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«Ομάδα κρούσης»
με κοινό σκοπό το Τελωνείο 

στην Κουλούρα!
  Η συνάντηση του βουλευτή ΝΔ Ημαθίας Τάσου Μπαρτζώκα 
με τον Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καλαϊτζίδη, μεταξύ άλλων 
θεμάτων ξαναζέστανε και το θέμα του Τελωνείου. Πρόκειται 
για μια από τις πιο «πονεμένες» ιστορίες της Ημαθίας, που 
πλέον έχει καταντήσει «μυθιστόρημα»! 
  Έχουμε επισημάνει την ανάγκη παρέμβασης του ημαθιώτη 
υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου, 
που είναι στην κατάλληλη θέση για να λύσει το θέμα, αλλά 
δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την έλλειψη συστράτευσης 
για τον «φάκελο τελωνείο» όλων των εμπλεκόμενων φορέων, 
για να λήξουν μια και καλή το θέμα. Το μεμονωμένο 
ενδιαφέρον κάθε φορά κάποιου θεσμικού φορέα ίσως δεν 
φτάνει να δώσει λύση στο χρονίζον θέμα.
  Υφυπουργός, βουλευτές, αντιπεριφερειάρχης, δήμαρχοι, 
Επιμελητήριο ως ομάδα κρούσης με κοινό σκοπό την 
λειτουργία του Τελωνείου στην Κουλούρα να ξεκινήσουν 
άμεσα επαφές γιατί ο ημαθιώτικος λαός αναμένει 
αποτελέσματα… 
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ΚυκλοφοριακέςρυθμίσειςστοτμήμαΠολυμύλου-
Βέροιαςγιαεγκατάστασηφωτιζόμενωνπινακίδων

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμί-
σειςεπίτηςΕγνατίαςΟδού,θαισχύουν
απόσήμερα έως τις 27Φεβρουαρί-
ου 2021, προκειμένου να εκτελεστούν
εργασίες εγκατάστασης φωτιζόμενων
πινακίδων σήμανσης των πλησιέστε-
ρων εξόδων διαφυγής και στους δύο
κλάδους κυκλοφορίας των σηράγγων
Σ1,Σ10καιΣ13,στοτμήμαΠολυμύλου
-Βέροιαςκαιαντίστροφα.

Γιατηνομαλήκαιασφαλήδιεξαγωγή
της οδικής κυκλοφορίας, τηνπρόληψη
τροχαίωνατυχημάτων, την εξυπηρέτη-
σηκαιασφάλειατουκοινού,ηΔιεύθυνσηΑστυνομίαςαποφάσισετονκατάπερίπτωσηαποκλεισμότηςαριστερήςήτης
δεξιάςλωρίδαςκυκλοφορίαςσταπαραπάνωτμήματατηςΕγνατίαςΟδού,μέχριτοτέλοςΦεβρουαρίου.

Αγανάκτηση με τις 
ουρές στο κατάστημα 

της ΔΕΗ
στη Βέροια!!!

Μπορεί ηΔΕΗ να ευαγγελίζεται την επανεκ-
κίνησήτηςμεεπιθετικήπολιτικήστομάρκετινγκ,
ωστόσο κάποιες κακέςπρακτικές συνεχίζονται.
Τα τηλεφωνήματα διαμαρτυρίαςπου δεχόμαστε
είναι συνεχήαπόαγανακτισμένους καταναλωτές
πουπεριμένουνστηνουράπροκειμένουναεξυ-
πηρετηθούν γιααπλά ζητήματααπό τα γραφεία
τηςυπηρεσίας.Μιαδιακοπή,μιαεπιστροφήπο-
σού,μιανέααίτησησύνδεσηςχρειάζονται1-2ώ-
ρεςαναμονήέξωστοπεζοδρόμιο,καθώςοιδύο
υπάλληλοι που εξυπηρετούν στα γραφεία δεν
μπορούννακαλύψουντοπλήθοςτωναιτημάτων.
Σεαδιέξοδοηκατάσταση,αφούμεταπρωτόκολ-
λαCovid-19 και το λιγοστόπροσωπικό ηΔΕΗ
τουλάχιστονστηΒέροιαείναιταλαιπωρία…

Στρατιωτική θητεία: Έρχεται σύντομα το 12μηνο –
πρόσληψη ΕΠΟΠ και αύξηση σπουδαστών

