό Κτίριο - Φάση Β’» (Κωδ. Πράξης 2016ΕΠ00810025) (MIS 5000989)και 
συγκεκριμένα για το ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ, στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
20014-2020. 

Βάσει του εγγράφου 5368/05-10-2020 διατύπωσης σύμφωνης γνώμης της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» 

Τόπος παράδοσης υλικών 
Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών - Κεντρικό Μουσειακό κτήριο, Τ.Κ. 590 31, ΒΕΡΓΙΝΑ 

ΗΜΑΘΙΑΣ, Τηλέφωνο&Fax: 23310 92580 Κωδικός NUTS: EL521
Προϋπολογισμός  Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο 

ποσό των τετρακοσίων πέντε ευρώ (405.000,00 € ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 326.612,90 ΦΠΑ : 78.387,10).

Πηγή χρηματοδόσης : Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι 
η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  Κωδ. ΣΑΕ ΕΠ0081. Η δαπάνη για την 
εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΕΠ00810025). 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται 
να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονομι-
κών ετών (2017,2018,2019) ίσο ή μεγαλύτερο με του 70% του προϋπολογισμού του 
τμήματος, μησυμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το οποίο υποβάλλουν προσφορά.  

Τεχνική επάρκεια: 
ΤΜΗΜΑ 1 
α) κατά τη διάρκεια των 5 τελευταίων ετών, (2016 -2020) (4) προμήθειες και εγκα-

ταστάσεις συστημάτων videowall του συγκεκριμένου τύπου (με όλα τα παρελκόμενα 
τους) (με ελάχιστο διάκενο οθονών ≤ 3.5mm (bezeltobezel) με 12 οθόνες και καθαρής 
αξίας ίσης με το 40% του προυπολογισμού του τμήματος 1. 

β) Να διαθέτει το παρακάτω προσωπικό: τουλάχιστον 2 πιστοποιημένους τεχνι-
κούς στην χρήση του λογισμικού ψηφιακής σήμανσης που θα προσφέρει, τουλάχι-
στον 2 πιστοποιημένους τεχνικούς στο σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου που θα 
προσφέρει, τουλάχιστον 1 πιστοποιημένο τεχνικό στο σύστημα data και WiFi που θα 
προσφέρει και τουλάχιστον 1 συντονιστή – επικεφαλής των εργασιών εγκατάστασης 
των προμηθειών 

γ) Να διαθέτει υπεύθυνη δήλωση από τον Κατασκευαστή των οθονών όπου θα 
αναφέρει τουλάχιστον 10 εγκαταστάσειςVideoWall με τουλάχιστον 12 οθόνες από το 
συγκεκριμένο μοντέλο ή ισοδύναμο του με bezeltobezel 0,88mm. 

ΤΜΗΜΑ 2 
α) κατά τη διάρκεια των ετών (2018,2019 2020), να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 

δύο (2) παραδόσεις ειδών του γενικού τίτλου του τμήματος με τα ζητούμενα για το 
τμήμα για το οποίο συμμετέχουν ως προσφέροντες και καθαρής αξίας ίσης τουλάχι-
στον με το 50% προυπολογισμού του τμήματος 2. 

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης  
Ολοκλήρωση της προμήθειας σεχρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνώνγια το τμή-

μα 1 και δύο (2) μηνών για το τμήμα 2 από την υπογραφή της σύμβασης. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται πριν από τη 

λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 
206 του ν.4412/2016. 

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας 

αξίας του τμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).  
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο  του προκηρυχθέντος τμήματος.  
Δεν γίνονται εναλλακτικές προσφορές. 
Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης 

σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. 
Κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας, για το ΤΜΗΜΑ 1,σε ποσοστό 

2% επί του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας τουλά-
χιστον τριών (3) ετών από την Οριστική Παραλαβή του συνολικού αντικειμένου.  

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή / και αναφορά στις εφαρμοζό-
μενες συναφείς διατάξεις 

Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς 
Πόρους. 

Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού. 
Είδος Διαδικασίας –Kριτήρια ανάθεσης 
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρου-

σα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας 
– τιμής και για τα δύο τμήματα. 

Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα–τρόπος απόκτησης 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δω-

ρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προανα-

φερθείσα διεύθυνση.  
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί επιπλέον στο www.diavgeia.gov.gr και στο www.

culture.gr 
Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Γλώσσα (ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προφορά ή στην αίτη-
ση συμμετοχής: 

Ελληνικά 
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για 

240 ημέρες από την από την αναφερόμενη ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
του διαγωνισμού. 

Υποβολή προσφυγών 
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198, ΑΘΗΝΑ, 18233, ΕΛΛΑΔΑ 
Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνο-

μης πράξης ή παράλειψης  
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 

2331029737, Fax: 2331071725, αρμόδιοι υπάλληλοιΧατζημιχάλη Μ., Τουπαρλάκη 
Ε.,Κηρυττοπούλου Κ., Ρήγα Φεραίου 16-18 – 59 132 Βέροια. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στο τεύχος της ΕΕΕΕ 
2020-131978/07-10-2020 
 

 Η Νόμιμος εκπρόσωπος 
 Η Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Αγγελική Κοτταρίδη
Αρχαιολόγος

Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου
ΑΔΕΔΥ Ημαθίας: 

Πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία και 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Βέροια

Επτά χρόνια λειτουργίας 
κλείνει το Κέντρο 
Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης Γυναικών 
Δήμου Βέροιας

Ήταν 9 Οκτωβρίου του 2013 όταν το Κέντρο Συμβουλευ-
τικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας άνοιξε τις πόρ-
τες του στην τοπική κοινωνία της Βέροιας και του Ν. Ημαθίας  
με σκοπό να υποδεχθεί , να στηρίξει και να προσφέρει 
Ψυχοκοινωνική και Νομική Συμβουλευτική σε κάθε ενήλικη 
γυναίκα θύμα βίας. Από το 2015 το Συμβουλευτικό Κέντρο 
διευρύνει την ομάδα στόχου του και εκτός από τη γυναικεία 
κακοποίηση προσφέρει τις υπηρεσίες του και σε κάθε γυναί-
κα που βρίσκεται σε συνθήκη ευαλωτότητας (άνεργη, μονο-
γονέας, ΑμεΑ, προσφύγισσα, μετανάστρια), ενισχύοντας και 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς, στα πλαίσια αυτών, προ-
στίθεται και η Εργασιακή Συμβουλευτική με στόχο την ενδυ-
νάμωση και ενίσχυση των Γυναικών στην αγορά εργασίας.

