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Παραχώρηση πλατείας Εληάς  
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χριστουγεννιάτικο χωριό

Συνεχίζει τις υπηρεσίες της 
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Γ. Καπανίδης για παλιά 
Δικαστήρια Βέροιας:

«Αποστόλη, Τάσο, Λάζαρε, 
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του πρωταθλήματος
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Έπεσε ο δικαστικός πέλεκυς 
στην Χρυσή Αυγή

  Σχεδόν με τις ανώτατες προβλεπόμενες ποινές 
καταδικάστηκαν οι κατηγορούμενοι της εγκληματικής 
οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» και αναμένεται πλέον με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο αγώνας των συνηγόρων τους 
να πετύχουν την αναστολή σε περίπτωση άσκησης 
έφεσης, για να αποφύγουν τον άμεσο εγκλεισμό 
τους στις φυλακές. Οι ποινές έπρεπε να είναι βαριές, 
αφενός γιατί δεν υπάρχει ίχνος μεταμέλειας κυρίως 
από τους 7 του διευθυντηρίου, αφετέρου για να 
λειτουργήσουν παραδειγματικά και αποτρεπτικά σε 
μελλοντικούς μιμητές. Πρόκειται για μια ιστορική 
δίκη που θα συμπεριλάβει μαζί με την δράση 
μίσους της Χ.Α. σε κάποιες σελίδες ο ιστορικός του 
μέλλοντος, για να περιγράψει την προσπάθεια μιας 
εγκληματικής οργάνωσης με μανδύα κόμματος, 
που οραματίστηκε να διαλύσει την κοινωνία και 
να καταλύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Τους 
δίκασε η Ελληνική Δικαιοσύνη, ο δικαστικός 
πέλεκυς έπεσε και πήραν αυτό που τους αξίζει, ως 
κοινοί ποινικοί εγκληματίες.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βενιζέλου10,Βέροια
Τ.Κ.59132
ΤΗΛ.2331502603
FAX2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού100ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
εσωτερικού50ευρώ+ΦΠΑ
ΕτήσιαΔήμων,Περιφερειών,Τρα-
πεζών,Οργανισμών&εταιριώνΑ.Ε.
300ευρώ+ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλειστηριασμώνκαι
Διακηρύξεων5,00ευρώ.
ΙσολογισμώνΑ.Ε.-Ε.Π.Ε.5,00ευρώ.
ΔημοσιεύσειςΔημοσίου2,00ευρώ.
Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2020

Μήνας:10

Εβδομάδα:42

ΑνατολήΉλιου:06.33

ΔύσηΉλιου:17.47

289-77

ΠΕΜΠΤΗ
15

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Λουκιανού, Σαβίνου, Βάρσου ομολ.

Χριστουγεννιάτικο 
χωριό ετοιμάζει

ο Δήμος
στην Πλατεία Εληάς

και στο πάρκο
Αγ. Αναργύρων

Καρουζέλ, συγκρουόμενααυτοκινητάκια,πα-
γοδρόμειο, τραμπολίνο και Χριστουγεννιάτικη
Αγορά,προβλέπει οσχεδιασμός τουΔήμουΒέ-
ροιας για τις γιορτές, όπως αναφέρεται στην
περίληψητροποποίησηςτουκανονισμούχρήσης

παραχώρησηςκοινόχρηστωνχώρων,τουΔημοτικούΣυμβουλίου(βλέπεσελ.3).
Ηεγκατάστασηεγκρίθηκεκαιόλααυτάθαστηθούνκαιθαλειτουργήσουναπότις15Νοεμβρίου-15Ιανουαρίουσε

έναμήναδηλαδήαπόσήμερα…

Σεκαραντίναγια
προληπτικούςλόγους
οΜιχάληςΧρυσοχοΐδης
Σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους βρίσκεται ο

υπουργόςΠροστασίας τουΠολίτηΜιχάληςΧρυσοχοΐδης
μετάαπόθετικόκρούσμακορονοϊούσεμέλοςτουστενού
οικογενειακούτουπεριβάλλοντος.

Τοανακοίνωσεοίδιοςμετηνπαρακάτωανάρτησήτου
στοTwitter:

«Μέλος τουστενούοικογενειακούμουπεριβάλλοντος
διαγνώσθηκεθετικόστονκορωνοϊό.Υποβλήθηκααμέσως
σετεστκαιείναιαρνητικό.Μπαίνωπροληπτικάσεκαρα-
ντίνακαιθαασκώτακαθήκοντάμουεξαποστάσεως».

Γ.Καπανίδηςγιαπ.ΔικαστικόΜέγαρο:«Αποστόλη,
Τάσο,Λάζαρελήξτεαυτότοαίσχος»

ΣεανάρτησηστοπροσωπικόπροφίλτουστοfacebookοπρώηνπρόεδροςτουδικηγορικούσυλλόγουΒέροιαςΓιάν-
νηςΚαπανίδηςμειδιαίτερααιχμηρότόνοαπευθύνεταιστονΥφυπουργόΟικονομικώνΑποστόληΒεσυρόπουλοκαιτους
άλλουςδύοκυβερνητικούςβουλευτέςΤ.ΜπαρτζώκακαιΛ.Τσαβδαρίδη,εκθέτονταςμεφωτογραφίεςτοχάλιτουπρώην
δικαστικούμεγάρουΒέροιαςστηνπλατείαΩρολογίουκαικαλώνταςτουςάμεσαναπαρέμβουν.Χαρακτηριστικάγράφει:

«Στις16.10μετάτηνκατάθεση,εσείςοιεπίσημοι,φωτογραφηθείτεμπροστάσεαυτότοΑΙΣΧΟΣ!!Αποστόλη,Τάσο
καιΛάζαρε,λήξτετο.Ηπόλησαςτίμησε,εσείςγιατίδενολοκληρώνετετηνδιαδικασίαπαραχώρησηςστονΔήμο;»

Όταν έλεγε
ο Ανδρέας: “Το ΠΑΣΟΚ 

είναι εδώ”, μάλλον δεν μπορούσε 
να φανταστεί το «χωροταξικό»

του μέλλοντος.
Και εδώ, και αριστερά

και δεξιά!
#Pasok pantou

ΑνακοίνωσητηςCosmoteγιακυ-
βερνοεπίθεσηπουδέχτηκετοδίκτυο
της εταιρείας.Άγνωστοι απέσπα-
σαν από το σύστημα τηςCosmote
στοιχεία κλήσεων που πραγματο-
ποίησαν ή δέχθηκαν συνδρομητές
κινητής κατά τον μήναΣεπτέμβριο.
Η εταιρεία ενημέρωσε τις αρμόδιες
Αρχέςκαι ηδιερεύνηση τουσυμβά-
ντοςβρίσκεταισεεξέλιξη.

Μεταξύ άλλων, ηCosmote ανα-
κοίνωσε:

«Η COSMOTE ενημερώνει ότι
κατάτηδιάρκειαελέγχουτωνσυστη-
μάτων της, ανιχνεύτηκεμη εξουσιο-
δοτημένη εξαγωγήαρχείουαπόσύ-
στηματηςεταιρείας,ωςαποτέλεσμα
κυβερνοεπίθεσης.Τοενλόγωαρχείοπεριελάμβανεστοι-
χεία,χωρίςονοματεπώνυμο,τωνκλήσεωνπουπραγμα-
τοποίησανήδέχθηκανσυνδρομητέςκινητήςτοπενθήμε-
ρο1έως5/9/2020καισυγκεκριμένα:αριθμότηλεφώνου,
ημέρα καιώραπραγματοποίησης της κλήσης και διάρ-
κειάτης.Εμφανίζονταν,επιπλέον,τύποςσυσκευής,IMSI
, ηλικία, φύλο,ARPU , συντεταγμένες σταθμού βάσης
καιπρόγραμμα κινητής τωνσυνδρομητώνCOSMOTE.
Τοαρχείοδενπεριελάμβανεπεριεχόμενο κλήσεων (συ-
νομιλίες) ή περιεχόμενο μηνυμάτων, ονοματεπώνυμα

ή διευθύνσεις, ούτε κωδικούςπρόσβασης ή δεδομένα
πιστωτικώνκαρτώνήτραπεζικώνλογαριασμών.

Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τηνπλευρά των
πελατών»,αναφέρεταιστηνανακοίνωσητηςCosmote.

ΣτηνίδιαανακοίνωσηηCosmote,σημειώνει:
«Η εταιρεία απέκλεισε άμεσα τηνπρόσβαση, έλαβε

όλα τα αναγκαία μέτρα και ενημέρωσεαπό τηνπρώτη
στιγμήτιςαρμόδιεςΑρχές,όπωςπροβλέπεται.Ηδιερεύ-
νησητουσυμβάντοςβρίσκεταισεεξέλιξηκαιμέχριστιγ-
μής, δεν υπάρχει καμία ένδειξηπερί δημοσιοποίησηςή
άλληςχρήσηςτουπαρανόμωςαποκτηθέντοςαρχείου».

Κυβερνοεπίθεση στο δίκτυο της Cosmote,
έκλεψαν στοιχεία κλήσεων συνδρομητών
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Περίληψη τροποποίησης κανονισμού 
χρήσης παραχώρησης Κοινοχρήστων 

χώρων του Δήμου Βέροιας
Για χριστουγεννιάτικη Αγορά, καρουζέλ, τραμπολίνο 
και παγοδρόμιο σε Εληά και πάρκο Αγ. Αναργύρων

Με την αρ. 286/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ΄ 
αριθμ. 188/2015  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του κανονισμού Χρήσης Παραχωρού-
μενων Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Βέροιας.

   Με την ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε προσθήκη στο άρθρου 7 Α.3. με το οποίο επιτρέπεται η προσωρι-
νή εγκατάσταση:

α) ψυχαγωγικών παιδειών όπως καρουζέλ, συγκρουόμενων αυτοκινητιδίων, τραμπολίνο, παγοδρομίου,  
κ.τ.λ.  για το χρονικό διάστημα από 15 Νοεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου.

β) Χριστουγεννιάτικης Αγοράς με έως 12 λυόμενους οικίσκους μέγιστων διαστάσεων 3Χ4 μ. όπου θα φι-
λοξενούνται επαγγελματίες που θα πωλούν τυποποιημένα τρόφιμα και ποτά, είδη λαϊκής τέχνης, γλυκά και εί-
δη σοκολατοποιίας, καθώς και άλλες δραστηριότητες π.χ. το Σπήλαιο της Γεννήσεως, το Σπίτι των Μάγων, η 
Καλύβα των Βοσκών κτλ. στην περιοχή της πλατείας -πάρκο ‘’ ΕΛΗΑ’’ και στο χώρο πρασίνου μέχρι τον Ι.Ν. 
Αγ. Αναργύρων, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Βέροιας και σύμφωνα με το συνημμένο 
και υπογεγραμμένο απόσπασμα χάρτη της περιοχής του Γραφείου Πολεοδομικών Εφαρμογών της Υπηρεσί-
ας Δόμησης της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης Κτηματολογίου – Περιούσιας του Δήμου Βέροιας.

  Η πλήρης απόφαση αναρτήθηκε στο Κοινοτικό κατάστημα του Δήμου Βέροιας και στη Διαύγεια με ΑΔΑ 
ΩΓΝ3Ω9Ο-Ξ0Α.   

Στο πλαίσιο της σημερινής πανελλήνιας απερ-
γιακής κινητοποίησης της ΑΔΕΔΥ με την συμμε-
τοχή και των εκπαιδευτικών, η ΕΛΜΕ Ημαθίας 
γνωστοποιεί τα εξής: 

«Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής 
χρονιάς, μαθητές και εκπαιδευτικοί παραμένουν 
αθωράκιστοι μπρος στην πανδημία και οδηγού-
νται καθημερινά στις αίθουσες διδασκαλίας χωρίς 
να έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για την προ-
στασία της υγείας τους αλλά και τη διασφάλιση 
της ομαλής και απρόσκοπτης συνέχισης της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας. 

Έτσι, παρά το γεγονός ότι η Κυβέρνηση είχε 
στη διάθεσή της έξι μήνες να προετοιμάσει τα 
σχολεία και να θωρακίσει την εκπαιδευτική κοι-
νότητα, και κατ’ επέκταση την ελληνική κοινωνία, 
απέναντι στο αναμενόμενο δεύτερο κύμα του 
ιού, και ενώ οι Ευρωπαϊκές χώρες στο σύνολό 
τους μερίμνησαν εξασφαλίζοντας χιλιάδες νέες 
αίθουσες, με μονά θρανία, με μαζικές προσλήψεις 
εκπαιδευτικών, με δωρεάν χορήγηση μασκών και 
τεστ, στην Ελλάδα η πολιτική ηγεσία, κατά δήλω-
ση καθηγητών-μελών της Επιτροπής Ειδικών Λοι-
μωξιολόγων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, 
απέκλεισε εξ αρχής την πρόταση της Επιτροπής 
για μικρότερο αριθμό μαθητών ανά τμήμα, ενώ το 
ΥΠΑΙΘ προχώρησε σε μια πρωτοφανή απόφαση 
αυξάνοντας εν μέσω πανδημίας τον αριθμό των 
μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά 
τάξη σε 25! 

Την ίδια στιγμή, και ενώ η Υπουργός επιδίδε-
ται σε επικοινωνιακά παιχνίδια επιχειρώντας να 
παραπλανήσει την κοινή γνώμη με αλχημείες κα-
τά την εξαγωγή του ΜΟ των μαθητών ανά τμήμα 
- καθώς συνυπολογίζονται τμήματα αστικών περι-
οχών με αυτά στα νησιά και τις απομακρυσμένες 
περιοχές, λόγω του γεωγραφικού ανάγλυφου της 
χώρας - στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ο μαθη-
τικός πληθυσμός στοιβάζεται σε τμήματα των 25, 
26 και 27 ατόμων! 

Ειδικά στο νομό μας, σύμφωνα με τα έως τώ-
ρα στοιχεία:

• Πάνω από το 80% των τμημάτων των Γυ-
μνασίων και των ΓΕ.Λ. έχουν από 20 έως 27 
μαθητές ανά τμήμα. 

• Τα τμήματα με λιγότερους από 17 μαθητές, 
αποτελούν μικρότερο του 7% ποσοστό και βρί-
σκονται σε περιφερειακά και σε εσπερινά σχολεία. 

Όλα αυτά όταν είναι γνωστό ότι πολλές άδειες 
αίθουσες σχολείων που έκλεισαν την περίοδο των 
μνημονίων μένουν ανεκμετάλλευτες και πολλοί 
κατάλληλοι και ενδεδειγμένοι δημόσιοι και δημο-
τικοί χώροι (πχ πολιτιστικά και εκθεσιακά κέντρα) 
δεν αξιοποιούνται. Αλήθεια, ποια προτεραιότητα 
είναι πιο σημαντική από την προστασία της υγεί-
ας των μαθητών και των οικογενειών τους; 

Επιπροσθέτως, και καθώς η εξάπλωση του 
ιού γίνεται με γεωμετρική πρόοδο και η αύξηση 
των κρουσμάτων είναι τεράστια, με την επιδημι-
ολογική εικόνα στη χώρα μας να έχει πλήρως α-
ναστραφεί σε σχέση με αυτήν του Μαρτίου – Μα-
ΐου, το Υπουργείο Εσωτερικών, με εγκύκλιο στις 
20/9/2020, περιορίζει τη δυνατότητα χορήγησης 
άδειας ειδικού σκοπού στους εκπαιδευτικούς που 
ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. Παράλ-
ληλα, και ενώ δεν έχει γίνει κανένας διορισμός 
στη γενική εκπαίδευση, μόλις στις 6/10 ανακοινώ-
θηκε η τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. 
Ωστόσο, ακόμη υπάρχουν πολλές ακάλυπτες 
ώρες στα σχολεία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο 
Μουσικό Σχολείο του νομού μας συνεχίζουν να 
υπάρχουν κενά 200 περίπου ωρών σε εκπαιδευ-
τικούς διαφόρων οργάνων! Ως απάντηση σε αυτή 
την κατάσταση, το Υπουργείο Παιδείας θεσμοθε-
τεί τις τρίμηνες συμβάσεις αναπληρωτών εκπαι-
δευτικών, υποδηλώνοντας ότι από το κυβερνητικό 
σχέδιο απουσιάζει, λόγω ιδεοληψίας, ο διορισμός 
και η πρόσληψη του αναγκαίου εκπαιδευτικού 
προσωπικού με πλήρη δικαιώματα.