στις στρατιωτικές σχολές
ΟυπουργόςΕθνικής ‘ΑμυναςΝίκοςΠανα-

γιωτόπουλοςυπογράμμισε, τηνΚυριακή,από
τηΘάσο,τηνπρόθεσητηςκυβέρνησηςγιααύ-
ξηση τηςστρατιωτικής θητείαςστουςδώδεκα
μήνες.Ουπουργόςδενπροσδιόρισετονχρο-
νικόορίζονταπουθαγίνειαυτόενώαρκέστηκε
ναπειότιθαπραγματοποιηθεί«σύντομα».«Η
πολιτικήκαιστρατιωτικήηγεσίαείναιισχυρές»,
τόνισε,μεταξύάλλων,οΝ.Παναγιωτόπουλος,
«και διασφαλίζουν τιςσυνθήκεςώστε οιΈνο-
πλεςΔυνάμεις ναπροστατεύουν την εδαφική
κυριαρχία της χώρας και τα κυριαρχικά της
δικαιώματαδημιουργώντας ισχυρήαποτροπή
έναντικάθεεπιβουλής».

Μεαυτόν τον τρόπο, είπεουπουργός«α-
ντιμετωπίζονται οι προκλήσεις και οι απειλές
πουδέχεταιηχώρα».Επεσήμανε,ότιοσχεδι-
ασμός τουυπουργείουπεριλαμβάνειπροσλή-

ψειςεπαγγελματιώνοπλιτώνκαθώςκαιαύξησητωνστρατεύσιμωνμεαύξησητηςθητείαςστους12μήνεςπου«θα
γίνεισύντομα»αλλάκαι«μεαύξησητωνσπουδαστώντωνπαραγωγικώνσχολώνπουβγάζουντουςαξιωματικούςστο
στρατόξηράς,τηνπολεμικήαεροπορίακαι τοπολεμικόναυτικό»,γεγονόςπουδεδομέναθαφέρει«περισσότερους
στονΈβρογιαναυπηρετήσουν».

Υπενθυμίζεται,ότιοπρωθυπουργόςΚυριάκοςΜητσοτάκηςείχεαναφερθείστηναύξησητηςθητείαςκατάτηδιάρ-
κειατηςσυνέντευξηςΤύπουπουπαραχώρησεστοπλαίσιοτηςΔ.Ε.Θ.στις13Σεπτεμβρίου.

Εκτόςλειτουργίαςαπόχθεςταφανάριατης«Κύπρου»
λόγωβλάβης-Αναμένεταιειδικόσυνεργείο

Όλη μέρα χθες (Δευ-
τέρα) βρισκόταν εκτός
λειτουργίας τα φανάρια
της «Κύπρου» στη δια-
σταύρωση των οδών
Θεσσαλονίκης-Λ. Στρα-
τού, λόγω βλάβης που
παρουσιάστηκε στους
σηματοδότες. Σύμφωνα
με ανακοίνωση τουΔή-
μου, η εταιρία συντήρη-
σης,θαέρθεισήμερανα
ελέγξει  και ναφροντίσει
για την αποκατάσταση
της βλάβης. Οπότε  ι-
σχύει και η έκκληση του
Δήμου προς τους οδη-
γούς και τουςπεζούς,να
τηρούν τον Κ.Ο.Κ. κατά
την διέλευσή τους από
τονσυγκεκριμένοκόμβο.

Ελπιδοφόρα ορκωμοσία 
μόνιμου παθολόγου

στο νοσοκομείο Βέροιας
Για ελπιδοφόρο ξεκίνημα της εβδομάδας κάνει λόγο ο δι-

οικητής του νοσοκομείουΗμαθίας, σε χθεσινήανάρτησή του
μετάτηνορκωμοσίαμόνιμουγιατρούπαθολόγουστηΜονά-
δατηςΒέροιας.«ΤαδύονοσοκομείατηςΗμαθίαςενισχύονται
ουσιαστικάμειατρικόκαινοσηλευτικόπροσωπικόμεβάσητο
σχεδιασμότης3ηςΥΠΕκαιτουΥπουργείουΥγείας»,σχολιάζει
οκ.Πλιόγκας,γιατηνπρόσληψη.



Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας: Εντείνονται οι προσπάθειες 
λειτουργίας των 3-5 Πηγαδιών για τη φετινή περίοδο 

Ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νάουσας για τα 3-5 Πη-
γάδια τις αμέσως επόμενες μέρες, για την ανάγκη εξεύρεσης λύσης ώστε 
να μην παραμείνει κλειστό το χιονοδρομικό τη φετινή χειμερινή περίοδο, 
προανήγγειλε ο δήμαρχος Νικόλας Καρανικόλας, στη χθεσινή (Δευτέρα) 
συνεδρίαση του Σώματος. Ο δήμαρχος χαρακτήρισε θετικό βήμα την πρό-
σφατη συνάντηση των τεσσάρων επικεφαλής, αλλά και μια νέα συνάντηση 
που θα γίνει σύντομα, «ώστε να είμαστε όλοι έτοιμοι για μια ώριμη λύση», 
όπως είπε. 