Στελεχωμένο από Ψυχολόγο, Κοινωνική λειτουργό και 
Νομική Σύμβουλο παρέχει από το 2013 δωρεάν τις υπηρε-
σίες του, προωθώντας ταυτόχρονα το μήνυμα Ισότητας των 
φύλων μέσα από μια πληθώρα δράσεων ευαισθητοποίησης 
προς το κοινό, ενισχύοντας το ανθρώπινο δικαίωμα της κάθε 
γυναίκας για μια ασφαλή διαβίωση απαλλαγμένη από έμφυ-
λα στερεότυπα και προκαταλήψεις.

Επτά χρόνια μετά το Σ.Κ Γυναικών (Καπετάν Άγρα 3Α, 
τηλ. 23310 65304)

σε πρόσφατη δημοσίευση του στις τοπικές έντυπες/ δια-
δικτυακές εφημερίδες και blogs δημοσιοποίησε τα στατιστικά 
στοιχεία του φορέα δίνοντας μια σημαντική εικόνα στην κοι-
νωνία, μέσα από αριθμούς, αναφορικά τόσο με το φαινόμενο 
της ενδοοικογενειακής βίας και όσο και με τη γυναικεία ευα-
λωτότητα στην περιοχή μας.

Το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Γυναικών, 
αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και συ-
νεχίζοντας τη λειτουργία του, στέλνει το μήνυμα σε κάθε 
γυναίκα που βρίσκεται είτε σε μία κακοποιητική σχέση είτε σε 
μια ευάλωτη κατάσταση να επικοινωνήσει με τη Δομή όπου, 
σύμφωνα με το αίτημα της και σε ένα πλαίσιο προστασίας, 
εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, θα της παρασχεθούν οι 
αντίστοιχες υπηρεσίες.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρό-
γραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). Το έργο 
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

12-10-2020 μέχρι 

18-10-2020 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τρίτη 13-10-2020
13:30-17:30 ΜΟΥΡ-

ΤΖ ΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 -
ΚΤΕΛ23310-27355
21:00-08:00 ΑΝΑ-

ΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑ
Ο.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ7(απένα-
ντι από βενζινάδικο Γα-
λάνη)23310-73324

Φαρμακεία

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
12/10/2020 έως 16/10/2020

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

Κακήήτανηπρεμιέρα για τις δύοαπό τις
τρεις ομάδες τηςΕΠΣΗμαθίαςπουαγωνίζο-
νταιφέτοςστηνΓ’εθνική.ΗΝίκηΑγκαθιάςπα-
ρεχώρησεισοπαλία1-1στηνΚαλλικράτεια,τα

Τρίκαλα γνώρισαν τηνήττα2-0σταΓιαννιτσά
απότονΕθνικό,ενώητρίτηομάδατουΠΑΟΚ
Αλεξάνδρειαςξεκίνησεμε....ρεπό

Οι «πράσινοι» τουΔημήτρηΠρίντζιου ητ-

τήθηκανμε2-0σταΓιαννιτσάαπότον τοπικό
Εθνικό,μετέρματαπουπέτυχανοιΓκουγκου-
λούδης(15’)καιΚυργερίδης(40’).

Οι «ασπρόμαυροι» τουΔημήτρη Χριστο-
φορίδη έμειναν στο 1-1 εντός έδρας με την
Καλλικράτεια.Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το
σκορμόλιςστο1ολεπτόμετονΜουράτι,ενώ
οιΑγκαθιώτεςπουείχανκαιδύοδοκάρια,ισο-
φάρισανστο38’μετονΖυγκερίδη.Απότο42’
ηΚαλλικράτειααγωνιζότανμεπαίκτηλιγότερο
λόγωαποβολήςτουΚούση.

Η τρίτη ομάδα της Ημαθίας που μετέχει
στον2οόμιλοτηςΓ’Εθνικής,οΠΑΟΚΑλεξάν-
δρειας,είχερεπό.

Γ’Εθνική-1ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ-ΠΟΝ.Καλλικράτειας....1-1
ΕθνικόςΓιαννιτσών-Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ:2-0
ΠΑΟΚουφαλίων-Αναγ.Γιαννιτσών:........1-1
Εδεσσαϊκός-ΘερμαϊκόςΘέρμης:...... 2-0
Αναγ.Πλαγιάς-ΠοσειδώνΜηχανιώνας:..0-1
ΑγροτικόςΑστέρας-ΑετόςΒαρβάρας:. 2-0
Μακεδονικός-ΘύελλαΣαρακηνών:...... 0-0
Ρεπό:ΠΑΟΚΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Πρεμιέραχωρίςνίκη...γιαΝίκηΑγκαθιάς
καιΜ.ΑλέξανδροΤρικάλων

Δεν τα κατάφερε 
ο ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ 
στην Έδεσσα, 

γνωρίζοντας την ήττα 
από τον τοπικό Αερω-
πό για την 5η αγωνι-
στική της Handball 
Premier. και παρέμεινε 
με τον ένα βαθμό στην 
βαθμολογία. Η ομοιογέ-
νεια του Αερωπού και 
οι καλύτερες επιλογές 
μετά το 45′ ήταν καθο-

ριστικοί παράγοντες 
της νίκης των Εδεσσαί-
ων που είχαν πρώτο 
σκόρερ τον Κυριακού 
με 9 γκολ.

Στοναντίποδα, οΖαφειράκης
πάλεψεκαιήτανκοντάστοσκορ
στο μεγαλύτερο διάστημα του
ματς με κορυφαίους τουςΜαυ-
ροδουλάκη καιΜάτοβιτς, όμως
στα κρίσιμα τελευταία λεπτάδεν
είχετιςεπιλογέςπουθατουεπέ-
τρεπαν ναφύγει με θετικό απο-

τέλεσμα.
Αυτή ήταν η 2η νίκη τουΑ-

ερωπού στο βόρειο όμιλο της
Handball Premier, ενώοιΝαου-
σαίοιπλέον βρίσκονται στην τε-
λευταία θέση της βαθμολογίας
τουομίλου,μεένανβαθμό.

Tαπεντάλεπτα:4-2,6-3,6-5,
9-8,9-9,11-10 (ημχ),13-13,16-
16,18-17,22-18,25-21,27-23.

Αερωπός (Πηλαλίδης):Αθα-
νασίου, Μέτσης, Ρομπής, Γά-
τσης,Τζουβάρας 2, Κράλλης 3,
Κώστας,Μαυρόπουλος,Μπού-
τκαρης, Πάβλοβιτς 5, Βαφείδης

3,Μισαηλίδης 5, Κυριακού 9, Ι-
ωαννίδης, Γιαννούσης,Μουμτζι-
δέλης.