Κι ενώ θα περίμενε κανείς ότι στο διάστημα 
των προηγούμενων μηνών δόθηκε προτεραιό-
τητα στη θωράκιση του Δημόσιου συστήματος 
Υγείας με τη δημιουργία των απαραίτητων ΜΕΘ, 
με προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού, με 
δωρεάν παροχή τεστ και μασκών στο σύνολο των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών, η Κυβέρνηση 
μιλά μόνο για την ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ αποποιού-
μενη των δικών της πολιτικών ευθυνών, μετακυ-
λώντας τες σε γονείς, εκπαιδευτικούς μαθητές. Το 
Υπουργείο Παιδείας καθιστά τους εκπαιδευτικούς 
στα σχολεία υπεύθυνους για τη διαχείριση των 

κρουσμάτων, επιφορτίζοντάς τους με ευθύνες για 
τις οποίες ουδεμία σχετική εκπαίδευση έχουν λά-
βει και μετατρέποντάς τους σε ιατρικό- νοσηλευτι-
κό προσωπικό. Καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει για 
δωρεάν τεστ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, ούτε 
για αξιόπιστη ιχνηλάτηση. Σε πολλές περιπτώσεις 
δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί από τους αρμόδιους 
επαρκές προσωπικό καθαριότητας για όλα τα 
σχολεία, ώστε να υπάρχει συχνή και σωστή απο-
λύμανση με βάση τις οδηγίες και τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα, ενώ κάποιες φορές δεν επαρκούν 
ούτε τα απαραίτητα υλικά καθαρισμού. Το μοναδι-
κό εφόδιο δε απέναντι στον φονικό ιό που ήταν η 
χορηγία μάσκας, κατήντησε παρωδία καθώς η μία 
και μοναδική που στάλθηκε στην πλειοψηφία των 
σχολείων, δεν ανταποκρίνεται καν στις απαραίτη-
τες προδιαγραφές...

Αποτέλεσμα αυτής της στάσης και της εγκλη-
ματικής αδιαφορίας της κυβέρνησης είναι το ά-
νοιγμα και η λειτουργία των σχολείων χωρίς τη 
λήψη κατάλληλων μέτρων, χωρίς σοβαρό σχεδια-
σμό, χωρίς ουσιαστική μελέτη. Δεν υπήρξε καμία 
πρόνοια για την βελτίωση των σχολικών υποδο-
μών και τη δημιουργία νέων σχολικών τάξεων με 
την εξεύρεση κατάλληλων χώρων. Αντίθετα, ζητεί-
ται από τους μαθητές να κρατούν αποστάσεις μέ-
σα σε αίθουσες στις οποίες στοιβάζονται ανά 25, 
26, 27, τη στιγμή μάλιστα που οι προτάσεις των 
ειδικών, που έχουν εισακουστεί, απαγορεύουν τις 
δημόσιες συναθροίσεις άνω των 9 ατόμων! Με 
την πρακτική δε των εναλλασσόμενων διαλειμμά-
των και την ανάγκη εναλλαγής εκπαιδευτικών χω-
ρίς διάλειμμα στις τάξεις, ενώ δεν αντιμετωπίζεται 
το πρόβλημα του συνωστισμού στις σχολικές αυ-
λές, εγκυμονούν επιπλέον κίνδυνοι για την υγεία, 
τη σωματική ακεραιότητα και την ασφάλεια των 
μαθητών, λόγω της παραμονής τους χωρίς επί-
βλεψη κατά την εναλλαγή: η τήρηση των αποστά-
σεων από τους μαθητές δεν διασφαλίζεται ενώ οι 
αίθουσες, που σε πολλές περιπτώσεις δεν πλη-
ρούν τις βασικές προδιαγραφές και τους κανόνες 
ασφαλείας δεν αερίζονται τακτικά και κατάλληλα. 

Ζητούμε από την Κυβέρνηση να λάβει τα απα-
ραίτητα μέτρα τώρα! Θέλουμε τα σχολεία ανοικτά 
και ασφαλή! Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η 
υγειονομική κρίση σε ευκαιρία υποβάθμισης της 
δημόσιας εκπαίδευσης!

Διεκδικούμε:
• Μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα με α-

νώτατο όριο τους 15 μαθητές.
• Μαζικούς – μόνιμους διορισμούς εκπαιδευ-

τικών.
• Εύρεση χώρων, για να λειτουργήσουν ως 

σχολικές αίθουσες (επισκευή, αξιοποίηση κλει-
στών/συγχωνευμένων σχολείων ή άλλων δημόσι-
ων κτιρίων).

• Αυξημένες προσλήψεις αναπληρωτών, για 
την κάλυψη όλων των απαραίτητων εκπαιδευ-
τικών αναγκών σε όλες τις ειδικότητες και όλες 
τις δομές. Άμεση πλήρωση των κενών που δεν 
καλυφθήκαν στη Β΄ φάση προσλήψεων αναπλη-
ρωτών.

• Κατάργηση κάθε νομοθετικής διάταξης που 
επιτρέπει κάμερα στα σχολεία και on – line μετά-
δοση των μαθημάτων.

• Αυξημένη χρηματοδότηση, για κάλυψη όλων 
των αναγκαίων μέσων προστασίας και καθαρι-
ότητας από το κράτος (δωρεάν μέσα ατομικής 
προστασίας πχ μάσκες, αντισηπτικά κλπ).

• Διενέργεια μαζικών επαναλαμβανόμενων 
τεστ σε όλους τους συναδέλφους, αλλά και στους 
μαθητές, ώστε να υπάρξει άμεση παρέμβαση 
σε περίπτωση που χρειαστεί, και να ελέγχεται η 
διάδοση του ιού.

• Προσλήψεις του απαραίτητου μόνιμου προ-
σωπικού καθαριότητας σε κάθε σχολείο.

• Εξασφάλιση του απαραίτητου αριθμού λεω-
φορείων και σχολικών τροχονόμων, ώστε να δια-
σφαλίζεται η ασφαλής μετάβαση του κάθε μαθητή 
από και προς το σχολείο.

• Δημιουργία Κρατικής, νοσοκομειακής Δομής 
που θα συνεργάζεται με τις σχολικές μονάδες και 
θα έχει την ευθύνη για τον υγειονομικό έλεγχο 
λειτουργίας των σχολείων (γενικά εμβολιασμούς, 
προληπτικούς ελέγχους, εξετάσεις μαθητών-εκ-
παιδευτικών και παραπομπή σε Νοσοκομεία, 
διαχείριση κρουσμάτων).

• Πλήρη, επαρκή κι αποκλειστική χρηματοδό-
τηση από τον κρατικό προϋπολογισμό του δημό-
σιου συστήματος υγείας με προσλήψεις μόνιμου 
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού».

ΕΛΜΕ Ημαθίας: Ανοικτά 
ασφαλή σχολεία τώρα! 

Εργασίες συντήρησης 
σε υποδομές 

σχολικών μονάδων
 του Δήμου Νάουσας

Συνεχίζονται πυρετωδώς  τα έργα συντήρησης σε υποδομές  στη Νάουσα και σε Τοπικές Κοινότητες από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Συγκεκριμένα, αυτές τις ημέρες, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες συντήρη-
σης και βελτίωσης των υποδομών που βρίσκονται σε δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς 
(εργασίες σε αύλειους χώρους, αποκατάσταση σε ράμπες ατόμων με κινητικά προβλήματα, αποκατάσταση σε 
κράσπεδα και σχάρες ομβρίων υδάτων κ.ά)



4 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

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:    Παρασκευή 
16/10 -  Σάββατο 17/10 και 
Κυριακή 18/10 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

Γιάκαρι: Η Ταινία
Υπέροχο Βεγλικό animation και μία τρυφερή ιστο-

ρία ενηλικίωσης και φιλίας.
Προβολές:    Παρασκευή 16/10 -  Σάββατο 17/10 και 

Κυριακή 18/10 στις 18.30

ΕΚΡΗΞΗ ΘΥΜΟΥ
Προβολές :    Πέμπτη 15/10 – Δευτέρα 19/10 – Τρίτη 

20/10 – Τετάρτη 21/10  στις 20.30
Παρασκευή 16/10 – Σάββατο 17/10 – Κυριακή 18/10 

στις 21.00
Σκηνοθεσία: Ντέρικ Μπόρτε
Πρωταγωνιστούν: Ράσελ Κρόου, Τζίμι Σίμπσον, 

Γκάμπριελ Μπέιτμαν, Κάρεν Πιστόριους

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»     15/10/20 - 21/10/20
Πρόσκληση συνάντησης

 Πολιτιστικών Συλλόγων Βέροιας 
για την βιωσιμότητά τους

Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι «Προμηθέας» Βέροιας και Μικρασιατών Ημαθίας
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ σε συνάντηση τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της περιοχής του 

Δήμου Βέροιας, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:00 μ.μ στο χώ-
ρο του Πολιτιστικού Συλλόγου «Προμηθέας» Βέροιας, οδός Ακροπόλεως 63. 

Θέμα της συνάντησης: «Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ».
Λόγω των ειδικών συνθηκών, όσοι σύλλογοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος 

στη συνάντηση, μπορούν ΜΟΝΟ με έναν εκπρόσωπό τους και αφού δηλώσουν 
εγκαίρως τη συμμετοχή τους, ως την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, στα τηλέφωνα 
6932330078 και 6944041040. Θα τηρηθεί χρονική σειρά προτεραιότητας. Ώρα 
προσέλευσης στο χώρο από τις 5.30 μ.μ. Η χρήση μάσκας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
καθώς και η εφαρμογή όλων των μέτρων για τον COVID-19. 

Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Ξεκινούν το Σάββατο 17 
Οκτωβρίου η θεατρική 
ομάδα και οι χορωδίες 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του, το Υπουργείο Πολιτισμού 
αποφάσισε την έναρξη λειτουργίας των θεατρικών παραστάσε-
ων, εκδηλώσεων κλπ.

Έτσι οι πρόβες θα ξεκινήσουν το Σάββατο 17/10 το από-
γευμα στις 18.00 στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου με πλήρη 
τήρηση των υγειονομικών κανονισμών και μέτρων που προβλέ-
πονται από την Πολιτεία (μάσκες, αντισηπτική προστασία κλπ)

Η ομάδα θα είναι ανοιχτή για όποιον θέλει να συμμετέχει.
Ξεκινούν και οι πρόβες των Χορωδιών 

 Σύμφωνα με τα νεώτερα επιδημιολογικά δεδομένα του ΕΟ-
ΔΥ, η Ημαθία εξαιρείται από τα μέτρα που ίσχυαν μέχρι σήμερα 
και είναι πλέον στην κατηγορία 2 του επιδημιολογικού χάρτη 
μαζί με τη Θεσσαλονίκη.

Οι πρόβες των χορωδιών του Δήμου Αλεξάνδρειας αρχίζουν 
ξανά από το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 4-6 μμ για τη Μελισσάνθη 
και 6.15-8.45 μμ για τις Αλεξανδρινές Φωνές.

Η χρήση μάσκας κατά την προσέλευση των χορωδών είναι 
υποχρεωτική εντός του κτιρίου. Οι γονείς και οι συνοδοί περιμέ-
νουν εκτός του κτιρίου.

Η Μαέστρος κ. Ελένη Θεοδωρίδου θα στείλει μήνυμα στους 
χορωδούς με λεπτομέρειες για την πρόβα.

Στην Παιδική-Νεανική χορωδία Μελισσάνθη γίνονται δεκτά 
και νέα μέλη, 9-16 ετών. Οι εγγραφές και ακροάσεις φωνής γί-
νονται κάθε Σάββατο 4-6 μμ.

Πληροφορίες στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάν-
δρειας (τηλ. 2333053450) και στο 6977264415.

Προσκοπικό παράδειγμα προς μίμηση

Συνεπείς στο ετήσιο ραντεβού μας, 
το 3ο Σύστημα Προσκόπων Βέροιας 
κατά το διήμερο Σάββατο 3, Οκτω-
βρίου έως Κυριακή 4, Οκτωβρίου, 
προχωρήσαμε στο στήσιμο ενός Προ-
σκοπικού Χωριού στο πάρκο Αγίων 
Αναργύρων στην Βέροια, μέσα στο 
πλαίσιο της Πανελλήνιας Προσκοπι-
κής Δράσης Προβολής “Οpen Day”. 
Η Δράση αυτή αποτέλεσε μία τερά-
στια πρόκληση για εμάς δεδομένων 
των περιορισμών λόγω της πανδημίας 
Sars CoV2. Χάριν στην υποστήριξη 
της τοπικής κοινωνίας και κυρίως χά-
ριν στην αποφασιστικότητα και στο 
προσκοπικό ήθος των μελών μας κα-
ταφέραμε να ολοκληρώσουμε την Δρά-
ση με μεγάλη επιτυχία και ασφάλεια. 
Επιπλέον αισθανόμαστε ότι αποτελού-
με παράδειγμα προς μίμηση για άλλες 
οργανώσεις, δείχνοντας την μέθοδο με 
την οποία μπορούν να επιτελεστούν 
μεγάλες Δράσεις, με πλήρη συμμόρ-
φωση με τις επιταγές της πολιτείας 
σχετικά με την αποφυγή διάδοσης του 
Κορωνοϊού.

Η θετική αντιμετώπιση από την Βε-
ροιώτικη κοινωνία μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το Προσκοπικό 
Κυνήγι και μας ωθεί να βάλουμε τον πήχη ακόμη πιο ψηλά! Δίπλα μας 
είχαμε τον παλαιό πρόσκοπο πατέρα Καλλίνικο ο οποίος και φέτος τέ-
λεσε τον αγιασμό μας. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη μας, 
Λυκόπουλα, Προσκόπους, Ανιχνευτές, μέλη του Προσωπικού Δικτύου, 
και Βαθμοφόρους. Και βεβαίως ευχαριστούμε τα μέλη της Επιτροπής 
Κοινωνικής Συμπαράστασης, τους γονείς που βοήθησαν και συμμετεί-
χαν,.τους Παλαιους Προσκόπους που μας τίμησαν, μας βοήθησαν, και 
μοιράστηκαν μαζί μας τις εμπειρίες τους, τον χορηγό Γιώργο Γεωργου-

δάκη, τους φορείς, την Αστυνομική διεύθυνση Ημαθίας και το Αστυνομικό 
Τμήμα Βέροιας, την Πυροσβεστική υπηρεσία Βέροιας, το Δήμο Βέροιας, 
τον πολυχώρο Ελιά για την παραχώρηση των χώρων υγιεινής. τον Μάνο 
Λάμπρογλου για το όμορφο κιόσκι, τον ηλεκτρολόγο Τάσο Χερίδη και 
βεβαίως τον μουσικό Δημήτρη Δημάκο για την μελοποίηση του «Επετει-
ακού Τραγουδιού των 100 χρόνων» του 3ου Συστήματος. Και φυσικά τα 
τοπικά media για την διαρκή υποστήριξη που μας προσφέρουν. ΑΙΕΝ 
ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ

Βαγγέλης Παπαχαραλάμπους
Αρχηγός του 3ου Συστήματος Προσκόπων Βεροίας



Το «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρ-
τημα Ρομά» αναλαμβάνει δράση για την Πανευρωπαϊκή Ημέρα 
κατά της Εμπορίας Ανθρώπων με τη διαδικτυακή προβολή 
ντοκιμαντέρ στις 17 Οκτωβρίου. Κάθε χρόνο στις 18 Οκτωβρίου 
η Ευρωπαϊκή Ένωση τιμά την Πανευρωπαϊκή Ημέρα κατά της 
Εμπορίας Ανθρώπων (EU Anti-Trafficking Day) για να αναδείξει 
την ανάγκη για πιο αποτελεσματικά μέτρα στην πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, της ταχύτερα ανα-
πτυσσόμενης εγκληματικής βιομηχανίας με κέρδη πάνω από 
135 δισ. ευρώ το χρόνο.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας πραγματο-
ποίησε κατά το παρελθόν συνάντηση δικτύωσης με τη Διεθνή 
Οργάνωση Α21 που δραστηριοποιείται κατά της εμπορίας 
ανθρώπων και στηρίζει τον ξενώνα Α21 όπου φιλοξενούνται 
γυναίκες θύματα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας η δράση 
γίνεται ανάλογη των συνθηκών προστασίας από τον Covid-19. 
Μαζί με τον Διεθνή Οργανισμό Α21 που δραστηριοποιείται για 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (humantrafficking), 
καλεί όλους να πάρουν μέρος στην Παγκόσμια Δράση για την 
Ελευθερία.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020, χιλιάδες άνθρω-
ποι σε όλο τον πλανήτη θα συντονιστούν για να πάρουν μέρος στην 
παγκόσμια κινητοποίηση για την ελευθερία των ανθρώπων που ζουν 
υπό το καθεστώς της σύγχρονης δουλείας.