Ζαφειράκης (Δεληγιάννης):
Κότσιφας,Μαυροδουλάκης6,Ρό-
τζιος,Θεοδωρόπουλος 6,Πίτος,
Τσαγκεράς, Διδασκάλου, Τσά-
τσας 1, Ραντίσεβιτς 1, Τζουβά-
ρας,Κρέξης,Μπουμπουλέντρας,
Πετρίδης, Χατζηγεωργίου 1.Πι-
νακούδης,Μάτοβιτς8.

Διαιτητές: Τζαφερόπουλος –
Πατιός.Δίλεπτα: 7-5. Κόκκινη:
Παβλοβιτς(59:27–τρίαδίλεπτα).
Πέναλτι:3/3–3/3

Ήττα για τον Ζαφειράκη 27-23 στην Έδεσσα
από τον Αερωπό

Μπάσκετ
Τεστ covid-19 για όλη 

την ομάδα του Φιλίππου

ΤεστCOVID-19χθεςΔευτέραπρωίγιαόλη τηνομάδαμαςστο
ΔΑΚΒικέλαςΜακροχωρίουαπόκλιμάκιοτουΕΟΔΥμεαυστηρότατη
τήρησητωνπρωτοκόλλων

ΕυχαριστήριοτουΔ.ΣτουΑΟΚ
Βέροιαςπροςτουςχορηγούς

τηςομάδαςμπάσκετ
«ΤοΔ.ΣτουΑΟΚΒέροιαςευχαριστείτουςχορηγούςτηςομάδαςπου

δίνουντηνευκαιρίασενέαπαιδιάτηςπεριοχήςμαςνακάνουντοεπό-
μενοβήμαστοχώροτουμπάσκετκαιχωρίςτηνβοήθειατωνοποίωνη
συμμετοχήμαςστοπρωτάθληματηςΓΕΘΝΙΚΗΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣδενθα
ήτανεφικτή.

ΕυχαριστούμεθερμάτονΣίμοΣπυριδωνιδημεταελαστικάHankook
,τονΙσαάκΚαμπαϊλήμετηναnelkamπουδραστηριοποιείταιστοχώρο
της εγκατάστασηςανελκυστήρων, την εταιρείαΓεωργικώνσυμβούλων
<<ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ>>καιτονΑριστοτέληΟρφανίδηαπότοπολυκατάστημα
Ορφανίδης.»
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο
οροφοδιαμέρισμα 2ου
ορόφου 105 τ.μ., 85 τ.μ.
καθαρά με 3 υπνοδωμά-
τια, σαλοκουζίνα, μπά-
νιο, τζάκι B/Q κατασκευή
2001. Τιμή ευκαιρίας
75.000ευρώ!!!Τηλ.:6973
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
στο κέντρομε 2ΔΣΚ, 2ος
όροφος,Χ.Αδ., αρχοντική
κατασκευή, 45.000 ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά
γκαρσονιέρα στο κέντρο,
μεασανσέρ,1οςκαιάνω,
μέχρι 20.000 ευρώ.Τηλ.:

6945122583.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοι-

κία κοντά στο 7οΔημοτι-
κό,75τ.μ.,μευπόγειο75
τ.μ.καιοικόπεδο200τ.μ.,
60.000 ευρώ.Τηλ.: 6945
122583Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα 2ου ορόφου,πε-
ριλαμβάνειΔ,Κ,Χ,W.C.,
βεράντα, ατομικήθέρμαν-
σηκαιaircondition.Περι-
οχήΒυζαντινούΜουσείου.
Τηλ. επικοινωνίας: 6973
551477κοςΔημήτρης.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ  Ρω -
σοπροσφύγων 44, ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα 109

τ.μ.,1οςόροφος,3ΔΣΛΚ,
2W.C.,αποθήκη,μπαλκό-
νια γύρω-γύρω και θέα.
Τηλ.: 6974 071926 &
6942201941.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ,  κέντρο
Αγ. Νικολάου 17, πάνω
απόΑγ.ΔημήτριοΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα,
2ος όρ., ανακαινισμένη,
επ ιπλωμένη ,  ηλεκτρ .
συσκευές,αέριο&κάμε-
ρα εισόδου. Τηλ.: 6937
045440καΕλένη.

ΑΘΗΝΑ ενοικιάζονται
γκαρσονιέρες 50 τ.μ. και
55 τ.μ. (σαλόνι, κουζίνα,
υπνοδωμάτιο,W.C.)στην
περιοχή Ζωγράφου, δί-
πλα στα Πανεπιστήμια.
Τηλ.:  6977 782641 &
6971884916.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ75,
μικρόδιαμέρισμα40
τ.μ., εξ ενός δωμα-
τίουμ σαλοκουζίνα
λουτρόμ νε πλήρη
εξοπλισμό κουζίνας,
πλυντήριο ρούχων,
θέρμανση με σώ-
ματαπάνελ υπέρυ-
θρης θέρμανσηςμ
κλιματιστικό,TV, με
μηδέν κοινόχρηστα.
Πληρ. Τηλ.: 6973
0 15833 ,  2 3310
24939.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΡ.ΗΛΙΑΣ15, ενοικιάζεται

γραφείο 20 τ.μ., επιπλωμένο.
Τηλ.:2331024072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ιατρεί-
ο-γραφείο 42 τ.μ. καθαρό,
λήρως ανακαινισμένο στην

οδόΒενιζέλουαρ.46Βέροια.
Πληρ. τηλ.: 6932 361080,
6945535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτε-
ρο Ακροπόλεως, στην και-
νούργια γέφυρα «Κούσιου».
Τηλ.:6984108684.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ29 ενοικιάζεται
επαγγελματικόςχώρος50τ.μ.,
πλήρως ανακαινισμένος, 1ος
όρ., γωνιακό, δίπλασταΑστι-
κά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαγιακαφέ
ουζερί,δίπλαστοπαλιόΚρατικό
ΚΤΕΟστοδρόμοΜακροχωρί-
ου-Λυκογιάννης,γιααπογευμα-
τινήεργασία.Τηλ.:6977755040

&6984427753.
ΕΤΑΙΡΙΑκατασκευήςτζακιών

ΖΗΤΑηλεκτροσυγκολλητή.Τηλ.:
6976791774&6978927767.