Φέτος, η 17η Οκτωβρίου θα είναι μία ημέρα ευαισθητοποίησης και 
κινητοποίησης της τοπικής κοινότητας για το έγκλημα της εμπορίας 
ανθρώπων.

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν ένα ντοκιμαντέρ για το 
trafficking, διάρκειας 1 ώρας, μέσα από το οποίο θα πληροφορη-
θούν για το έγκλημα, τις μορφές του, τους τρόπους αναγνώρισής 
του, καθώς και τους τρόπους καταπολέμησης, ενώ θα παρουσιαστεί 
συνοπτικά το έργο που κάνει η Α21 σε 12 διαφορετικές χώρες. Το 
ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο όλο το 24ωρο, ώστε να μπορούμε να 
το προβάλλουμε ο καθένας στο σπίτι του, παρέα με οικογένεια και 
φίλους.

 
Στο πλαίσιο αυτό το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας 

καλεί κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να εγγραφεί και να παρακολουθήσει 
το ντοκιμαντέρ.

Η δράση και η εγγραφή είναι δωρεάν! Βασική προϋπόθεση είναι η 
ύπαρξη σύνδεσης διαδικτύου και τηλεόρασης, υπολογιστή ή τάμπλετ, 
στο οποίο θα προβληθεί το παραπάνω οπτικό ακουστικό υλικό.

Για τη συμμετοχή στη δράση είναι απαραίτητη η εγγραφή στον 
ακόλουθο σύνδεσμο https://www2.a21.org/register.php?locale=de-eu

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση μπορείτε να 
επικοινωνείτε με το Κέντρο Κοινότητας και ακριβέστερη ενημέρωση, 
στείλτε το email σας στο kentrokoinotitas.alex@gmail.com για να λύ-
σουμε τυχόν απορίες ή καλέστε στο τηλέφωνο 2333053071 & 72 και 
ώρες 8:00 π.μ. – 4:00 μ.μ. (Επιλέγετε Εσωτερική Γραμμή το 3 για το 
Κέντρο Κοινότητας).

Οι πολίτες που δυσκολεύονται να κάνουν την εγγραφή μπορούν 
να προσέλθουν στην υπηρεσία μας.
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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 ΡΑΠΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Χα-

ραλάμπους και της Ελένης, το γένος 
Τσεχελίδη, που γεννήθηκε στη Νάουσα 
Ημαθίας και κατοικεί στο Αρσένι Πέλλας 
και η ΚΡΟΜΛΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του 
Σταύρου και της Ηλιούλας, το γένος 
Κωνσταντινίδη, που γεννήθηκε στη Βέ-

ροια και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρ-
χείο Σκύδρας Πέλλας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΠΟΡΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βασιλείου 

και της Αργυρώς, το γένος Παπαχαρ-
τοφύλλη, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Ρόδο και η ΡΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
του Γεωργίου και της Σοφίας, το γένος 
Λιάτσου, που γεννήθηκε στη Βέροια 

και κατοικεί στη Ρόδο, πρόκειται να παντρευτούν με θρη-
σκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
Θεοτόκου Αγ. Γεωργίου Ημαθίας.

Tο Σάββατο 17 Οκτωβρίου
Στην Ημέρα κατά της εμπορίας Ανθρώπων 

συμμετέχει ο Δήμος Αλεξάνδρειας

Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Βέροιας – Κ.Ι.Κ.Π.Ε.

Συνεχίζει τις υπηρεσίες της 
σε κοινότητες της Ημαθίας

 η Κινητή Βιβλιοθήκη 
με καινούργια βιβλία 

και πρόσβαση στο διαδίκτυο 
Για 4η συνε -

χόμενη χρονιά το 
Κοινωφελές Ίδρυ-
μα Κοινωνικού και 
Πολιτιστικού Έργου 
(Κ.Ι.Κ.Π.Ε.) συνεχί-
ζει να υποστηρίζει 
τη λειτουργία της 
κινητής βιβλιοθή-
κης της Δημόσιας 
Κεντρικής Βιβλι-
οθήκης Βέροιας 
μέσω του Future 
Library. 

Η επανεκκίνηση 
της λειτουργίας των κινητών βιβλιοθηκών συνδέεται εφέτος με τη διορ-
γάνωση των εκδηλώσεων για τα 10 χρόνια από την απονομή του βρα-
βείου «πρόσβαση στη μάθηση» του ιδρύματος Bill and Melinda Gates. 
Η υποστήριξη από το Κ.Ι.Κ.Π.Ε μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε 
και να συζητήσουμε ξανά και το ρόλο των Κινητών Βιβλιοθηκών στο νέο 
περιβάλλον που δημιουργεί η εποχή της πανδημίας.

Η Βιβλιοθήκη της Βέροιας έχει μεγάλη παράδοση στη λειτουργία των 
κινητών Βιβλιοθηκών. Από το 1976 παρείχε υπηρεσίες σε χωριά της 
Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας ενώ το 1994 συμμετέχοντας σε 
πρόγραμμα με χρηματοδότηση από την Ε.Ε. κατασκεύασε την πρώτη 
Κινητή Βιβλιοθήκη με ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η εξυπηρέτηση απομα-
κρυσμένων περιοχών αποτελεί πάντα προτεραιότητα για τη Βιβλιοθήκη 
και με τη δωρεά του ιδρύματος Κ.Ι.Κ.Π.Ε. εξασφαλίζεται για μία ακόμη 
χρονιά η πρόσβαση για τους κατοίκους των χωριών της Ημαθίας στην 
εμπλουτισμένη με καινούργια βιβλία συλλογή της Κινητής Βιβλιοθήκης 
αλλά και η πρόσβαση στο διαδίκτυο για παροχή πληροφοριών.

Η λειτουργία της Κινητής Βιβλιοθήκης υλοποιείται σε συνεργασία με 
την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας και ακολου-
θώντας πιστά τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Παιδείας & 
Θρησκευμάτων ώστε να βοηθήσουμε όλοι στη μη περαιτέρω εξάπλωση 
του Coronavirus (COVID-19).

Τη σχολική χρονιά 2020-2021 έχουμε σαν προτεραιότητα να προ-
σθέσουμε και νέα δανειστικά κέντρα ώστε να  καλύψουμε τις ανάγκες 
και άλλων σχολείων του Ν. Ημαθίας που ζητάνε τη συνεργασία μας.

Από το 2017 έως και το 2019 η κινητή βιβλιοθήκη της Δημόσιας Κε-
ντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας έχει πραγματοποιήσει 290 δρομολόγια σε 
86 δανειστικά κέντρα στο Ν. Ημαθίας (δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, 
κέντρο φιλοξενίας προσφύγων, παραθεριστικά κέντρα τους καλοκαιρι-
νούς μήνες και την Ιδιωτική Ψυχιατρική Κλινική Βέροιας «Θεραπευτήριο 
Ασκληπιός») και συνολικά 29.741 δανεισμούς.

Κάθε μήνα η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας αναρτά το πρό-
γραμμα κίνησης της κινητής βιβλιοθήκης στο διαδικτυακό της ιστότοπο 
(https://www.libver.gr/) με σκοπό να ενημερώνονται οι πολίτες για την 
άφιξη της κινητής βιβλιοθήκης στην περιοχή τους.
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ΑΔΕΛΦΑΤΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΊΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
 Οι Πρόεδροι και τα Διοικητικά Συμβούλια του Αδελφάτου 

Γηροκομείου Βέροιας και της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο 
Βέροιας``,

 εκφράζουν  τα θερμά  συλλυπητήρια στην κα. Βέρα Μπέλ-
λα, για την απώλεια του 

πολυαγαπημένου πατέρα της Φιλώτα Μπέλλα, ο οποίος 
υπήρξε αφανής συμπαραστάτης και σταθερό στήριγμα του 
Γηροκομείου Βέροιας.

 Η Πρόεδρος του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας        
Μούρτζιου - Χατζηευστρατιάδου Ευδοξία.                                                

 Η Πρόεδρος της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροι-
ας`` 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ 

 Σύμφωνα με την παράδοση της τοπικής μας Εκκλησίας, το επόμενο Σάββατο 
θεωρείται Ψυχοσάββατο. Την ημέρα αυτή οι χριστιανοί συνηθίζουν να πηγαίνουν 
μαζικά στα κοιμητήρια, προκειμένου να προσευχηθούν για τους προσφιλείς τους 
νεκρούς. 

Εφιστούμε και πάλι την προσοχή όλων στο γεγονός ότι πολλοί συνηθίζουν να 
πηγαίνουν πολύ νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Πρέπει να γνωρίζετε, όμως, ότι οι 
ιερείς δεν θα βρίσκονται στο κοιμητήριο της πόλης μας, παρά μόνον μετά το πέ-
ρας της Θείας Λειτουργίας, που θα τελεστεί τόσο στους ενοριακούς Ιερούς Ναούς 
όσο και στον Ιερό Ναό του κοιμητηρίου. 

Προκειμένου, λοιπόν, να μην ταλαιπωρηθείτε, παρακαλείσθε να πάτε στο 
Κοιμητήριο, κατά προτίμηση, μετά τις 9:00 το πρωί. Οι ιερείς θα βρίσκονται εκεί 
μέχρι αργά το μεσημέρι, οπότε υπάρχει όλος ο χρόνος για να επιτελέσετε τα κα-
θήκοντά σας προς τους κεκοιμημένους. 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ 
 
Τὴν Τετάρτη 21 Ὀκτωβρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸν Ἱερό Ναό Ἁγ. Γεωργίου 

Βεροίας ὁμιλητής στή Σχολή Γονέων θά εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων μέ θέμα: «Ἐλευθερία καί θεία 
Χάρις» 

 Εἴσοδος ἐλεύθερη 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεήμων:

 Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 
το πρωί θα λάβει μέρος στο Αρ-
χιερατικό Συλλείτουργο στον Ιερό 
Ναό της Αγίας Σκέπης Εδέσσης 
επί τη εορτή της ανακομιδής των 
ιερών λειψάνων του Αγίου Καλλι-
νίκου Επισκόπου Εδέσσης. 

 Την Παρασκευή 16 Οκτωβρί-
ου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου 
Πολιούχου Βεροίας, επί τη εορ-
τή 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 
Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώ-
σεως του Σωτήρος Ναούσης και 
θα τελέσει δοξολογία για τα Ε-
λευθέρια 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. 

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 
ο εορτασμός της Ημέρας 

Μακεδονικού Αγώνα
Η Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα θα τιμηθεί φέτος από την Π.Ε. Ημα-

θίας την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020. Για τον εορτασμό προβλέπεται:
- Γενικός σημαιοστολισμός των Δημοσίων και Δημοτικών Κατα-

στημάτων, των ΝΠΔΔ και των Τραπεζών από την ανατολή του ηλίου 
μέχρι και τη δύση της ίδιας ημέρας.

- Φωταγώγηση των Δημοσίων και Δημοτικών Καταστημάτων.

- 10.30 π.μ. επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου με 
τη χοροστασία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Βεροίας και Ναούσης 
κ. Παντελεήμονος.

 - Ομιλία στον ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου από τον κ. Δημήτριο Πυρι-
νό, Προϊστάμενο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 15 

Οκτωβρίου 2020 στις 6.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Κων/νος 
Αλμπανίδης σε ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΑΔΑ: ΩΞΨΡΩ9Ο-ΥΨ4
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ: 67/2020
CPV: 45233222-1

Βέροια 14.10.2020
Αρ. Πρωτ. 20979

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
 ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας 
(2020)»

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό 
διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  «Εν-
δοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας (2020)» προϋ-
πολογισμού  480.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρη-
σης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας 
Έργων  Οδοποιίας

2. Ταξινόμηση έργου κατά  CPV: 45233222-1, Κωδικός NUTS: 
EL 521

3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέ-
σω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον 
αρ συστήματος 92536

4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016,  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών την 02.11.20 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 
λήξης της υποβολής των προσφορών 10:00πμ Την 06.11.20 ημέ-
ρα Παρασκευή και ώρα 09:00 θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρο-
νικής αποσφράγισης, από την  Επιτροπή Διαγωνισμού.

5. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της  
προσφοράς είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό  
για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης  
σε  έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 
2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βά-
σει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
- Α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον είναι 
Αναβαθμισμένη Α2 Οδοποιΐας και άνω Β. Προερχόμενες από κράτη 
- μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει δι-
μερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 
κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δη-
μοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  ύψους επτά χιλιάδων επτα-
κοσίων σαράντα ένος ευρώ (7741,00 €) και θα απευθύνεται στον 
Δήμο Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των εννέα (9) 
μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτη-
σης  (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο72 παρ. 1α  του Ν. 4412/2016, 
δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 30-09-2021.

8.  Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει  τον ΚΑ 
02.30.7323.022 του προϋπολογισμού του έτους 2020 του Δήμου 
και προέρχεται από ΣΑΤΑ

9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης του 
έργου είναι εκατόν ογδόντα (180)  ημερολογιακές ημέρες.

10. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» 
δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις 
της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16).

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών, Υπηρεσίας Δόμησης –Περιουσίας 

και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Τσαχουρίδης Αλέξανδρος 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Πρόσκληση σε τακτική 
Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 
καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση, με σκοπό:

-την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβου-
λίου 

-την έγκριση της αναθεώρησης του Προϋπολογισμού του 
2020 

-την έγκριση του Προϋπολογισμού του 2021
-θέματα που θα τεθούν από το ΔΣ και τα μέλη
Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να προσέλθουν 

στην Γενική Συνέλευση, που θα γίνει κατά τα προβλεπόμε-
να στα άρθρα 10 παρ. α, β και θ, 11, 12 13,25  και 26 του 
ισχύοντος Καταστατικού, την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 
και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλ-
λόγου Βεροίας, που βρίσκεται στην Πλατεία Ρακτιβάν 1, στη 
Βέροια. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Συνέλευση 
θα επαναληφθεί την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020, την ίδια ώρα 
(18:00) και στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη ειδοποίηση και θα διε-
ξαχθεί με οποιαδήποτε απαρτία. 

Τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης είναι:
1.Απολογισμός του ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστη-

μονικού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου μέσα στο 2020.
2.Έγκριση της αναθεώρησης του Προϋπολογισμού του 

2020. 
3.Έγκριση του Προϋπολογισμού του 2021.
.3.Προτάσεις προγραμματισμού δράσης  για την επόμενη 

περίοδο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να 

προσέλθουν στη Συνέλευση μαζικά και να συμμετάσχουν 
ενεργά, για να διαμορφώσουν  από κοινού το μέλλον του 
Οργανισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και των Δομών 
του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο που επι-
τελείται.

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος    Ο Γραμματέας

Αριστοτέλης  Σιδηρόπουλος      Ανδρέας Καπράρας

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ 
 
Τὴν Κυριακὴ 18 Ὀκτωβρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸν 

Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ. Ἀποστόλων Πέτρου & Παύλου 
Βεροίας ὁμιλητής στούς «Ἀκαδημαϊκούς Διαλόγους» θὰ εἶ-
ναι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ὁ ὁποίος θά ἀναπτύξει τό θέμα: 
«Καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐμοί ὁ Θεός» 

 Εἴσοδος ἐλεύθερη 



Η διοίκηση της  Ευξείνου Λέσχης Βέροιας α-
νακοινώνει:

«Μετά  την πάροδο οκταμήνου αναστολής της 
λειτουργίας των τμημάτων της λέσχης λόγω επι-
βολής υγειονομικών μέτρων ένεκα της πανδημίας 
COVID-19 έφτασε η ώρα για την επαναδραστηρι-
οποίηση του συλλόγου μας με την έναρξη λειτουρ-
γίας των  περισσοτέρων τμημάτων  μας, πλην των 
χορευτικών τμημάτων, για τα οποία απαγορεύεται 
η δραστηριοποίηση τους, από την πολιτεία, για 
λόγους υγειονομικής ασφάλειας.

Για την έναρξη των  χορευτικών τμημάτων  
θα γίνει νέα ανακοίνωση  και σύμφωνα με  την  
εξέλιξη  της   κατάστασης  που  θα  διαμορφωθεί  
στις  επόμενες  ημέρες και πάντα εφαρμόζοντας 
τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα για την προστασία 
όλων μας.

Έχοντας αυτά υπόψη μας ξεκινάμε από 18 Ο-
κτωβρίου 2020 και  συνεχίζουμε τις προσπάθειες 
να κρατήσουμε ζωντανή τη γνήσια ποντιακή πα-
ράδοση στη διάλεκτο, τη μουσική, το θέατρο, τη 
λαογραφία και το τραγούδι.

Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν από 18 Ο-
κτωβρίου 2020, έχουν όπως παρακάτω:

Υπεύθυνος Τμημάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο
Κοτίδης Ιωάννης
Τμήματα ποντιακής διαλέκτου: Παρασκευή 9μμ
Δασκάλα: Μαχαιρίδου Αναστασία
Τμήμα θεάτρου (ενηλίκων); Κατόπιν τηλεφωνι-

κής επικοινωνίας των ηθοποιών
Υπεύθυνος:Ιντζεβίδης Αρχι-

μήδης: 
Τμήμα θεάτρου (παιδικό) :Κα-

τόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 
των ηθοποιών

Υπεύθυνοι:  Πουλτίδου Κική 
και Κουβρακίδης Αντώνης

Τμήμα εκμάθησης Νταουλιού 
και Κρουστών: Κάθε Κυριακή α-
πό τις 5μμ

Δάσκαλος: Ουσταμπασίδης 
Δημήτρης  

Τμήματα εκμάθησης Ποντια-
κής Λύρας: Κάθε Τρίτη από τις 
5μμ

Δάσκαλος: Καλιοτζίδης Χρή-
στος

Τμήμα εκμάθησης σκίτσου: 

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας
 Σκιτσογράφος: Νικολαΐδης Δημήτρης
Τμήμα  εκμάθησης  πνευστών  μουσικών  ορ-

γάνων  (γαβάλ – αγγείο): Κάθε Δευτέρα από τις 
5μμ

 Δάσκαλος: Φωλίνας Βασίλης  
Οι εγγραφές άρχισαν στη Γραμματεία της λέ-

σχης  και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται 
στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο της Λέσχης, 
στο Πανόραμα Βέροιας ( Λ. Πορφύρα 1). Τηλ. 
επικοινωνίας-ενημέρωσης : 2331072060 από Κυ-
ριακή έως Πέμπτη,  Ώρες : 5-9μμ και 6983503676 
(πρόεδρος)

Η νέα χρονιά ξεκινά εν μέσω της πανδημίας 
του κορονοϊού αλλά με αίσθημα ευθύνης απέναντι 
στην κοινωνία και στα μέλη του συλλόγου μας  θα 
λειτουργήσουμε με συνέπεια, όπως καθορίζουν 
τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, για την ασφάλεια 
της υγείας όλων μας. 

Σας ευχόμαστε καλή εκπαιδευτική χρονιά με 
υγεία και σας περιμένουμε να σας γνωρίσουμε 
και να μας γνωρίσετε, μέσα από πλήθος δραστη-
ριοτήτων που θα πραγματοποιήσουμε και αυτήν 
την χρονιά  όλοι μαζί, στη μεγάλη οικογένεια της 
λέσχης.

Με τιμή Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Τουμπουλίδης Νικόλαος
Η Γ. Γραμματέας

Τογκουσίδου Ευαγγελία»
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ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΙΚΕ – 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Το «Δίκτυο Πυρηνοκάρπων» δημιουργήθηκε από εταιρείες 
και φορείς εμπλεκόμενους στην παραγωγή και μεταποίηση του 
βιομηχανικού ροδάκινου, αχλαδιού και βερίκοκου. Σκοπός του, η 
βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων φρούτων με παράλληλη 
αύξηση της στρεμματικής τους απόδοσης και μείωση του περιβαλ-
λοντικού τους αποτυπώματος.

Η επίτευξη του σκοπού αυτού βασίζεται στην υιοθέτηση και 
εφαρμογή των αρχών και μεθόδων των πιο επιτυχημένων παγκο-
σμίως Αγροδιατροφικών Clusters, ώστε να ενισχυθεί η σταθερότητα 
και η αξιοπιστία της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω της ανάληψης 
ευθυνών και της δέσμευσης κάθε συμμετέχοντος.

Η δέσμευση αυτή θα αφορά στην τήρηση αναλυτικών Πρωτο-
κόλλων παραγωγής και Συμβάσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων 
μερών στην αλυσίδα παραγωγής των μεταποιημένων φρούτων.

Την τήρηση των αμοιβαίων δεσμεύσεων ελέγχουν, αξιολογούν 
και τεκμηριώνουν οι Γεωτεχνικοί Επιθεωρητές του Δικτύου. 
Αυτοί καθοδηγούνται και συντονίζονται από τον Επικεφαλής Γεω-
τεχνικό Σύμβουλο.

Για τις ανάγκες του Δικτύου ζητούνται:
Α) Ένας Επικεφαλής Γεωτεχνικός Σύμβουλος με:
• Πτυχίο Γεωπόνου
• Ελάχιστη εργασιακή εμπειρία 5 ετών σε θέση Γεωπόνου
• Εμπειρία τεχνικού συμβούλου δενδροκομικών εκμεταλλεύσεων
• Καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων γραφείου
• Μεταφορικό μέσο και άδεια οδήγησης
• Ικανότητες επικοινωνίας με πλήθος συνεργατών που ανήκουν 

σε διαφορετικές ομάδες συμφερόντων του πρωτογενούς, δευτερο-
γενούς και τριτογενούς παραγωγικού τομέα

• Επιθυμητές οι σπουδές σε διοίκηση επιχειρήσεων
• Επιθυμητή η γνώση ξένων γλωσσών
Β) Πέντε (5) Γεωτεχνικοί Επιθεωρητές με: 
• Πτυχίο Γεωπόνου
• Ελάχιστη εργασιακή εμπειρία 2 ετών σε θέση Γεωπόνου
• Εμπειρία τεχνικού συμβούλου δενδροκομικών εκμεταλλεύσεων
• Καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων γραφείου
• Μεταφορικό μέσο και άδεια οδήγησης
• Ικανότητες επικοινωνίας με πλήθος συνεργατών που ανήκουν 

σε διαφορετικές ομάδες συμφερόντων του πρωτογενούς, δευτερο-
γενούς και τριτογενούς παραγωγικού τομέα

Βιογραφικά στο diktyocv@gmail.com μέχρι και την Παρα-
σκευή 30 Οκτωβρίου.

Τηλ. επικοινωνίας 2332043237, ώρες 10:00-13:00, 
κ. Πασχάλης Παπαθεοφίλου

Λύκειο των Ελληνίδων 
Βέροιας:  Συγκέντρωση και 
αποστολή τροφίμων στους 
πληγέντες της Καρδίτσας

Το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας, στις δύ-
σκολες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα προ-
σπαθεί να συνδράμει με τις άοκνες προσπάθειες 
του Διοικητικού συμβουλίου και των πολυπληθών 
μελών του και φίλων σε κάθε δοκιμαζόμενο στην 
εποχή μας συνάνθρωπο, πέραν των κύριων σκο-
πών που είναι η διατήρηση και διάδοση της ελλη-
νικής παράδοσης η συμπαράσταση στη μητέρα και 
στο παιδί. Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς 
του στο συνάνθρωπο, προέβη στην συγκέντρωση 
και αποστολή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης 
στους πληγέντες από την κακοκαιρία κατοίκους της 
περιοχής Καρδίτσας.

Ευχαριστούμε τα μέλη, τους χορευτές και τους 
φίλους του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας για την 
πρόθυμη ανταπόκριση τους στο κάλεσμα μας, για 
τη συγκέντρωση των ειδών πρώτης ανάγκης κα-
θώς και την εταιρεία ACS courier για τη δωρεάν με-
ταφορά τους στους πληγέντες συνανθρώπους μας.

το Δ.Σ.

Ευχαριστήριο
  Το Δ.Σ.του Ομίλου Προστασίας παι-

διού Βέροιας ευχαριστεί θερμά: 
1) Tον Ιατρικό Σύλλογο Ημαθίας  για 

την προσφορά των 100 € στη μνήμη του 
Γεωργίου Πίσπα  αντί στεφάνου

2) Τις Κυρίες και Κυρίους : 
Κογκέζου Λουκία οδοντίατρο,
Κουσίδη Ελευθέριο Γεν. γιατρό
Κάσπαρη Κων/νο μικροβιολόγο
Τόπκα Στέλλα φαρμακοποιό
Τεκερίδη και Καλαμπουρτζή φαρμα-

κοποιό
Τάξι Βασίλη φαρμακοποιό
για τη δωρεά των 270 € αντί στεφάνου 

στη μνήμη του Γεωργίου Πίσπα
3) Τους Χαράλαμπο και Κατερίνα Γου-

τσίκα για τη δωρεά των 50 € αντί στεφά-
νου στη μνήμη του Γεωργίου Πίσπα

4) Τους Γίάννη και Κατερίνα Γουτσίκα 
για τη δωρεά των 50 € αντί στεφάνου  

στη μνήμη του Γεωργίου Πίσπα 
5) Τους Γεώργιο και Ευαγγελία Γουτσί-

κα  για τη δωρεά των 50 € αντί στεφάνου  
στη μνήμη του Γεωργίου Πίσπα 

6) Την κα. Πολυτίμη και τον κο. Σω-
κράτη για τη δωρεά 20 € στη μνήμη του 
Γεωργίου Πίσπα 

7) Την κα. Φίκατα Αικατερίνη για την 
προσφορά τροφίμων για τα δέματα του 
Ομίλου.

8) Την κα. Βίκυ Σιδηροπούλου για τη 
δωρεά 5 λίτρα λαδιού 

9) Την κα. Σμαρούλα Καλλιγά - Κουι-
κόγλου για τη δωρεά  των 100 €  ως οικο-
νομική ενίσχυση του Ομίλου.

10) Την  Α- Κ.Ν. για τη δωρεά των 50 
€ για  οικονομική ενίσχυση του Ομίλου

11) Τον κο. Δημήτρη και την κα. Ιωάν-
να Στεργιοπούλου για τη δωρεά των 35 
€  στη μνήμη του ανιψιού τους  Γ.Πίσπα  
αντί στεφάνου. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΑΔΑ: 6ΑΨΓΩ9Ο-ΔΔ6
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ:30/2020
CPV: 45233128-2

 Βέροια 14.10.2020
Αρ. Πρωτ. 21045

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Κατασκευή κυκλικών κόμβων»
1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοι-

κτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  
«Κατασκευή κυκλικών κόμβων» προϋπολογισμού  207.000,00 
ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το 
έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Πρασίνου και 
Οδοποιίας και Υδραυλικών και Η/Μ  Ταξινόμηση έργου κατά  CPV: 
45233128-2,       

2. Κωδικός NUTS: EL 521
3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέ-
σω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον 
αρ συστήματος 92750

4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016,  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών την 03.11.20 ημέρα Τρίτη και  ώρα 
λήξης της υποβολής των προσφορών 10:00πμ Την 09.11.20 ημέ-
ρα Δευτέρα και ώρα 09:00 θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης, από την  Επιτροπή Διαγωνισμού. 

5. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της  
προσφοράς είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό  
για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης  
σε  έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 
2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βά-
σει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
- Α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον είναι 
Α1 και άνω Πρασίνου και Α1 και άνω Η/Μ και Αναβαθμισμένη Α1 
και άνω Οδοποιίας και Α1 Υδραυλικών ή Κοινοπραξία όλων των 
ανωτέρω

Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που 
έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τη-
ρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δημοπρα-
τούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγ-
γυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους τρεις χιλιάδες τριακόσια 
τριάντα οκτώ (3338,00 €) και θα απευθύνεται στον Δήμο Βέροιας 
και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών και τριάντα 
(30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης  (άρθρο 97 παρ. 
3 και άρθρο72 παρ. 1α  του Ν. 4412/2016, δηλαδή πρέπει να έχουν 
ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 08-06-2021.

8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 
02.30.7323.011 του προϋπολογισμού του έτους 2020 του Δήμου 
και προέρχεται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης του 
έργου είναι εκατόν ογδόντα  (180)  ημερολογιακές ημέρες.

10. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» 
δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις 
της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16).

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών, Υπηρεσίας Δόμησης –Περιουσίας 

και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Τσαχουρίδης Αλέξανδρος 

Από τις 18 Οκτωβρίου ξεκινούν τα τμήματα 
της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας
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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.

Επειδή πολ-
λοί γονείς 
εξέφρασαν 

την ανησυχία 
τους για τις 
μολύνσεις στο 
ΔΑΚ Δ. Βικέλας 
ο πρόεδρος της 
ΔΕ του μπάσκετ 
του Φιλίππου 
Βέροιας κ. Ηλίας 
Λαζός μας είπε 
τα εξής:

«Δεν υπάρχειπλέον
κανέναπρόβλημα αφού
στον χώρο ( κλειστό γυ-
μναστήριοκαιαύλειοχώροπουέγιναντατέσττων
παικτών τουΦιλίππου ) έγινε γενική απολύμανση
τόσοαπότουςυπεύθυνουςτουγυμναστηρίου οσο

και από το συνεργείο του
ΕΟΔΥ .Επομένωςοι χώροι
αυτοίείναιαπόλυταελεγμέ-
νοικαικαθαροί».

Φίλιπποςμπάσκετ.
Κανονικάτατμήματα

υποδομής
στιςπροπονήσεις

Ανακοίνωση τηςΔΕ του
μπάσκετ τουΦιλίππου κά-
νει γνωστό οτι τα τμήματα
υποδομήςσυνεχίζουνκανο-
νικάτιςπροπονήσειςτους.