ΤΟCOFFEE ISLAND,Βε-
νιζέλου 31 (κέντρο), αναζητεί
barista και διανομέα.Απο-
στολήβιογραφικώνστοe-mail:
coffeeislandveria@gmail.
com.Τηλ.:6976633096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κομ-
μωτηρίου με βασικές γνώσεις
κομμωτικής, χωρίς υποχρεώ-
σεις, για πλήρη απασχόληση
σεκομμωτήριοστοκέντροτης
πόλης.Τηλ.:6974628212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςλογι-
στικού γραφείου.ΑΠοστείλετε
βιογραφικό σημείωμαστη δι-
εύθυνση:info@giouros.gr.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ9-10.Κωδ.23015ΚΕΝΤΡ0,

ενοικιάζεταιχωρίςκοινόχρηστα ,αυτόνομη
γκαρσονιέραstudio35τ.μ.,1οςόροφος,κα-
τασκευή1972,ενιαίοςχώρος,έχεικαινούργια
αλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ηθέρ-
μανσηείναιμεA/C,σεπολύκεντρικόσημείο
,ενοίκιομόνο150€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
διαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θα
είναιελεύθεροκαιεπισκέψιμοαπό1/11/2020.

Κωδ.105233ΣπάνιαΓκαρσονιέρα72τ.μ.
στοκέντροτηςΒέροιαςπροςενοικίασημεπο-
λύάνετoσαλόνι,ξεχωριστήκουζίνακαι1υ/δ
μεμιαμεγάληντουλάπα,2οςόροφοςσεπο-
λύαξιόλογηοικοδομή,ηθέρμανσητηςμεδύο
κλιματιστικάInverter.ενοίκιο230€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ: 115481 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
πλησίονΚΤΕΛανακαινισμένοδιαμέρισμασυ-
νολικήςεπιφάνειας115τ.μ.στον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κου-
ζίναξεχωριστήκαιμπάνιο,βλέπεισεανοιχτω-
σιά,διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,
μεκαινούργιακουφώματααλουμινίου, την
πόρτατουΘωρακισμένηκαιμεδιπλάτζάμια-
Τιμή:300€.ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24694ΠΑΝΟΡΑΜΑ,διαμέρισμα
σανΜονοκατοικίακατασκευή2000,3υ/δ,1
οςόροφος,εξαιρετικήανοιχτωσιά,125τ.μ.με
ονειρεμένηθέα,συνθετικάκουφώματαμεδι-
πλάτζάμια,,σίγουραεπιμελημένηςκατασκευή
,υπερσύγχρονονεοαναγειρόμενοδιαμέρισμα,
μετζάκικαιαποθήκημέσαμεαυτόνομηθέρ-
μανσηπετρελαίουμεμετρητέςμεδύομπάνια
καιμίσθωμα300€.

Κωδ:24236ΡΑΧΗ,Διαμέρισμαπολύά-
νετο,σανΜονοκατοικία,127τ.μ.καθ.μεαυλή
,κατασκευή1985,με3υ/δ,κουζίναξεχωρι-
στήκαιμπάνιο,υπερυψωμένοςΗμιόροφος
,μεευχάριστηθέα,καλοδιατηρημένοκαιμε
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,θατοποθετηθείατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου,μεδύοντουλάπες,ναισεκατοικίδια
καισε τιμήπράγματιχαμηλή ,μόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.

,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,και
δύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλά
καιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισε
τιμήπραγματικήςευκαιρίας,350€.Πληροφο-
ρίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας,

ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας
650τ.μ.σεισόγειοχώρομεαυλήμπροστά.
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1ος
ορ..Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατα-
σκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμία
αποθήκη-Τιμή:150€.

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφοκατάλληλοκαιγιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.Τιμή:350€.

Κωδ:22993-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφοκατάλληλογιαφροντιστήριοκαιόχι
μόνο.Αποτελείταιαπό5Χώρους,και2WC.
Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:700€.

Κωδ.22843ΚΕΝΤΡ0ενοικιάζεταιστα
ΚΤΕΛκοντάεπαγγελματικήστέγηπροβολής
συνολικά180τ.μ.,σεπρώτοκαιδεύτεροό-
ροφοεπικοινωνούνεσωτερικά ,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,κατάλληλογιαφροντι-
στήριοκαιόχιμόνο,μίσθωμασυνολικά500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

ΒενιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-
τηταισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχειω-
ραίαβιτρίνα.Μίσθωμαμόνο170€

Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-
τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστι-
κότητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30
τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιμε
δικότουWC.ΔιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου.
Ενοίκιομόνο150€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24142-ΣΤΑΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ
τηςΒέροιαςενοικιάζεται κατάστημασυνολι-
κήςεπιφάνειας120τ.μ. ισόγειο. ,μεμεγάλη
βιτρίνα,σεκεντρικόδρόμο,καλήκατάσταση,
μεενοίκιομόνο250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ

απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24348 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ

ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑκατάαποκλειστικότηταμίσθω-
σηνεόδμητουισογείουκαταστήματοςσυνολι-
κήςεπιφάνειας175τ.μ.Είναικατασκευασμένο
το1997,διαθέτεικαιαποθήκη-Ενοίκιο400€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚστηνκαρδιάτηςπόληςμεράμπα
εισόδου,σεπλήρηλειτουργία,κοντάστηνΒε-
νιζέλουτιμήαπό70-80€/μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας

ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενο
απόέναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλ
καιτρίακαταστήματα72και24και24 τ.μ.
περίπουισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικού
δρόμουκαιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγο-
ράς.Τιμήόλαμαζίμόνο45.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14267-στηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνο-
λικήςεπιφάνειας90τ.μ.καθαρό,1οςΥπερυ-
ψωμένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγάλομπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1995καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,Κουφώματα
Αλουμινίουκαινούργια,Ανελκυστήρακαιθέση
στάθμευσηςστηνΠυλωτή ,έχειεπίσηςκαι
Ηλιακόθερμοσίφωνα.προσφέρεται σετιμή
ευκαιρίαςμόνο52.000€.