Αναλυτικάηανακοίνωση
«Οι προπονήσεις όλων

των τμημάτων τωνΑκαδη-
μιώνθαγίνουνκανονικάκαι
σύμφωναμετοπρόγραμμα

τουσυλλόγου.Ηανακοίνωσηγιατα5επιβεβαιωμέ-
νακρούσματαCovid-19αφοράμόνομέλητηςανδρι-
κήομάδαςκαιόχιμέληήπροπονητέςτωντμημάτων
τηςΑκαδημίας.Συνεχίζουμεκανονικά«

Ολοκληρώθηκε το σημερινό 
(14/10) διοικητικό συμβούλιο 
της Σούπερ Λιγκ 2-Φούτμπολ 

Λιγκ, που πραγματοποιήθηκε μέσω 
τηλεδιάσκεψης   Πάει για μια εβδο-
μάδα μετά... και συγκεκριμένα στις 
31/10-1/11 θα γίνει η σέντρα του 
πρωταθλήματος της Σούπερ Λιγκ 2 
λόγω της ΕΡΤ, καθώς μέχρι στιγμής 
δεν τα έχουν βρει οι δύο πλευρές για 
το τηλεοπτικό συμβόλαιο. 

Απορρίφθηκε ομόφωναως εκτός ημερησίας
ησυζήτησηπρότασηςπου έστειλαν οιΠΑΕΝίκη
Βόλου καιΠΑΕΚαβάλα.Επίσημημπάλαπρωτα-
θλήματος της ΣούπερΛιγκ 2 2020-2021 ηNike
MagiaElite

Ομόφωνααποφασίστηκεεπίσηςναζητηθείαπό
ΕΠΟ να ανασταλούν οι ποινές τωνποδοσφαιρι-
στών εφόσον λόγω covid διακόπηκαν ταπρωτα-
θλήματα.

Τέλος, πάει για 7/11 η έναρξη τηςΦούτμπολ
ΛιγκαλλάλόγωτηςνέαςπροσφυγήςτηςΝίκηςΒό-
λουδενσυζητήθηκεπερισσότεροτοθέμα.

ΑναλυτικάηενημέρωσητηςΛίγκας:
«Τροποποιήθηκε η προκήρυξη του Πρωτα-

θλήματοςSuper League2, αγωνιστικήςπεριόδου
2020-21, όσον αφορά στην άνοδο των ομάδων
στηνSL1μετά τηναπόφαση τηςΕκτελεστικήςΕ-
πιτροπήςτηςΕΠΟ(έναςαπευθείαςκαιοδεύτερος
θαδίνειδιπλόαγώναμπαράζμετην13ητηςSL1).

Αποφασίστηκεομόφωναημετάθεση τουΠρω-
ταθλήματοςSuper League 2, αγωνιστικήςπεριό-
δου2020-21 για την1ηΝοεμβρίου2020, εφόσον
έχει υπογραφεί σχετικήσύμβαση τηλεοπτικώνδι-
καιωμάτωνμετηνΕΡΤ.

Αποφασίστηκε η έναρξη τουΠρωταθλήματος
Football League, αγωνιστικήςπεριόδου 2020-21
για τις 7Νοεμβρίου 2020.Λόγω τηςπροσφυγής
τηςΠΑΕΝίκηΒόλουστοΔιαιτητικόΔικαστήριο,δεν
συζητήθηκετίποταάλλογιατοπρωτάθλημα.

Επίσημη μπάλα πρωταθλήματος ορίστηκε η
NikeMagiaElite.

Αποφασίστηκε ομόφωνα να ζητηθεί απόΕΠΟ
να ανασταλούν οι ποινές των ποδοσφαιριστών,
εφόσον λόγω covid δεν έχει υπήρξε αγωνιστική
δράσηγιαεπτάμήνες.

Δεναναγνώστηκε το έγγραφοπουαπέστειλαν
ηΠΑΕΝίκηΒόλου και ηΠΑΕΚαβάλαμετά από
ομόφωνηαπόφασητουδιοικητικούσυμβουλίου».

Διπλήαπολύμανση
στοΔΑΚΔ.Βικέλας

Κανονικά τα τμήματα υποδομής στις προπονήσεις

Μετατέθηκε η πρεμιέρα
της Σούπερ Λιγκ 2

Γιατις7ΝοεμβρίουηέναρξητηςFL
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ΙστορικήπαρουσίατουΦίλιππουΒέροιαςστοπιο
ανταγωνιστικόπρωτάθληματωντελευταίωνετών!!

Με την βεβαιότητα τουπροέδρου τηςΈνωσης
ΣωματείωνΑμειβόμενωνΠετοσφαιριστών,Παντελή
Ταρνατόρου, ότι τοφετινόπρωτάθλημαθα είναι το
ανταγωνιστικότεροτωντελευταίωνετών,πραγματο-
ποιήθηκετηνΤετάρτησε«κλειστή»εκδήλωση,λόγω
τωναυστηρώνυγειονομικώνμέτρων,ηκλήρωσητης
νέαςσεζόν τηςVolleyleagueΑνδρών2020-2021,ό-
πουοΑ.Π.ΣΦίλιπποςΒέροιαςκάνειτοιστορικότου
«ντεμπούτο»στασαλόνιατουελληνικούβόλεϊ.

Στηναρχήτηςκλήρωσηςδόθηκανκλειδάριθμους
στιςομάδεςαπό τηθέση5έως 9,ούτωςώστενα
αποφευχθούνταντέρμπιμεταξύτωνΠαναθηναϊκού,
Ολυμπιακού,ΦοίνικαΣύρουΟΝΕΧ καιΠΑΟΚστις
πρώτεςαγωνιστικές,αλλάναδιεξαχθούνπροςτοτέ-
λοςτωναγωνιστικών,προκειμένουναέχουμεταδυ-
νατάματςπροςτοτέλος,ότανκαιοιομάδεςθαείναι
φορμαρισμένεςκαιθακορυφωθείτοπρωτάθλημα.

Στην κληρωτίδα της ΕΣΑΠ μπήκαν 9 ομάδες,
Παναθηναϊκός,Ολυμπιακός,Φοίνικας Σύρου,ΠΑ-
ΟΚ, Κηφισιά, Ηρακλής,Α.Π.ΣΦίλιππος Βέροιας,
ΑΟΝΣΜίλωνκαιΟΦΗ.Ωστόσο,μετάτιςπρόσφατες
αποφάσειςτουΜονομελούςΔικαιοδοτικούΟργάνου
τηςΕΣΑΠγιατονΗρακλήΠετοσφαίριση2015,λόγω
τωνοικονομικώνεκκρεμοτήτωναπέναντισεπαλιούς
αθλητές, ησυμμετοχή του«Γηραιού»θαμπορούσε
ναχαρακτηριστεί«εύθραυστη».

ΣτονΑΠΣΦίλιπποςΒέροιαςδόθηκεοκλειδάριθ-
μοςμετοΝο3καιμετάτηνκλήρωσητης1ηςαγωνι-
στικήςθαέχειρεπό.

Η αρχή λοιπόν τουπαρθενικού ταξιδιού της ο-

μάδας μας στα «σαλόνια»
της Volleyleague γίνεται τη
2η αγωνιστική με ντέρμπι…
νεοφώτιστων, όπου οΑΠΣ
ΦίλιπποςΒέροιαςφιλοξενεί-
ται στηνΝ. Σμύρνη από το
νεοφώτιστο ΑΟΝΣ Μίλων,
σεέναπολύκρίσιμοματςγια
βαθμολογικούςκαιψυχολογι-
κούςλόγους.

Ακολουθούν 4 αγωνιστι-
κές «φωτιά», όπου θα κλη-
θούμε να αντιμετωπίσουμε
κατάσειρά τους 4  διεκδικη-
τές του τίτλου.  3ηαγ. εντός
έδραςμεΟλυμπιακό, 4ηαγ.
εντός έδρας με ΠΑΟΚ , 5η

αγ.εκτόςέδραςμεΦοίνικαΣύρου,6ηαγ.εντός έ-
δραςμετονπρωταθλητήΠαναθηναϊκό.

Στην7ηαγ.οΑ.Π.ΣΦίλιπποςΒέροιας,ταξιδεύει
στη γειτονικήΘεσσαλονίκη, όπουφιλοξενείται από
τονΗρακλήΠετοσφαίρισης2015.

Ακολουθεί έναακόμηεντόςέδραςματς ,για την
8ηαγ.με τηνΚηφισιά και η«αυλαία» τουΑ’ γύρου
πέφτειγιατηνομάδαμαςστοΗράκλειοτηςΚρήτης,
μεαντίπαλοτονΟΦΗ.

Τοφετινόπρωτάθλημα θα καλυφθεί τηλεοπτικά
απότηνΕΡΤ,μετοκρατικοκανάλιναμεταδίσειέναν
αγώνατηνεβδομάδα,ενώόλεςοιυπόλοιπεςαναμε-
τρήσεις έχει προγραμματιστεί να καλυφθούν μέσω
παραγωγώνLivestreamingτηςΕΣΑΠ.

Την εκδήλωση της ΕΣΑΠ τίμησε έστω και δια-
δικτυακά με τηνπαρουσία του και οΥπουργόςΑ-
θλητισμού, κ. ΓιώργοςΑυγενάκηςο οποίος κατά το
χαιρετισμότουκαιτιςευχέςτουγιαμιακαλήαθλητική
χρονιάαναφερόμενοςστοφλέγονθέματουελληνικού
αθλητισμού, για τοπότεθα επιτραπείη είσοδος του
κόσμουσταγήπεδοτόνισεταεξής:«Είναιμίαάσκηση
πουδουλεύουμεπαρέαμετηνSuperLeague1καιμε
τονΝίκοΧαρδαλιάκαιέχουμεκάνειένακαλόπλάνο,
τοοποίοθεωρώότιέχειδουλευτείαρκετά.Πάνωσε
αυτότοπλάνο,ανέχουμετοοκει τωνυγειονομικών,
πουέχειδουλέψειηδιοργανώτριααρχήγιατηνπρώ-
τηκατηγορίατουποδοσφαίρου,θαδουλέψουμεμετις
υπόλοιπες διοργανώτριες αρχές άλλωναθλημάτων
και με το βόλεϊ,ώστε να καταφέρουμε να διαμορ-
φώσουμε, εφόσον επαναλαμβάνω έχουμεπάρει το

πράσινοφως από τους υγειονομικούς,που έχουν
τηνευθύνη.Προσωπικάέχωταχθείξεκάθαραυπέρ,
ξέρωότιπολλάαθλήματαμπορούνναλειτουργήσουν
με απόλυτηπειθαρχία, δεν είναι αυτό το χάοςπου
μπορεί κανείς ναφαντάζεται,αλλάθέλειπολλήδου-
λειάκαικυρίωςεπιχειρήματακαικαλήπροετοιμασία.
Πιστεύωσύντομαναέχουμεκαλάνέα…»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑVOLLEYLEAGUE2020-21
1η-Σάββατο24/10/20/10η
Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας-Ρεπό
2η-Σάββατο31/10/20/11η
Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων-Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας
3η-Σάββατο7/11/20/12η
Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας-ΟλυμπιακόςΣ.Φ.Π.
4η-Σάββατο14/11/20/13η
Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας-Π.Α.Ο.Κ.
5η-Σάββατο21/11/20/14η
Α.Ο.ΦοίνικαςΣύρου-Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέρ
6η-Τετάρτη25/11/20/15η
Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας-ΠαναθηναϊκόςΑ.Ο.
7η-Σάββατο28/11/20/16η
ΗρακλήςΠετοσφαίρ-Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας
8η-Τετάρτη2/12/20/17η
Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας-Α.Ο.Π.Κηφισιάς
9η-Σάββατο5/12/20/18η
Ο.Φ.Η.-Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας

ΣτηνΒέροια16-18ΟκτωβρίουτολιγκΚαπ
«ΝίκοςΣαμαράς»Α’προκριματικός

Στην τελική της ευθεία έχει μπει ηπροετοιμασία
τουΑ.Π.ΣΦίλιπποςΒέροιαςVolleyballγιατηνιστο-
ρικήτουσυμμετοχήστοΛιγκΚαπ«ΝίκοςΣαμαράς»
2020-21, οΑ’προκριματικός όμιλος του οποίου θα
φιλοξενηθεί στην Βέροια με συνδιοργανώτρια την
ΠεριφέρειαΗμαθίας.

Σε αυτό το παρθενικό της ραντεβού με το θε-
σμό, στην 10η έκδοση της διοργάνωσηςπου είναι
αφιερωμένηστημνήμητουΝίκουΣαμαρά,ηομάδα
τουΣωκράτηΤζιουμάκα,θαδιεκδικήσει από16-18
ΟκτωβρίουστοΔΑΚ«Δ.Βικέλας»(ΠρώηνΕΑΚΜα-
κροχώριου) τηνπρόκριση, κόντραστιςδύο ισχυρές
ομάδες τηςΘεσσαλονίκης,ΠΑΟΚ καιΗρακλήΠετ.
2013.

Αναλυτικάτοπρόγραμματωναγώνωνέχειωςεξής
Α΄ΦΑΣΗ
Α΄ΟΜΙΛΟΣ(ΓυμναστήριοΒέροιας)

Παρασκευή16Οκτωβρίου2020:18:00:Ηρακλής
Πετοσφαίριση2013-Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας

Σάββατο17Οκτωβρίου2020: 20:00:Π.Α.Ο.Κ. -
ΗρακλήςΠετοσφαίριση2013

Κυριακή 18Οκτωβρίου 2020: 20:00:Α.Π.Σ.Φί-
λιπποςΒέροιας-Π.Α.Ο.Κ.

Τοσύστημαδιεξαγωγής τουΛιγκΚαπΝίκοςΣα-
μαράς2020-21

Α΄ΦΑΣΗ:Οι 9 ομάδες είναι χωρισμένεςσε τρεις
ομίλους των τριών ομάδων.Προκρίνονται στην η-
μιτελικήφάση οι πρώτες ομάδες της βαθμολογίας
κάθεομίλου και ο καλύτεροςδεύτερος τουΑ,Β και
τουΓομίλου.

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ:Κατόπιν κληρώσεωςθα γίνουνδι-
πλοίημιτελικοίγιαναπροκύψουνοιομάδεςπουθα
περάσουνστουςδιπλούςτελικούς.Καιγιατιςέδρες
θαγίνεικλήρωση.

Η οικογένεια του Α.Π.Σ Φίλιππος Βέροιας
Volleyball θέλει να ευχαριστήσει θερμά τουςφίλους
της ομάδας μας, τους χορηγούς, τουςσυνεργάτες,
τοπικούς φορείς, ιδιώτες, επιχειρήσεις,  και όλους
όσοι μας στηρίζουν ηθικά και υλικά σε αυτή την
ιστορικήπροσπάθεια τουΑ.Π.ΣΦίλιπποςΒέροιας
Volleyballγιαδιάκριση.

Βόλει Φίλιππος

Έγινεηκλήρωσητουπρωταθλήματος
Ρεπό την 1η αγωνιστική - Στον Μίλωνα την 2η - Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα

ΣτηνΒέροια16-18ΟκτωβρίουτολιγκΚαπ“ΝίκοςΣαμαράς”Α’προκριματικός
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Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΗΜΑΘΙΑΣ συνδράμει 

τους πληγέντες της 
Καρδίτσας

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΗΜΑ-
ΘΙΑΣ(Ε.Π.Η.) στα πλαίσια της 
αλληλεγγύης των πληγέντων 
πλημμυροπαθών περιοχών της 
Καρδίτσας στηρίζει έμπρακτα με 
την ενίσχυση ειδών πρώτης ανά-
γκης για την κάλυψη αυτών. Με-
τά από επικοινωνία με τον Δήμο 
Καρδίτας και την διαβεβαίωση 
ότι έχουν καλυφθεί οι ανάγκες σε 

πόσιμο νερό, ρούχα και κλινοσκεπάσματα, αξιολογήθη-
καν οι υπόλοιπες ανάγκες οι οποίες αναφέρονται κάτωθι. 
Με την συνδρομή της ενορίας του Τιμίου Προδρόμου 
Κάτω Μακροχωρίου συντονίζεται η συγκέντρωση των 
παρακάτω ειδών, η οποία θα γίνει  στον ιερό ναό του 
Τιμίου Προδρόμου. 

1. ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(χλωρίνες, απορ-
ρυπαντικά καθαριότητας)  

2. ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ(μωρομάντηλα, σαπού-
νια, σαμπουάν, αφρόλουτρα)

3.ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ(ζυμαρικά, όσπρια, 
ρύζι, δημητριακά, κονσέρβες, γάλατα μακράς διάρκειας, 
παιδικές τροφές).

Η συγκέντρωση των ειδών θα γίνεται καθημερινά 
πρωινές ώρες, έπειτα από συνεννόηση με τον ιερέα 
του ναού πάτερ Χρυσόστομο, στο τηλ. επικοινωνίας 
6982776093  και απόγευμα από 18.00 – 20.00μ.μ. Επί-
σης μπορεί κάποιος να απευθυνθεί στο μέλος της Ε.Π.Η. 
Μακροχωρίου Κωνσταντίνα Γώγου, 6953074983.

Για την περιοχή της Αλεξάνδρειας  υπεύθυνοι συντονι-
σμού είναι τα μέλη της Ε.Π.Η. Αλεξάνδρειας

1.Γιώργος Μαργαριτόπουλος, 6935537009
2.Απόστολος Παρασχόπουλος,6972996175
3.Αθηνά Κερμανίδου,6989765731

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ κα-
λεί ανέργους (με κάρτα ανεργίας εν 
ισχύ) κατοίκους του οικισμού Αγίου 
Γεωργίου να υποβάλουν αίτηση 
συμμετοχής στο έργο «Εκμάθηση 
Ελληνικής γλώσσας και ανάπτυ-
ξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά 
στο Δήμο Αλεξάνδρειας». Στο πλαί-
σιο του έργου θα πραγματοποιη-
θούν δύο κύκλοι εκπαίδευσης:

• Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσ-
σας για 20 άτομα, διάρκειας 200 
ωρών, το οποίο θα οδηγεί σε πι-
στοποιητικό γλωσσομάθειας.

• Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτή-
των για 28 άτομα, διάρκειας 100 
ωρών, το οποίο θα οδηγεί σε από-
κτηση πιστοποιητικού στη χρήση 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Ε-
πικοινωνιών.

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 
όσοι πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

Για το Πρόγραμμα Εκμάθηση 
Ελληνικής Γλώσσας:

• Ηλικία 35-60 ετών
• Δεν έχουν ολοκληρώσει την Υποχρεωτική Εκπαίδευση
• Δεν είναι μαθητές / σπουδαστές / φοιτητές
• Δεν έχουν παρακολουθήσει άλλο Πρόγραμμα Κατάρτισης την τελευ-

ταία διετία
Για το Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων δικαίωμα συμμε-

τοχής:
• Ηλικία 18-35 ετών
• Δεν είναι μαθητές / σπουδαστές / φοιτητές
• Έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την Υποχρεωτική Εκπαίδευση
• Δε διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
• Δεν έχουν παρακολουθήσει άλλο Πρόγραμμα Κατάρτισης την τελευταία 

διετία
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής 

να επισκεφθούν το Παράρτημα Ρομά του Κέντρο Κοινότητας στη Πλα-
τεία Παπαντωνίου, από τη Δευτέρα 12/10/2020, έως και την Παρασκευή 

23/10/2020, ώρες 8:00 – 14:00, για την υποβολή της αίτησης και των 
απαραίτητων δικαιολογητικών.

 Τηλ. επικοινωνίας: 23330-23114 & 23330-53129
Αρμόδια Πρόσωπα:
• Ζεϊμπεκίδου Χριστίνα, Κοινωνική Λειτουργός – Συντονίστρια &
• Τασσιοπούλου Μαρία, Ψυχολόγος
Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε 

ευρώ (5,00€) μικτά ανά ώρα κατάρτισης (μείον τις νόμιμες κρατήσεις) με 
την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχουν συμμε-
τάσχει στη διαδικασία της πιστοποίησης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμμα-
τος Δημοσίων Επενδύσεων και έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 
09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 
– ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020» (MIS 5036184)

Ο σύλλογος Μ.Α.μ.Α εγκαινιάζει  
ένα νέο project –δράση που έχει ως 
στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση 
των παιδιών στο φάσμα του αυτι-
σμού, τη μείωση της  κοινωνικής α-
πομόνωσης και την ενίσχυση των 
δυνατοτήτων τους. Η δράση αυτή 
έχει τίτλο ‘Ταξιδεύοντας  με τον Αυ-
τισμό’.

Το ΔΣ του συλλόγου σε συνερ-
γασία με το επιστημονικό –εκπαι-
δευτικό προσωπικό μας , επιλέγουν 
έναν προορισμό σύμφωνα πάντα 
με τις ανάγκες και τις δυνατότητες 
των παιδιών μας. Αφού επιλεχθεί ο 
προορισμός, τα παιδιά μας προετοι-
μάζονται μέσα από συγκεκριμένες  
εκπαιδευτικές δράσεις  στο κδαπ μεΑ 
της Μ.Α.μ.Α ώστε να γνωρίζουν τί 
ακριβώς θα κάνουν στο συγκεκριμένο προρισμό,  ούτως ώστε   το 
άτομο που βρίσκεται στο φάσμα  να είναι προετοιμασμένο αισθη-
τηριακά και να μπορεί να ευχαριστηθεί την εκδρομή τόσο το ίδιο 
όσο και η οικογένειά του. Όσοι έχουν παιδιά στο φάσμα, μπορούν 
να καταλάβουν πόσο σημαντικός είναι αυτός ο σχεδιασμός  για μία 
οικογένεια που θέλει να ταξιδέψει με το αυτιστικό άτομο χωρίς στρε-
σογόνες -δυσάρεστες  καταστάσεις.

Πρώτος προορισμός ,το πανέμορφο και μαγευτικό Σέλι !
Λίγες μέρες πριν την αναχώρηση, οι εκπαιδευτικοί του κδαπ  

μεΑ ΜΑμΑ μαζί με τα παιδιά μας, με τη βοήθεια εικόνων που ε-
κτυπώθηκαν ,έφτιαξαν ένα ομαδικό κολάζ με στοιχεία από τον 
προορισμό ,συζήτησαν για το Βέρμιο, το χιονοδρομικό κέντρο ,την 
παραδοσιακή φορεσιά του Σελίου, τα χρώματα που παίρνει η φύση 
το φθινόπωρο (γκρι-πορτοκαλί -κίτρινο)καθώς και για τα ευεργετικά 
αποτελέσματα της πεζοπορίας στη φύση. Στη συνέχεια συγκέντρω-
σαν  πληροφορίες μέσα από το διαδίκτυο και κατέγραψαν τα πιο 
σημαντικά στοιχεία για την εργασία. Η εκπαιδευτική προετοιμασία 
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις δυνατότητες του κάθε παιδιού.

Την ημέρα της αναχώρησης ,γονείς ,παιδιά ,αδέρφια, εκπαι-
δευτές, εξοπλιστήκαμε με την καλύτερη φθινοπωρινή διάθεση και 
κατευθυνθήκαμε στο όμορφο Σέλι. Εκεί με τη συνδρομή του Πο-
λιτιστικού και Τουριστικού Ομίλου,  πραγματοποιήθηκε ξενάγηση 
και πεζοπορία  των παιδιών και των συνοδών τους στις ομορφιές 

του χωριού .Η  πεζοπορία πραγματοποιήθηκε 
μέσα στο δάσος μέχρι την ‘Μπάρα’  ώστε να 
απολαύσουν τα  παιδιά μας τα χρώματα που 
παίρνει η φύση το φθινόπωρο. Στη συνέχεια 
οδηγηθήκαμε προς το χιονοδρομικό κέντρο του 
Σελίου, για να απολαύσουμε  την ηλιόλουστη 
ημέρα  πίνοντας ζεστά ροφήματα και φυσικά 
για να ξεκουραστούν οι πεζοπόροι μας! Αφού 
θαυμάσαμε το φθινοπωρινό τοπίο του Βερμίου, 
απολαύσαμε το μεσημεριανό μας στο επίσης 
όμορφο κοντινό χωριό ,την Κουμαριά .Εκεί τα 
παιδιά μας με την συντροφιά των εκπαιδευτών 
μας  πέρασαν όμορφες  στιγμές χαράς  και 
ψυχαγωγίας  και ταυτόχρονα οι γονείς είχαν την 
ευκαιρία χαλαρώσουν και να απολαύσουν και 
οι ίδιοι οικογενειακές στιγμές  ξεγνοιασιάς.

Ευχαριστούμε από καρδιάς ,τον Πολιτιστι-
κό  Τουριστικό Όμιλο Σελίου για την ζεστή και 
ένθερμη υποδοχή. Συγκεκριμένα ευχαριστούμε τον κύριο Λεωνίδα 
Μητρούλα  για την οργάνωση της πεζοπορίας που τόσο πολύ ευχα-
ριστήθηκαν τα παιδιά μας,  καθώς επίσης  την κυρία  Κωνσταντίνα 
Λέκκα  και τις  κυρίες Σοφία και Μαριλέννα  Μητρούλα , για την πο-
λύ ζεστή υποδοχή και ξενάγηση.

Ευχαριστούμε τους ακούραστους εκπαιδευτές μας ,τους γονείς 

του συλλόγου μας και φυσικά τα πολύτιμα αδέρφια των παιδιών μας 
που έλαβαν και αυτά μέρος στην εκδρομή του συλλόγου μας!

Το Σέλι είναι ένας πανέμορφος και μοναδικός  τουριστικός προ-
ορισμός για όλες τις εποχές του χρόνου και τον συστήνουμε ανεπι-
φύλακτα και σε άλλους συλλόγους  ΑμεΑ . 

Με εκτίμηση
Το ΔΣ του συλλόγου ΜΑμΑ

Ταξιδεύοντας με τον αυτισμό

Έως τις 23 Οκτωβρίου οι αιτήσεις συμμετοχής 
στο πρόγραμμα εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας και ψηφιακών 

δεξιοτήτων για Ρομά στο Δήμο Αλεξάνδρειας
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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.

Πέμπτη 15-10-2020

13:30-17:30 ΘΩΙ-
ΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ 82 23310-
67530
21:00-08:00ΚΑΛΑΪ-

ΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα
ΚΤΕΛ)23310-62989

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.

ΑνακοίνωσητωνΑετών
Βέροιαςγιατονσυμπολίτη

ΦίλιπποΒέροιας
Ηδιοίκηση,τοτεχνικόεπιτελείοκαιοιαθλητέςτωνΑετώνΒέροι-

αςεκφράζουντηναμέριστησυμπαράστασητουςγιατηνταλαιπωρία
πουυφίσταταιμετονCovid-19οΦίλιπποςΒέροιας.Τακρούσματα
του ιούστουςσυμπολίτες μας θυμίζουν για μια ακόμηφοράπως
οφείλουμεάπαντεςναείμαστεπροσεκτικοίκαινατηρούμεευλαβικά
τουςκανόνεςυγιεινής,χωρίςβεβαίωςναδιακόπτουμετηνκαθημε-
ρινότηταμας,πόσωμάλλοντοναθλητισμό.

ΕίμαστεδίπλαστουςανθρώπουςτουΦιλίππουκαιτουςευχόμα-
στεναεπιστρέψουνγρήγοραστηνκαθημερινότητατους!

Με ήττες ξεκίνησε στην πρεμιέρα 
του πρωταθλήματος πινγκ - 

πονγκ ο ΟΕΑΒ και ο ΑΣΕΑΒ

Την Κυριακή 11/10/2020 πραγματοποιήθηκαν 
στη Θεσσαλονίκη οι πρώτες δύο αγωνιστι-
κές του Α’ Τοπικού Πρωταθλήματος Βόρει-

ας Ελλάδας. Οι ομάδες είναι 15 και είναι χωρισμέ-
νες σε 3 ομίλους των 5. Ο Ο.Ε.Α.Β. είναι στον 2ο 
όμιλο και ο Α.Σ.Ε.Α.Β. στον 3ο.
ΟΟΕΑΒαγωνίστηκεαπέναντισεΝαύαρχοΒότσηκαιΑ.Ο.Θέρ-

μηςκαιγνώρισεδύοήττεςμε3-1και3-0αντίστοιχα.Στησύνθεσή
τουείχετους:ΣιδηρόπουλοΑθανάσιο,ΓκεκόπουλοΓιάννηκαιΓκα-
ρανάτσιοΔημήτρη.

ΟΑΣΕΑΒαντιμετώπισε τηνΈκρηξηΆνωΤούμπαςκαι τονΑ.Ο.
Πολυγύρουκάνονταςδύοήττες1-3και2-3αντίστοιχα.Στησύνθεση
της ομάδας ήταν οι: ΧατζηιωαννίδηςΔανιήλ,ΠασβάντηςΑντώνης
καιΑλμπανάκηςΚωνσταντίνος.

ΗκορυφήΓεράκιβρίσκεται ε-
ντελώςαπομονωμένηφωλιασμέ-
νημέσασεδυσπρόσιτεςπλαγιές.
Είναι ηβορειότερη καισχετικάα-
πομονωμένηκορυφήτουορεινού
όγκου τουΒόρα και οριοθετεί και
αυτήτασύνοραμετοκράτοςτων
Σκοπίων.ΦύγαμεαπότηνΒέροια
στις 7+30 πρωινό Κυριακής για
τοΛουτράκιΑριδαίας,   8 φίλοι
ορειβάτες μέσαστηνπρωινή κα-
ταχνιά.ΔιαδρομήΒέροια–Σκύδρα
– Άψαλος –Πολυκάρπι -Όρμα
-ΛουτράΑριδαίας. Βρισκόμαστε
στοννομόΠέλλαςστηνΑλμωπία.
Πρώτοι  κάτοικοι ήταν οιΆλμω-
πες, αρχηγός ο γίγανταςΆλμωψ
γιος  τουΠοσειδώνα και τηςΈλ-
λης κόρης τουΑθάμαντα.Τον 7ο
π.  X.  αιώνα αποικήθηκε από
ΑργιάδεςMακεδόνες.Το168π.Χ.
κατακτήθηκεαπότουςΡωμαίους.
Στους βυζαντινούς  χρόνους δο-
κιμάστηκε από βαρβαρικές επι-
δρομές.Τον 14ο αιώνα υποδου-
λώθηκε στουςΤούρκους.  Στους
μακεδονικούς αγώνες από το
1904έωςκαιτο1908δοκιμάστη-
κε σκληρά. Στις 4Νοεμβρίου το
1912 απελευθερώθηκε από τον
ελληνικόστρατό.Η διαδρομή ξε-
κινάαπότοάνωΛουτράκιΑριδαί-
ας. Ερείπια από τοπαλιό χωριό
έρημο και μόνο, φύλακας στην
ερημιάτοξωκλήσιτουΑγίουΝικο-
λάου.Ανηφορίζοντας τονφιδωτό
χωματόδρομο, αριστερά μας οι
εγκαταστάσειςτωνλουτρώνμετα
θερμά ιαματικάνερά. Ηνεότερη
ιστορίατωνΛουτρώνΠόζαρόπως
είναι γνωστάπροσδιορίζεται από
την ίδια τηνπεριοχήπουαναδει-
κνύεται και συνεχώς εξελίσσεται,
χάρη στις δυνάμεις των φιλόξε-
νωνκατοίκωνκαιτηςτοπικήςαυ-
τοδιοίκησηςσε ένα λιτό και απέ-
ριττο τουριστικό θέρετρο.Η ζωή
εδώείναιλιτή,χωρίςτην΄΄χλιδή
΄΄πουάλλαθέρετραπροσφέρουν
.  Η τουριστική ανάπτυξη είναι
ήπιας μορφής. Στα πυκνά δάση

του όρους Βόρα συνυπάρχουν,
αγριογούρουνα , ζαρκάδια, λύκοι,
αλεπούδες, λαγοί , σκίουροι. Το
στρατιωτικό φυλάκιο μπροστά
μας έρημο και εγκαταλελειμμένο,
πέρασανχρόνιααπό τότεπου έ-
σφυζεαπόζωή,φύλακεςσταχρό-
νια του εμφυλίου και τουψυχρού
πολέμου μετέπειτα.Παραδομένο
τώρα στη σιωπή.Αφήνουμε τα
αυτοκίνητα ,ηπεζοπορίααρχίζει.
Πλούσια  βλάστηση  μας υποδέ-
χεται.Νεράτρέχουναπόπαντού,
ο δασικός δρόμος λασπωμένος
απότατρεχούμενανερά,μαςδυ-
σκολεύει.Κινούμαστετώραμενό-
τιακατεύθυνσηκαιαριστερά,δυο
φορές προσπεράσαμε το ρέμα
τηςΛούταςχωρίςαπώλειες

Μικροί καταρράκτες θα ενω-
θούνμεάλλαμικράρέματακαιθα
σχηματίσουντοποτάμικάτωστην
χαράδρααπόόπουσυνεχίζει μέ-
σααπότιςεγκαταστάσειςτων ια-
ματικώνπηγών και λουτρών  και
χύνεταιστονκάμποτηςΑριδαίας.
Δύοφορέςο  χείμαρρος σταμα-
τά την πορεία μας. Μαζεύουμε
πέτρες  κάνουμε διάβαση, τον
προσπερνάμε χωρίς απώλειες.
Συνεχίζουμε...  Ηφύσηπροετοι-
μασμένηγιατοΦθινόπωροπου
δενθααργήσει.Μπροστάμαςη
δαντελωτή άγρια κορυφογραμμή
μαςκοιτάαγέρωχακαιμαςκαλεί.
Μαςπροτρέπειναπεριηγηθούμε
στιςομορφιέςτηςκαιναμάθουμε
την ιστορία της .Οαέραςφέρνει
απόπαντούμυρωδιέςελευθερίας,
μιαθλίψηκαιμιαησυχίαεπικρατεί
σταδένδρα,ακόμημεφυλλώμα-
τα.Ανάμεσαστιςπλαγιέςνοιώθεις
το φτερούγισμα  της ψυχή σου
στην αναπάντεχη συνάντηση με
την ελευθερία.Τοάρωμααπό τα
πεύκα μας ταξιδεύει.Μέσα από
δασωμένες κοιλάδες και πλαγιές
από εκτεταμένα δάσηαπό κερα-
σιές, καστανιές, βελανιδιές, οξιές
καιπεύκαηανάβασησυνεχίζεται.
ΣταπυκνάδάσητουόρουςΒόρα

συνυπάρχουν λύκοι, λαγοί, αλε-
πούδες,αγριογούρουνα,ζαρκάδια
και διάφορα είδηπουλιών.Μόλις
μαςπροσπέρασε μια καφετιά α-
λεπού. Τώραπαίρνουμε πορεία
βορειοδυτικά και ανηφορίζουμε
τηνστενήαπότομηράχηπουσε
λίγογίνεταιαρκετάφαρδιά.

Τομονοπάτιδύσκολοανηφορι-
κό.Οδοιπορούμεγιαπερισσότερο
από μια ώρα, τώρα βρισκόμα-
στε στην άκρη της βουνοκορφής
παράλληλα με το ποτάμι, το ο-
ποίο  διακρίνεται κάτω χαμηλά,
τομονοπάτιάγριο, επικίνδυνομα
συνάμα γοητευτικό.  Χρώματα
του φθινοπώρουπαντού. Ορει-
βατούμε στην κορυφογραμμή η
βουνοπλαγιά ντυμένη με εκατο-
ντάδες χιλιάδεςπεσμέναφύλλα.
Συνεχίζουμε…ανάμεσασε οξιές
καιπεύκα.Έχουμε συμπληρώσει
δύοώρεςπορεία, η αγριάδα του
βουνούμας δυσκολεύει την ανά-
βασητοτοπίομαγευτικόηεμπει-
ρία μοναδική. Μετά απόπορεία
2ωρώνκαι30λεπτώνμιαςεπί-
πονης ανάβασης φθάσαμε στην
κορυφή. Πρώτος ο Γιώργος και
ακολουθούν οι υπόλοιποι.Τώρα
τοπίοολότελαγυμνό,έναβράχινο
σύμπλεγμαπου έχει όψη ανοιγ-
μένηςφτερούγας είναι η κορυφή
ακριβώςδίπλαστησυνοριογραμ-
μή  Ελλάδος – Σκοπίων  Σοκόλ
γεράκι  στα σλάβικα).Δεν έχει
καμιά σχέση με την εθνικιστική
οργάνωση sokolπου έπαιξε ση-
μαντικό ρόλοστηνανάπτυξη του
τσεχικού εθνικισμούστηνΠράγα
το1862.Ήτανμιασλάβικηοργά-
νωση βασισμένη στη μάζα των
βασανισμένων λαών και μιλούσε
για εθνικιστικές ιδεολογίες.Το γε-
ράκι αρπαχτικό ημερόβιο πουλί
τουγένουςfalco,προέρχεταιαπό
την λατινική λέξη  Falx (δρεπάνι)
εξαιτίας του σχήματος των φτε-
ρών.Ησυντροφιά μας  απολαμ-
βάνει τηνηρεμίακαι τηνομορφιά
τηςμητέραςφύσης.

Απέναντιηκορυφογραμμήτου
κράτους τωνΣκοπίων  και γύρω
μας οι άλλες  βουνοκορφές.Πιο
πέρα  οι κορυφές  Κράβιτσα, το
Πέτερνικ, τοΠίνοβο, ηΤζένα και
τοΠαϊκο .Πολλές ανάσες καθα-
ρού αέρα. Επιστροφή…Οήλιος
ξεπροβάλλει μέσα από τα σύν-
νεφακαιμαςακολουθεί.Τονήλιο
τον διαδέχεται καιπάλι η συννε-
φιά.Ένα δροσερό αεράκιπερνά
από τις φυλλωσιές των δένδρων
και μας διαπερνά.Με τοσφύριγ-
ματουαέραηκατάβασησυνεχί-
ζεται. Κατεβαίνοντας την βουνο-
πλαγιά  μπροστά μας  ξεδιπλώ-
νεται μια εικόνα ανεπανάληπτης
ομορφιάς, οι εγκαταστάσεις των
λουτρώνΠόζαρ, το χωριόΌρμα
και η πεδιάδα τηςΑριδαίας. Το
βουνό τοπροσεγγίζεις ταπεινά ,
τοθαυμάζεις,τοσέβεσαι.

Το βουνό έχει την δική του
κουλτούρα, δύσκολα  να το αγα-
πήσεις, να βραχείς, να ταλαιπω-
ρηθείς,νακρυώσεις.Όμωςημε-
γαλοπρέπειατουκαιτοδέοςπου
σουπροκαλείδενσυγκρίνεταιμε
τίποτα.Μεσημέρι  και οι αχτίδες
τουήλιουδίνουνμιαμεγαλοπρεπή
όψηστιςγύρωβουνοπλαγιές.Αφή-
σαμε πίσω  τοΦθινοπωρινό το-
πίο,είναι ηεικόναπουγλυκαίνει
την καρδιάμας και ξεκουράζει το
μυαλό μας.Απομεσήμερο και το
ζεστό νερόστα λουτράΠόζαρ  =
Πο–Ζαρ (κάτωαπότηνφωτιά),
πέφτοντας από τον καταρράκτη
–στα γερά κορμιά μας  -  παίρ-
νει την κούραση  της  ημέρας.Ο
καφές μας δίνει δυνάμεις για την
επιστροφή.Άλλημιαμέραγεμάτη
ορειβασίαπήρετέλοςμεεπιτυχία.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας
για κάποια άλλη ανάβαση  την
επόμενηΚυριακή.

Υ.Γ.Αφιερωμένο στους νέους 
φίλους ορειβάτες που ορειβάτη-
σαν μαζί μας σήμερα.

Για τους Ορειβάτες Βέροιας
Τσιαμούρας Νικόλαος

ΒΟΡΑΣ
Κορυφή «Σοκόλ» = Γεράκι (1827μ.)

Κυριακή11Oκτωβρίου2020μετουςΟρειβάτεςΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κα-
τάστημα επί τηςοδούΠιε-
ρίωνστηΒέροια εμβαδού
54,16τ.μ.μευπόγειοαπο-
θηκευτικό χώρο εμβαδού
41,63 τ.μ.. Τιμή 70.000 €
Τηλ:2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο
οροφοδιαμέρισμα2ουορό-
φου 105 τ.μ., 85 τ.μ. κα-
θαρά με 3 υπνοδωμάτια,
σαλοκουζίνα,μπάνιο, τζάκι
B/Qκατασκευή2001.Τιμή
ευκαιρίας 75.000 ευρώ!!!
Τηλ.:6973735020.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙγιααγοράγκαρ-
σονιέραστοκέντρο,μεασαν-

σέρ,1οςκαιάνω,μέχρι20.000
ευρώ.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοι-
κία κοντά στο 7οΔημοτι-

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,
θέρμανσημεσώμα-
ταπάνελυπέρυθρης
θέρμανσηςμκλιματι-
στικό,TV, με μηδέν
κοινόχρηστα.Πληρ.
Τηλ.: 6973 015833,
2331024939.
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κό, 75 τ.μ., μευπόγειο75 τ.μ.
και οικόπεδο 200 τ.μ., 60.000
ευρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέ-
ρα 2ου ορόφου,περιλαμβάνει
Δ,Κ,Χ,W.C., βεράντα,ατομι-
κή θέρμανση και air condition.
Περιοχή ΒυζαντινούΜουσεί-
ου. Τηλ. επικοινωνίας: 6973

551477κοςΔημήτρης.
ΠΑΝΟΡΑΜΑΡωσοπροσφύ-

γων44, ενοικιάζεταιδιαμέρισμα
109 τ.μ., 1ος όροφος, 3ΔΣΛΚ,
2W.C., αποθήκη, μπαλκόνια
γύρω-γύρωκαιθέα.Τηλ.:6974
071926&6942201941.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, κέντροΑγ.Νι-
κολάου17,πάνωαπόΑγ.Δη-
μήτριοΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρσο-
νιέρα, 2ος όρ., ανακαινισμένη,
επιπλωμένη, ηλεκτρ. συσκευ-
ές, αέριο & κάμερα εισόδου.
Τηλ.:6937045440καΕλένη.

ΑΘΗΝΑ ενοικιάζονται γκαρ-
σονιέρες 50 τ.μ. και 55 τ.μ.
(σαλόνι,κουζίνα,υπνοδωμάτιο,
W.C.)στηνπεριοχήΖωγράφου,
δίπλασταΠανεπιστήμια.Τηλ.:
6977782641&6971884916.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΡ.ΗΛΙΑΣ15, ενοικιάζεται

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ιατρείο-γρα-
φείο42τ.μ.καθαρό,λήρωςανα-
καινισμένοστηνοδόΒενιζέλου
αρ.46Βέροια.Πληρ.τηλ.:6932
361080,6945535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο
Ακροπόλεως, στην καινούρ-
για γέφυρα «Κούσιου». Τηλ.:
6984108684.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ29ενοικιάζεταιεπαγ-
γελματικόςχώρος50τ.μ.,πλήρως
ανακαινισμένος,1οςόρ.,γωνιακό,
δίπλασταΑστικά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εταιρία στη
Βέροια, άτομο 19-29 ετών με
κάρτα ανεργίας σε ισχύ, που
να γνωρίζειΗ/Υ και να χειρίζε-
ταιπρόγραμμα εμπορικής δια-
χείρισης.Πληρ.στο τηλ.: 6977
433485(9.00π.μ.-9.00μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςφαρμακεί-
ουήφαρμακοποιόςναεργαστεί
σε φαρμακείο στη Βέροια για
πλήρηαπασχόληση.Απαραίτητη
προϋπόθεσηκάραταεργίαςγια
τουλάχιστονέναμήνα.Τηλ. επι-
κοινωνίας:6974637289.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγιακαφέου-
ζερί,δίπλαστοπαλιόΚρατικόΚΤΕΟ
στοδρόμοΜακροχωρίου-Λυκογιάν-
νης,γιααπογευματινήεργασία.Τηλ.:
6977755040&6984427753.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής τζα-
κιών ΖΗΤΑ ηλεκτροσυγκολλη-
τή.Τηλ.: 6976 791774& 6978
927767.

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 ΖΗΤΟΥ-
ΝΤΑΙ: 1)Λογιστής με γνώσεις Γερμανικών ήΑγγλι-
κών, 2) υπευθ. παραγωγής, 3) υπεύθ. δειγμάτων,
ναγνωρίζειόλες τιςμηχανές,4) έμπειρεςγαζώτριες,
κοπτοράπτριες,πλακοραφούδες.Τηλ.: 6996 882201
&6996939909&lakosto1966@gmail.com.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
-Γκαρσονιέρα35τ.μ.,πίσωαποτοΣτάδιοΒέροιας.
-Οικόπεδο1.250τ.μ.κέντροΛαζοχωρίου
-Χωράφι6στρ.στοδρόμοπροςΑγ.Μαρίνα
-Χωράφι3στρ.,στοκανάλιΛαζοχωρίου,ποτιστικό.

Τηλ.:6996436044,6972236144
&2331062812.



ΤΟCOFFEE ISLAND,Βενιζέλου
31 (κέντρο),αναζητείbarista καιδι-
ανομέα.Αποστολήβιογραφικώνστο
e-mail: coffeeislandveria@gmail.
com.Τηλ.:6976633096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κομμωτηρί-
ουμεβασικέςγνώσειςκομμωτικής,

χωρίς υποχρεώσεις, για πλήρη α-
πασχόληση σε κομμωτήριο στο κέ-
ντροτηςπόλης.Τηλ.:6974628212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος λογιστικού
γραφείου.ΑΠοστείλετεβιογραφικόση-
μείωμαστηδιεύθυνση:info@giouros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ

με εξειδίκευση στην κολύμβηση
για να εργαστεί ως προπονητής
στοκολυμβητήριο“ΠΗΓΑΣΟΣAqua
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
επιχείρησηστηΒέροια γιαπλήρηα-
πασχόληση. Ικανοποιητική αμοιβή.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγόςΤαξί γιαπλήρηα-
πασχόλησηκαθώςκαιΠΩΛΗΣΗγαϊ-

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.μ
Οικ.200τ.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€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1Δ-Κ-ΣΤραπεζαριαΚεραμικηθερμ+σομπαεπιπλ260€
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.μΒιομηχανικο
μόνο28000€

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.μαπό37000
τωρα15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθησηκτλπ700€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικαμεπελατειααξιολογη600€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΠΑΡΚΙΓΚυπαιθριοστηναγορα50€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβαρεςπροτασεις
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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεταχειρισμένο έπιπλο γραφείο εξαιρετικής
ποιότητας, σε άριστη κατάσταση, με πολυθρονα, συρτα-
ριέρα, τραπεζάκια και 2πολυθρόνες συνομιλητού. Επίσης
πωλείταικαναπέςκαι2πολυθρόνεςγιααίθουσααναμονής,
σχεδόναχρησιμοποίητα.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:2331041985,
Κιν.:6933331177.