Κωδ13609ΣτηΡάχηΒέροιαςπωλείται
ημιτελέςδιαμ/μα1ουορόφου103τ.μ.με2δ-
σκλκαι επιπλέονμίααποθήκη 50 τ.μ.σε
οικόπεδο1236τ.μ.τιμή25.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας

50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένητο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,Έχει
απεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιποδόμη-
σηςοικοπέδουκαικήπο,Τιμήμόνο30.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14039-ΠΩΛΕΙΤΑΙστηνοδόΣαλα-
μίνοςμίαΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
87τ.μ. ισόγειασεσχετικάκαλήκατάσταση
καιμεοικόπεδο521τ.μ..Αποτελείταιαπό3
ΥπνοδωμάτιασαλονοκουζίνακαιμπάνιοΔια-
θέτειεπίσηςθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο
καιμίαμεγάληαποθήκη.-Τιμήπραγματικής
ευκαιρίας40.000€.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρό-
σκοπτη,επιπλωμένο,μεαποθήκη,μεδύο
ντουλάπες,μεηλεκτρικέςσυσκευές,μεηλιακό
θερμοσίφωνα,εντυπωσιακοίχώροιυποδοχής,
μεδύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγμα-
τικήςευκαιρίαςμόνο130.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14674ΡΑΧΗ,σπάνιαΒίλατριών
επιπέδων352τ.μ.,κατασκευή1981,αποτελεί-
ταιαπόυπόγειο,ισόγειοκαι1οόροφο,πολύ
καλάδιατηρημένη,σεπολύσπάνιοφυσικό
περιβάλλον,ποιοτικήκατασκευήτόσοοιεσω-
τερικοίτηςχώροιόσοκαιέξωείναισεάριστη
κατάστασηφροντισμένοιαπόνοικοκύρηδες,
οιχώροιτηςμέσαπολύλειτουργικοί,μεπολ-
λέςντουλάπες,μεδύοπάρκινγκστεγασμένα
έξω,πωλείταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας
μόνο325.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Υπόδειξημόνοσεπραγματικόενδιαφέρον.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας,πω-
λείταισπάνιαΒίλα400τ.μ.,συνολικάσετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση

,πολύαυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,
γεωμετρικάδομημένη,γιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστές,επιβλητικήστηνόψη,μεαρμονι-
κέςαναλογίες,διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα
,ψησταριά,ενεργειακότζάκι,μιαμεγάληαπο-
θήκηκαιέναδεύτεροδιαμέρισμαξενώναστο
ισόγειο,μεδιπλόγκαράζκλειστόκαιάλλαδύο
γκαράζέξωσκεπαστάμεντουλάπεςπαντού,
διαθέτειδρύιναδάπεδασταυπνοδωμάτιακαι
επιλεγμένολευκόμάρμαροΒεροίαςστοσα-
λόνι,αλουμινίουκουφώματαμεθερμογέφυρα
καιμεδιπλάτζάμιακαι3μπάνια.Τοοικόπεδο
τουείναι5680τ.μ.περιφραγμένο,ζητούμενο
τίμημα380.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

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

ΚΩΔ:106495ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο70τ.μ.
μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),αποτελείταιαπόένανμεγάλοενιαίο
χώρογραφείων,ξεχωριστό2ογραφειακόχώ-
ροκαιμπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,με
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,τοοποίοχρήζει
ανακαίνισης.Τοακίνητομπορείναγίνεικαιμία
άνετηγκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζί-
νακαιμπάνιο.Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμή
μόνο22.000€.

Κωδ:116070ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-
νιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙεπαγγελματικήστέγησυνο-
λικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρό-
κειταιγιαέναμοναδικόακίνητο,εξολοκλήρου
ανακαινισμένοτοοποίοαποτελείταιαπότρεις
γραφειακούςχώρους,έναμπάνιοπολυτελείας
καθώςκαιαποθήκη.Έχεικαινούργιασυνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάενεργειακάτζάμια
τεσσάρωνεποχών,ευρίσκεταισεπολυκατοικία
αξιώσεων,μεάνετουςχώρους,ατομικήθέρ-
μανσηφυσικούαερίου,θωρακισμένηπόρτα
εισόδουκαιαποτελείευκαιρίαχωρίςαμφιβο-
λία,τιμή:89.000€.Ιδανικόακίνητογιακάποιον
πουαναζητείκάτιμοναδικόστηνκαρδιάτης
πόληςκαιμεδυνατότηταθέσηςστάθμευσης
σεκλειστόπάρκινγκμεκάποιαεπιβάρυνση.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

τηςπαλαιάςΚεντρικήςπωλείταικατάστημα44
τ.μ., ισόγειο,αυτοτελέςκαιμε22τ.μ.πατάρι
,κατασκευή1998,διαθέτειμεγάληβιτρίνα ,
πρόκειταιγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοκαι

διατίθεταισετιμήευκαιρίας,Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήμόνο40.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.14023 ΕΥΚΑΙΡΙΑ !! ΣΤΟ ΔΡ.

ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑΣ.,στο7.5χιλ.πωλείταιχωρα-
φοοικόπεδο14.100τ.μ.,τρίτοαπότονκεντρι-
κόδρόμοσεεξαιρετικάσυμφέρουσατιμήαπό
140.000€, τώραμόνο48.000€πραγματική
τιμήέκπληξης.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:14248-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥπωλεί-

ταιοικόπεδογωνιακό,συνολικήςεπιφάνειας
209τ.μ.μεσ/δ1,2.Τιμή:100.000€.Αποκλει-
στικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14356-ΣτοΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας700τ.μ.σε
προνομιούχοθέση ,μεθέαπροςτακάτω,
τιμή:75.000€.

Κωδ:14220-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣσεεξαιρετι-
κάκαλόσημείοπροσφέρεταιοικόπεδοσυνο-
λικήςεπιφάνειας744τ.μ.κατάλληλογιαοικο-
δομήΤιμή:200.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14308-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
επίπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1119τ.μ.εντός
σχεδίουπόλεωςΤιμήμόνο45.000€.

κωδ.14284ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
1.133τ.μ.,μεπαλιάκατοικία56τ.μ.καιαπο-
θήκη40τ.μ.εντόςσχεδίουπόληςκαιμενοτι-
οανατολικόπροσανατολισμό,προσφέρεταισε
πολύκαλήτιμή50.000€.

Κωδ.14385ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑσεπολύχαμηλή
τιμήπωλείταιοικόπεδογωνιακό1.538 τ.μ.
μέσαστοσχέδιοτουχωριού18.000€μόνο
, ευκαιρίασπάνια.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14386-ΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙστην
είσοδοτουχωριούεντόςσχεδίουπόλεωςοι-
κόπεδοάρτιοκαιοικοδομήσιμο,μεμικρήκλί-
σησυνολικήςεπιφάνειας2226τ.μ.Τιμήμόνο
35.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ.13389ΠΑΠΑΓΟΥΕΥΚΑΙΡΙΑμεγά-

ληπωλείταισπάνιοοροφοδιαμέρισμα100τ.μ.,
μικτάκαι88,30τ.μ.καθ.με,2υ/δ,ημιόροφος
,μεμίαεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,δια-
μέρισμααξιώσεων,προσεγμένοκαιιδιαίτερο
καιμεδύοαποθήκεςσυνολικά25τ.μ. τιμή
κομπλέ45.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ..

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
-Γκαρσονιέρα35 τ.μ.,πίσωαπο τοΣτάδιοΒέ-

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

στικό.
Τηλ.:6996436044,6972236144

&2331062812.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ
μεεξειδίκευσηστηνκολύμβησηγια
να εργαστεί ως προπονητής στο
κολυμβητήριο “ΠΗΓΑΣΟΣ Aqua
Center” στη Βέροια.Ασφάλιση και
αποδοχές σύμφωνα με το νόμο.

Κατάθεση βιογραφικών στη γραμ-
ματεία του κολυμβητηρίου Σταδίου
125Βέροια.Τηλ:2331125087.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινή-
των,ηλεκτρολόγοςαυτοκινήτωναπό
επιχείρηση στη Βέροια για πλήρη

απασχόληση. Ικανοποιητικήαμοιβή.
ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςΤαξί γιαπλήρηα-
πασχόλησηκαθώςκαιΠΩΛΗΣΗγαϊ-
δουράκια.Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2331071553 & 2331062900.Ώρες
επικοινωνίας:9:00με18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙφαρμακοποιόςήβοηθός
φαρμακοποιούμεεμπειρίαγιαφαρμακείο
στοΝομόΗμαθιας.Αποστολήβιογραφι-
κούστο:aggeliesfarmakio@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανοτεχνίτης αυ-
τοκινήτων γιαμόνιμη εργασία.Τηλ.:
2331021904κοςΚώστας.

ΗΕΤΑΙΡΙΑALU-SYNζητάειάτομο
γιαμόνιμηεργασίαμεεμπειρίασεκα-

τασκευήκαιτοποθέτησηκουφωμάτων.
Επικοινωνίαγιαραντεβού2331073281
υπεύθυνοςπροσωπικουΒύρωνΣτα-
μπούλογλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαγιαεργασίασε
φαρμακείομε επιδότησηκαισχετική
εμπειρία.Απαραίτητηπροϋπόθεση
κάρταανεργίας.Τηλ.: 2331027507,

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΩΡΟΛΟΙ69τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ42000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,26000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερΑρχοντοσπιτο2ΔΣΚΑ.Θ45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2-3ΔΣΚΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΛΑΤΕιΑΡΑΚΤΙΒΑΝ85τ.μ2ΔΣΚΘεα,ασανσερ50000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση65000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ30000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι25000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ1οςμεθεα,Α.Θ.2ΔΣΚ280€
ΕΒΡΑΙΚΑ3ΔΣ-ΚΑ.Θπορταασφ.κοπλαμ270€
ΑΛΣΟΣΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣ-ΚΑ.ΘΘέα200€
ΕΛΗΑ1ΔΚWC2οςπροσοψηςασανσερ,χωριςΘερμ170€
ΠΑΤΡΙΔΑεπιπλ.Μονοκατοικια1δσκwc280
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣεπιπλωμενο2ΔΣΚ,Θεα,Α/CΑ.Θ350€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη1200Ε
ΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσαμε
αδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαηκαλλι-
εργειες22000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
ΜΕΣΣΗΑγροοικοπεδοεντοςοικισμου9000τ.μ4000τοστρεμμα

Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο
28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθηση
κτλπ700€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικαμεπελατειααξιολογη600€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΠΑΡΚΙΓΚυπαιθριοστηναγορα50€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

ΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.Επίσης
ένατρακτέρUNIMOK,μίαπλατφόρμακαινούργιακαιμίαφρέζα
συρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.Πληροφορίεςστο τηλέφω-
νο:6973616847.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙκαθηγήτριαΑγ-
γλικών για να εργαστεί σε
φροντιστήριο στη Βέροια.
Πληρ.τηλ.:6976684172.



6947259696.
Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ

‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζητάει να
προσλάβειγιαμόνιμηαπασχόληση,
εξωτερικόπωλητήήπωλήτρια για
τουςΝομούςΗμαθίας,Πέλλας,Θεσ-
σαλονίκης.Απαραίτηταπροσόντα,
ευχέρειαλόγου,αγγλικήγλώσσα,δί-
πλωμααυτοκινήτου,άδειαεργασίας
προσωπικούασφαλείας,εμπειρίαμε
βιογραφικόκαισυστάσεις.Μισθός,
ασφάλισηκαιποσοστά.Παραλαβή
δικαιολογητικώνμεσυνέντευξηστα
κεντρικά γραφείαμας,Θεσσαλονί-
κης45Βέροιαwww.securitytsiflidis.
gr-sales@securitytsiflidis.gr- Τηλ.
2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλα-

ξη καιπεριποίησηηλικιωμένουσε
24ωρηβάσηή και κάποιεςώρες.
Τηλ.:6986276287.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηφροντί-
δα γερόντων για κάποιεςώρες ή
και για 24ωρη βάση, καθαριότη-
τασπιτιών, γραφείων και σκάλες.
Τηλ.:6940998054.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφροντί-
δακαιπεριποίησηηλικιωμένωνσε
24ωρηβάση.Τηλ.:6993678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής, τε-

λειόφοιτοςτουΑΠΘ,μεφροντιστη-
ριακη πείρα, παραδιδει ιδιαίτερα
μαθήματασε μαθητέςΔημοτικού,
Γυμνασίου,Λυκείου (με εξειδίκευ-
σηστηνΈκθεση).Τιμέςπροσιτές
μεμονωμένα και σε γκρουπάκια.
Τηλ.:6973707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καυστήρας πετρε-

λαίου, σε καλή κατάσταση. Τηλ.:
2331070048.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη της
CICUσεπολύκατάσταση,400ευ-
ρώόλαμαζί.Τηλ.:2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονομικά
ανεξάρτητος αναζητά σοβαρή εμ-
φανίσιμηκυρίαχωρίςοικογενειακές
υποχρεώσειςάνωτων65ετώνέως
75ετώνμετηνπροοπτικήγνωριμίας
καισυμβίωση.Τηλ.:6977951301.

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζητά
γνωριμία με κυρία από 55 ετών
έως68ετών,μεσκοπότησυμβιω-
σηήτογάμο.Τηλ.:6986585060.

ΚΥΡΙΑ 60 ετών,συνταξιούχος,
κοινωνική, αξιοπρεπής, αναζητά
σύντροφο έως 68 ετώνμε τα ίδια
χαρακτηριστικά για μία ουσιαστική
σχέσηζωής.Μόνοσοβαρέςπροτά-
σεις.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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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:
α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλ-
ληλος γραφείου - βοη-
θόςΛογιστήγιαΛογιστικό
ΓραφείοστηΒέροια.Τηλ.:

6932245383.