δουράκια.Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2331071553& 2331062900.Ώρες
επικοινωνίας:9:00με18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός ή
βοηθός φαρμακοποιού με εμπει-
ρία γιαφαρμακείο στοΝομόΗμα-
θιας.Αποστολή βιογραφικού στο:
aggeliesfarmakio@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανοτεχνίτης αυ-
τοκινήτωνγιαμόνιμηεργασία.Τηλ.:
2331021904κοςΚώστας.

ΗΕΤΑΙΡΙΑALU-SYN ζητάει ά-
τομογιαμόνιμηεργασίαμεεμπειρία
σε κατασκευήκαι τοποθέτησηκου-
φωμάτων. Επικοινωνία για ραντε-
βού 2331073281 υπεύθυνοςπρο-
σωπικουΒύρωνΣταμπούλογλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγιαεργασίασεφαρ-
μακείομεεπιδότησηκαισχετικήεμπειρία.
Απαραίτητηπροϋπόθεσηκάρταανεργίας.
Τηλ.:2331027507,6947259696.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζητάει να
προσλάβει γιαμόνιμηαπασχόληση,
εξωτερικό πωλητή ή πωλήτρια για
τουςΝομούςΗμαθίας,Πέλλας,Θεσ-
σαλονίκης.Απαραίτητα προσόντα,
ευχέρειαλόγου,αγγλικήγλώσσα,δί-
πλωμααυτοκινήτου,άδεια εργασίας
προσωπικούασφαλείας,εμπειρίαμε
βιογραφικό και συστάσεις.Μισθός,
ασφάλιση καιποσοστά.Παραλαβή
δικαιολογητικώνμεσυνέντευξηστακε-
ντρικάγραφείαμας,Θεσσαλονίκης45
Βέροιαwww.securitytsiflidis.gr-sales@
securitytsiflidis.gr-Τηλ.2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλα-

ξη καιπεριποίηση ηλικιωμένουσε
24ωρη βάση ή και κάποιεςώρες.
Τηλ.:6986276287.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει τηφροντίδα
γερόντωνγιακάποιεςώρεςήκαιγια
24ωρηβάση,καθαριότητασπιτιών,γρα-
φείωνκαισκάλες.Τηλ.:6940998054.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηφροντί-
δα καιπεριποίησηηλικιωμένωνσε
24ωρηβάση.Τηλ.:6993678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής, τελειό-

φοιτοςτουΑΠΘ,μεφροντιστηριακη
πείρα,παραδιδειιδιαίτεραμαθήματα
σε μαθητέςΔημοτικού, Γυμνασίου,
Λυκείου (με εξειδίκευσηστηνΈκθε-
ση).Τιμέςπροσιτέςμεμονωμένακαι
σεγκρουπάκια.Τηλ.:6973707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙκαυστήραςπετρελαίου,

σεκαλήκατάσταση.Τηλ.:2331070048.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη της

CICUσεπολύ κατάσταση, 400 ευ-
ρώόλαμαζί.Τηλ.:2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονομικά α-
νεξάρτητοςαναζητάσοβαρήεμφανί-
σιμηκυρίαχωρίςοικογενειακέςυπο-
χρεώσειςάνω των65 ετών έως75
ετώνμετηνπροοπτικήγνωριμίαςκαι
συμβίωση.Τηλ.:6977951301.

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζητά
γνωριμίαμεκυρίααπό55ετώνέως
68 ετών, μεσκοπό τησυμβιωσηή
τογάμο.Τηλ.:6986585060.

ΚΥΡΙΑ 60 ετών, συνταξιούχος,
κοινωνική, αξιοπρεπής, αναζητά
σύντροφο έως 68 ετών με 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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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδρα ή γυναίκα για
βοηθόλογιστήπουναγνω-
ρίζει τοπρόγραμμαΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗ με έδρα τη Βέροια, ζη-
τάάνδραήγυναίκααπό30
έως 50 ετών για το Τμήμα
Πωλήσεων. Προσφέρει μι-
σθό, πλήρη ασφάλιση, αυ-
τοκίνητο και κινητό.Πληρο-
φορίεςστο6947021868.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

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.

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



Τις τελικές ποι-
νές ανακοίνωσε 
χθες το δικαστήριο, 
το οποίο κατόπιν 
διέκοψε τη συνεδρί-
ασή του για σήμε-
ρα, προκειμένου να 
εξεταστεί το ζήτημα 
του ανασταλτικού 
αποτελέσματος στις 
εφέσεις. Η υπερά-
σπιση έχει δικαίω-
μα να εξετάσει μάρ-
τυρες, προς ενίσχυ-
ση των αιτημάτων 
γ ια ανασταλτ ικό 
αποτέλεσμα στις 
εφέσεις. Ήδη χθες 
κατέθεσε μάρτυρας 
του καταδικασθέντα 
Ιωάννη Άγγου. 

 Σύμφωνα με την απόφαση, οι τελικές ποινές 
είναι οι εξής: 

 Διευθυντήριο
Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 έτη κάθειρξη και 6 μήνες
Ιωάννης Λαγός: 13 έτη κάθειρξη και 8 μήνες
Ηλίας Κασιδιάρης: 13 έτη κάθειρξη και 6 μήνες
Γιώργος Γερμενής: 13 έτη κάθειρξη και 6 μήνες
Χρήστος Παππάς: 13 έτη κάθειρξη και 3 μήνες
Ηλίας Παναγιώταρος: 13 έτη κάθειρξη
Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 έτη κάθειρξη
 Πρώην βουλευτές για ένταξη και συμμετοχή 

σε εγκληματική οργάνωση χωρίς ελαφρυντικό
Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη
Νίκος Κούζηλος: 7 έτη
Ελένη Ζαρούλια: 6 έτη
Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 έτη
Αντώνης Γρέγος: 6 έτη
Δημήτρης Κουκούτση:ς 6 έτη
Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης: 6 έτη
 Πρώην βουλευτές για ένταξη και συμμετοχή 

σε εγκληματική οργάνωση με ελαφρυντικό
Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος: 5 έτη κάθειρξη
Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη κάθειρξη
Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη κάθειρξη και 6 

μήνες

Νίκος Μίχος: 6 έτη κάθειρξη
 Ανθρωποκτονία Φύσσα
Γιώργος Ρουπακιάς: Ισόβια και 14 έτη
Ιωάννης Άγγος: 9 έτη κάθειρξη και 2 μήνες
Αναστάσιος Αναδιώτης: 7 έτη
Γιώργος Δήμου: 7 έτη
Ιωάννης Καζαντζόγλου: 10 έτη κάθειρξη και 2 

μήνες
Ελπιδοφόρος Καλαρίτης: 9 έτη κάθειρξη
Ιωάννης Κομιανός: 9 έτη κάθειρξη
Κωνσταντίνος Κορκοβίλης: 9 έτη κάθειρξη
Αναστάσιος Μιχάλαρος: 9 έτη κάθειρξης και 2 

μήνες
Γιώργος Πατέλης (πυρηνάρχης Νίκαιας): 10 έτη 

κάθειρξη και 2 μήνες
Σταύρος Σαντοριναίος: Για παράνομη οπλοφορία 

2 χρόνια και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ, αναστολή 
επί τριετία

Γεώργιος Σκάλκος: 7 έτη κάθειρξη
Γεώργιος Σταμπέλος: 9 έτη κάθειρξη
Γεώργιος Τσακανίκας: 6 έτη
Λέων Τσαλίκης: 9 έτη κάθειρξη
Αθανάσιος Τσόρβας: 9 έτη κάθειρξη
Νικόλαος Τσόρβας: 9 έτη κάθειρξη
Αριστοτέλης Χρυσαφίτης: 7 έτη κάθειρξη
 Υπόθεση Αιγύπτιων αλιεργατών
Δημήτριος Αγριογιάννης: 7 έτη κάθειρξης

Μάρκος Ευγενικός: 7 έτη κάθειρξης
Θωμάς Μαρίας: 7 έτη κάθειρξης
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος: 7 έτη κάθειρξης
Αναστάσιος Πανταζής (πυρηνάρχης περάματος): 

10 έτη και 24 μήνες
 Υπόθεση ΠΑΜΕ
Κυριάκος Αντωνακόπουλος: 3 έτη κάθειρξης και 

6 μήνες και μετατροπή σε χρηματική προς 5 ευρώ 
ημερησίως

Ιωάννης Καστρινός: 3 έτη κάθειρξης και 6 μήνες 
και μετατροπή σε χρηματική προς 5 ευρώ ημερησί-
ως

Αντώνης Χατζηδάκης: 6 έτη και μετατρο-
πή σε χρηματική προς 5 ευρώ ημερησίως

 Κατηγορούμενοι μόνο για ένταξη ε-
γκληματικής οργάνωσης

Νικόλαος Αποστόλου: 7 έτη κάθειρξη
Αριστόδημος Δασκαλάκης: 5 χρόνια κά-

θειρξη
Διονύσιος Λιακοπουλος: 6 έτη κάθειρξη
Θωμάς Μπαρέκας: 6 έτη κάθειρξης και 

2 μήνες
Νικόλαος Παπαβασιλείου: 6 έτη
Βενετία Πόπορη: 7 έτη κάθειρξη και 4 

μήνες
Βασίλης Σιατούνης: 6 έτη κάθειρξη
Χρήστος Στεργιόπουλος: 6 έτη κάθειρξη
Αθανάσιος Στράτος: 6 έτη κάθειρξη
Γεώργιος Τσακανίκας: 6 έτη κάθειρξη
Καταδικασθέντες μόνο για πλημμε-

λήματα
Μαργαρίτα Μικελάτου: 2 χρόνια με τριε-

τή αναστολή
Θεόδωρος Στέφας: 17 μήνες με τριετή 

αναστολή
Θεώνη Σκαρπέλη: 1 έτος φυλάκιση και 

1.000 ευρώ με τριετή αναστολή
Αναστάσιος Χιλιός: 2 έτη και 2.000 χρη-

ματική ποινή μετατροπή προς 5 ευρώ ημε-
ρησίως

Πανέτοιμη η ΕΛ.ΑΣ. για τις 
άμεσες συλλήψεις τους 

«Μόλις ενημερωθούμε αρμοδίως για τα 
στελέχη της Χρυσής Αυγής που θα πρέπει 
να οδηγηθούν στη φυλακή, σύμφωνα με 
την απόφαση του δικαστηρίου, οι αρμόδιες 

υπηρεσίες της ΕΛΑΣ θα προχωρήσουν στην άμεση 
σύλληψή τους. Η αστυνομία είναι πανέτοιμη και 
γνωρίζει πού είναι ο καθένας», τόνισαν, στο Αθηνα-
ϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων αστυνομικές 
πηγές, ενόψει της ανακοίνωσης των ποινών που θα 
επιβληθούν στους καταδικασθέντες για την υπόθεση 
της Χρυσής Αυγής.

Σημειώνεται, ότι αστυνομικοί παρακολουθούν 
διακριτικά, εδώ και πολλές ημέρες, στελέχη της Χρυ-
σής Αυγής και γνωρίζουν πολύ καλά όλες τις κινήσεις 
τους.

P Νέος φόβος για 
θερμό επεισόδιο στο Αι-
γαίο. Εδώκαμε…

 
P Πιο θερμό επεισό-

διο πάντως από αυτά στις 
‘άγριες μέλισσες’, δεν υ-
πάρχει.

 
P Κι από τον Ερντο-

γάν, περισσότερο φοβά-
μαι τον θυμό του Δούκα.

 
P Κι άντε τώρα με 

τις υποχρεωτικές μάσκες 
να δούμε πώς θα φάνε τα 
μουστάκια τους.

 
P Να τελειώνουμε όμως μ’ αυτά τα τούρ-

κικα ήξεις-αφήξεις, πριν προλάβουμε και πα-
ραγγείλουμε πετρέλαιο θέρμανσης ε;

 
P Δεν εισέβαλλαν οι Τούρκοι στα 1,20 ευρώ 

το λίτρο, θα μπούνε τώρα στα 80 λεπτά; Δεν παί-
ζει.

 
P Αυτοί ρε κάνουν θερμά επεισόδια προς 

όλα τα σημεία του ορίζοντα. Ούτε η Νάντια 
Κομανέτσι στις ασκήσεις εδάφους-εδάφους 
τέτοια ελαστικότητα.

 
P Με τόσα μέτωπα ανοικτά προς ανατολή, 

δύση, βορρά, νότο, αν δεν κάνουν επανάληψη 
στο μάθημα της γεωγραφίας, ψάχνουν την καλύ-
τερη τιμή.

 
P Ο Μαγιορκίνης είπε στο θέμα της διά-

δοσης του κορωνοϊού ισχύει το φαινόμενο της 
αδράνειας. Μόνο φυσική δεν μάθαμε τα τελευ-
ταία χρόνια στην TV, ήλθε η ώρα.

 
P Μπροστά στις ειδήσεις και στις πολιτικές 

συζητήσεις ωχριά κι η καλύτερη εκπαιδευτική τη-
λεόραση.

 
P Όσο πιο μεγάλο είναι λέει το όχημα, 

τόσο πιο δύσκολο είναι να το σταματήσουμε. 
Αυτό δεν είναι αδράνεια Γκίμα μου, είναι μυ-
ωπία.

 
P Και της λέω, μην 

τρως άλλο.
 
P Κι εγώ που νόμι-

ζα ότι η αδράνεια είναι 
βασικό προσόν συμμε-
τοχής σε υπουργικό ή 
δημοτικό συμβούλιο.

 
P Θετικός στον ιό ο 

Κριστιάνο Ρονάλντο. Φως 
φανάρι ότι δεν ανήκει στις 
θεραπευτικές ουσίες του 
εμβολίου η μπριγιαντίνη.

 
P Παππούς 99 χρο-

νών ο νικητής του Τζό-
κερ στο Σουφλί. Επιτέ-
λους τώρα θα ζήσει τη 
ζωή του.

 
P Και:
 
Πηγαίνει ένα παράνο-

μο ζευγάρι στον σεξολό-
γο:

«Γιατρέ έχουμε πρό-
βλημα. Μισό λεπτό να 
σας δείξουμε…» του λένε 
κι ανεβαίνουν πάνω στο γραφείο και κάνουν σεξ 
μπροστά στον γιατρό. Όταν τελείωσαν πλήρωσαν 
30€ την επίσκεψη και φεύγουν. Την άλλη εβδομά-
δα πηγαίνουν πάλι στον γιατρό, το ξανακάνουν, 
ξαναπληρώνουν 30€ και φεύγουν.

Μετά από κανένα 6μηνο που γινόταν αυτό, 
τους λέει ο σεξολόγος:

«Σας έχω παρακολουθήσει αρκετές φορές 
και δεν βλέπω κάποιο το πρόβλημα. Θέλετε να 
μου πείτε γιατί συνεχίζετε να μου λέτε πως έχετε 

πρόβλημα;» 
Το ζευγάρι κοιτάζεται και λέει ντροπαλά η γυ-

ναίκα:
«Το πρόβλημα είναι πως είμαστε και οι δύο 

παντρεμένοι. Αν πάμε στο σπίτι μου θα μας πιά-
σει στα πράσα ο άνδρας μου. Αν πάμε στο σπίτι 
του θα μας πιάσει στα πράσα η γυναίκα του. Αν 
πάμε σε ξενοδοχείο θα πληρώσουμε 50 ευρώ. 
Ενώ εδώ δίνουμε 30 ευρώ και μας επιστρέφει και 
τα μισά το ΙΚΑ!»

K.Π.
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Τις τελικές ποινές για την «Χρυσή Αυγή» 
ανακοίνωσε χθες το Δικαστήριο

-13 έτη κάθειρξη για το Διευθυντήριο, ισόβια ο Ρουπακιάς για τη δολοφονία Φύσσα
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