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

ΗεταιρίαPaniniA.E.
επιθυμείναπροσλάβει:

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

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

συνθήκεςπίεσης
•Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός
Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον

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

Οδηγό
Απαραίτητα Προσόντα
•Τουλάχιστον5έτηεμπειρίαςσεπανόμοιαθέσηστονχώροτων

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

ΑποστολήΒιογραφικών:info@panini-foods.gr

Σταπλαίσια της
συνεχούς ανάπτυ-
ξης της εμπορικής
δραστηριότητας της
εταιρείας, επιθυ-
μούμεναπροσλάβουμεάμεσα:

Customer Service Agent
ΟCustomerServiceAgent θαστελεχώσει το τηλεφωνικόμας

κέντροκαιθαείναιυπεύθυνοςγιατηνεξυπηρέτησητωνπελατών,
τηνενημέρωσήτουςγιανέουςτίτλουςβιβλίωνκαιτηδιεκπεραίωση
τωνπαραγγελιών.

Απαιτούμεναχαρακτηριστικά/ικανότητες:
•Απόφοιτοιτριτοβάθμιαςεκπαίδευσης
•Ευχέρειαστηντηλεφωνικήεπικοινωνία
•Πολύ καλή γνώσηH/Y και χειρισμού εφαρμογώνΜSOffice

(Word,Excel)
•Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός
•Ομαδικότητα
•Ικανότηταεργασίαςυπόπίεση
ΕπιθυμητάΠροσόντα:
•Πτυχίοξενόγλωσσηςήελληνικήςφιλολογίας
•Διδακτικήεμπειρία
•Άριστηγνώση(Γ2/C2)αγγλικήςγλώσσας
•Προϋπηρεσίασετηλεφωνικόκέντρο
ΗΕταιρείαπροσφέρει:
•Δίμηνηεκπαίδευσημεαποδοχές
•Συνεχήεκπαίδευσηαπόκαταρτισμένοκαιέμπειροπροσωπικό
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να συμπληρώσουν τη

φόρμα ενδιαφέροντοςπου θαβρουνστην ιστοσελίδαwww.
supercourse.gr/careers είτε ναστείλουν τοβιογραφικό τους
σημείωμαστο e-mail cv@supercourse.gr, αναφέροντας  τον
κωδικόθέσηςCSA_20,έωςτις30/10/20.



Σε μαζικό αγώνα για την προστασία της υγεί-
ας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, κα-
τεβαίνει το  συνδικάτο γάλακτος τροφίμων & 
ποτών Ν. Ημαθίας – Πέλλας, καλώντας τους 
εργαζόμενους στους κλάδους του, στα συλ-
λαλητήρια του ΠΑΜΕ που θα γίνουν σήμε-
ρα Τρίτη 13 Οκτωβρίου: Στη Νάουσα, στις 11:00 
το πρωί στην κεντρική Πλατεία, στη Βέροια στις                                                                                                      
6:30 μμ στην Πλατεία Δημαρχείου και στα                                                                                                       
Γιαννιτσά στις  6:30 μμ στην Πλατεία ΕΠΟΝ. 

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, στοχεύ-
ουν να φτάσει το κάλεσμά τους σε κάθε χώρο δου-
λειάς για ενωτικό, μαζικό αγώνα ώστε:

Να διασφαλιστούν όλα τα μισθολογικά και ασφα-
λιστικά δικαιώματα. Καμία απόλυση, καμία αλλαγή 

σύμβασης. Ένταξη στο ταμείο ανεργίας με 50 ημερο-
μίσθια χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Να ενταθούν οι έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ και το ΣΕ-
ΠΕ σε όλους τους χώρους δουλειάς.

Πλήρης στελέχωση των νοσοκομείων των δύο 
νομών με μόνιμο υγειονομικό προσωπικό.

Να καταργηθούν οι πλειστηριασμοί κύριας κατοι-
κίας και οι κατασχέσεις. Να μην υπάρχουν διακοπές 
ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και νερού.

Κατάργηση του νόμου απαγόρευσης των διαδη-
λώσεων, του νόμου περιορισμού του απεργιακού 
δικαιώματος. 

Κάλεσμα «Μαρίνου Αντύπα» στο συλλαλητήριο 
της πλατείας Καρατάσου στη Νάουσα

Στο πλαίσιο της σημερινής κινητοποίησης ο Αγρο-

τικός Σύλλογος Νάουσας «Μαρίνος Αντύπας» καλεί 
τους αγρότες τις αγρότισσες και τους κτηνοτρόφους  
στο συλλαλητήριο την Τρίτη 13 Οκτωβρίου ώρα 
11 το πρωί στην πλατεία Καρατάσου στη Νάουσα, 
απαιτώντας: 

- Εδώ και τώρα γιατρούς σε όλα τα χωριά. Σε 
καθημερινή βάση να λειτουργήσουν τα αγροτικά 
ιατρεία. 

-  Προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού και μη-
χανολογικό εξοπλισμό για τα νοσοκομεία και κέντρα 
υγείας.

- Μέτρα για την προστασία των παιδιών μας στα 
σχολεία. 

- 15 μαθητές το ανώτατο όριο σε κάθε τμήμα

- Μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών και προσω-
πικού καθαριότητας.

- Να αποζημιωθούν άμεσα από τον ΕΛΓΑ οι πα-
ραγωγοί που υπέστησαν ζημιές από όλα τα φυσικά 
φαινόμενα. 

- Να αποζημιωθούν άμεσα από το κράτος οι 
παραγωγοί λαϊκών αγορών και οι κτηνοτρόφοι λόγω 
των περιοριστικών μέτρων. 

- Κατώτατες εγγυημένες τιμές στα αγροτικά προ-
ϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και 
να αφήνουν εισόδημα που θα επιτρέπει να ζήσουμε 
και να συνεχίσουμε να παράγουμε.

Τα συλλαλητήρια όπως τονίζουν οι διοργανωτές 
θα γίνουν με τα  απαραίτητα μέτρα προστασίας. 

P Κι εγώ θα τη χώριζα 
νωρίς την αγάπη, αλλά οι 
δικοί μου της βρήκαν ελα-
φρυντικά…

 
P Όσο κι αν στην 

πορεία των ετών υπήρ-
ξε αντίστροφη πορεία ως 
προς το βάρος της.

 
P Άλλοι μπορεί να ή-

ταν επικεφαλής εγκληματι-
κής οργάνωσης, η αγάπη 
κατηγορείται ότι στα οικιακά 
ήταν υπεύθυνη εγκληματι-
κής αποδιοργάνωσης.

 
P Λένε ότι αγάπη δί-

χως πείσματα δεν έχει 
νοστιμάδα. Ε, αυτό.

 
P Εμείς στο σπίτι, δύο 

πράγματα αναζητούσαμε 
εδώ και χρόνια: πρώτον, 
νοστιμάδα και δεύτερον, το 
ζευγάρι της μαύρης κάλ-
τσας.

 
P Καταδικασθέντες 

λέει της Χρυσής Αυγής 
πήγαν την περασμένη εβδομάδα στην αστυ-
νομία να παραδοθούν χωρίς να έχουν βγει 
ακόμα οι ποινές τους! Πιο ελαφρυντικό στοι-
χείο, πεθαίνεις.

 

P Εγώ αν ήμουν ο Λαγός, στα ελαφρυντικά 
μου θα έβαζα ότι έχω ψυχολογικά από τότε που 
είχα χάσει από τη χελώνα.

 
P Πάντως αν ψάχνεις με τόση αγωνία 

ελαφρυντικά για 
μία εγκληματική 
οργάνωση, είναι 
ελαφρώς εγκλη-
ματικό.

 
P Ο Τραμπ 

κόλλησε κορωνο-
ϊό, αλλά είχε τόσα 
ελαφρυντικά που 
άρχισε να ίπταται 
ως άλλος Σούπερ-
μαν.

 
P Έτσι κι αλ-

λιώς τα μυαλά τα 
είχε πάνω από 
το κεφάλι.

 
P Κανένα 

κρούσμα κορω-
νοϊού λέει στη Βό-
ρεια Κορέα. Πολύ 
μεταδοτικός ο ιός, 
αλλά και  πολύ 
προνοητικός.

 
P Έλληνας γιατρός γιάτρεψε τον Τραμπ. 

Αυτά παθαίνεις άμα διώχνεις από την πατρί-
δα τα καλύτερα παιδιά.

 
P Και:
 
Είναι η Κατινιώ και ο Μιχαλιός ζευγάρι. Η Κατι-

νιώ πιθανόν είναι έγκυος.
– Μιχαλιό μου μάλλον είμαι έγκυος!
– Είσαι σίγουρη Κατινιώ μου, γιατί δεν είναι 

εποχές για παιδιά, έχουμε οικονομικές δυσκολίες.
– Έτσι νομίζω, θα πάω και στο γιατρό για να 

σιγουρευτώ.
Πάει στον γιατρό:
– Κατινιώ μου δεν είσαι έγκυος, το μωρό δεν 

είναι μωρό αλλά αέρας.

– Δηλαδή γιατρέ μου είναι ανεμογκάστρι;
– Ναι Κατινιώ μου!
Μετά από λίγο η Κατινιώ τηλεφωνά χαρούμενη 

στη δουλειά του άντρα της, που εργαζόταν σε 
συνεργείο αυτοκινήτου. Ο Μιχαλιός έλειπε και 
η Κατινιώ χαρούμενη λέει στον συνάδελφο του 
άντρα της να του πει ότι το μωρό δεν είναι μωρό, 
αλλά αέρας.

Το μεσημέρι ο Μιχαλιός πάει σπίτι στεναχωρη-
μένος και λέει στη γυναίκα του:

– Τι είναι αυτά που είπες στον συνάδελφό μου;
– Δεν χάρηκες Μιχαλιό μου που δεν είμαι έ-

γκυος;
– Χάρηκα, αλλά τώρα όλοι μου φωνάζουν: 

‘Ρε Μιχαλιό, δεν έρχεσαι να φουσκώσεις κανένα 
λάστιχο;’!

K.Π.
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Συλλαλητήρια συνδικάτων, εργαζομένων, ΠΑΜΕ 
και αγροτών σήμερα σε Βέροια και Νάουσα    - Ποια είναι τα αιτήματά τους

Με το πράσινο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος που ψηφίζεται αυτές τις μέρες καταργού-
νται από τον Ιούλιο του 2021 τα πλαστικά μίας χρή-
σης, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στις 
κοινοβουλευτικές επιτροπές, που επεξεργάζονται τις 
προωθούμενες διατάξεις στο νομοσχέδιο, που έχει 
ήδη πάει στη Βουλή. 

Επιπροσθέτως, θα υπάρχουν και κυρώσεις για 
όσους δεν θα ακολουθήσουν τη νέα νομοθεσία, είτε 
στην εστίαση, είτε σε άλλους κλάδους. 

Στο δια ταύτα,  από τον ερχόμενο Ιούλιο και μετά 
μπαίνει τέλος σε 10 κατηγορίες πλαστικών:

• μαχαιροπίρουνα
• πιάτα
• καλαμάκια
• περιέκτες από φελιζόλ
• κυπελάκια ποτών από φελιζόλ
• περιέκτες τροφίμων από φελιζόλ
• αναδευτήρες ποτών
• μπατονέτες

• στηρίγματα για μπαλόνια
Παράλληλα, προβλέπεται ο επανασχεδιασμός 

των προϊόντων με οικολογικό πρόσημο και τίθεται 
υποχρεωτικός στόχος χωριστής συλλογής των πλα-
στικών μπουκαλιών κατά 77% το 2025 και  90% το 
2029.

Επίσης όλα τα καπάκια θα πρέπει να είναι προ-
σαρτημένα στα μπουκάλια τους μέχρι το 2024, ενώ 
τα πλαστικά μπουκάλια θα πρέπει να κατασκευάζο-
νται από 25% ανακυκλωμένο περιεχόμενο το 2025 
και από 35% αντίστοιχα το 2030. 

Το περιβαλλοντικό τέλος που θα αγγίζει τα 0,05 
ευρώ, χωριστά για το κάθε αντικείμενο και θα επιβα-
ρύνει take away και delivery, θα επιβάλλεται από την 
1η Ιανουαρίου του 2022.

Μάλιστα,  όσοι δεν επιθυμούν να πληρώνουν 
το τέλος θα μπορούν να φέρνουν στα καφέ το δικό 
τους ποτήρι. Ο νόμος αναμένεται να υποχρεώνει 
καταστήματα καφέ και φαγητού να εξυπηρετούν τους 
πελάτες στα επαναχρησιμοποιούμενα σκεύη, που 
φέρει ο ίδιος.

Από τον Ιούλιο του 2021

Έρχεται περιβαλλοντικό τέλος σε 10 κατηγορίες 
πλαστικών μιας χρήσης, μετά κυρώσεων
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