«Πρέπει να διαφυλάξουμε τη φετινή λειτουργία του χιονοδρομικού μας 
κέντρου, με καλή θέληση από όλες τις πλευρές, παρά τις όποιες διαφωνίες 
μας, ώστε να βρεθεί ένας τρόπος ασφαλούς λειτουργίας για φέτος. Μαθαί-
νω ότι παρά την κρίση, στην Αράχοβα είναι ήδη κλεισμένα όλα τα ξενοδο-
χεία για τα Χριστούγεννα, με τις τιμές στα ύψη…» τόνισε ο δήμαρχος.

«Να αποσυνδέσουμε σ’ αυτή τη φάση την προσπάθεια για τη φετινή λει-
τουργία από τη μακροχρόνια εκμετάλλευση…» ζήτησε αμέσως μετά ο τέως 
δήμαρχος, Νίκος Κουτσογιάννης, συμφωνώντας με τον δήμαρχο για την 
ανάγκη της προσπάθειας για τη λειτουργία του κέντρου τη φετινή περίοδο.

«Η πλήρης εγκατάλειψη του χιονοδρομικού ξεκίνησε από την ώρα εκεί-
νη που αρχίσαμε να ψάχνουμε επενδυτές…» ανέφερε στη δική του 
τοποθέτηση ο Θωμάς Τσουκαλάς, της Λαϊκής Συσπείρωσης, επιμένο-
ντας στη λειτουργία του κέντρου από τον δήμο.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει πρόταση 
στο τραπέζι για κατάθεση φακέλου για την έκδοση άδειας λειτουργίας 
χωρίς τη χρήση του εναέριου αναβατήρα, γεγονός που θα ελαχιστο-
ποιήσει το κόστος συντήρησης για την έναρξη λειτουργίας για φέτος.

Κ.Π.
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Οδηγίες προς το καταναλωτικό κοινό  
για τον σωστό τρόπο παραλαβής 

του πετρελαίου θέρμανσης 
Το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας (Θεσσαλονίκη) ενημερώνει τους καταναλωτές 
σχετικά με τον σωστό τρόπο παραλαβής του πετρε-
λαίου θέρμανσης ενόψει της χειμερινής περιόδου 
2020 – 2021.

- Η παραλαβή πρέπει να γίνεται από κάποιον 
που γνωρίζει τη σχετική διαδικασία.

-Η δεξαμενή στην οποία παραλαμβάνεται το καύ-
σιμο πρέπει να έχει ογκομετρηθεί ώστε να είναι γνω-
στό πόσα λίτρα αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστόμετρο 
ύψους της δεξαμενής.

3. Να πραγματοποιείται μαζί με τον οδηγό του 
βυτιοφόρου μέτρηση και καταγραφή στην απόδειξη 
του ύψους του πετρελαίου που υπάρχει στη δεξαμε-
νή πριν και μετά την παράδοση, ανεξάρτητα από το 
σχήμα της δεξαμενής ή τη δυνατότητα ογκομέτρησής 
της. Η ανωτέρω μέτρηση αποτελεί, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία, υποχρέωση των εμπλε-
κόμενων στην παράδοση και διανομή πετρελαίου 
θέρμανσης.

4. Η ανωτέρω μέτρηση γίνεται τοποθετώντας μια 
ευθύγραμμη βέργα κατακόρυφα στη δεξαμενή και μετρώντας το ύψος της στάθμης του καυσίμου που περιέχεται στη δεξαμενή πριν και μετά την 
παράδοση.

5. Ο οδηγός του βυτιοφόρου είναι υποχρεωμένος να γράφει στην απόδειξη, εκτός των άλλων, τα λίτρα που κατέγραψε ο μετρητής του βυτίου, 
το ύψος του πετρελαίου στη δεξαμενή που καταμετρήθηκε πριν και μετά την παράδοση, καθώς και την ώρα παράδοσης. Η απόδειξη συνυπογρά-
φεται από τον οδηγό και τον παραλήπτη του πετρελαίου θέρμανσης που συμφωνούν με τα αναγραφόμενα σε αυτή στοιχεία.

6. Το ύψος σε εκατοστά του πετρελαίου που παραδόθηκε στη δεξαμενή επί τα λίτρα ανά εκατοστόμετρο πρέπει να αντιστοιχούν στα λίτρα της 
απόδειξης.

7. Μικροδιαφορές στον υπολογισμό δύναται να προκύψουν λόγω σφάλματος του μετρητή διόγκωσης των πλευρικών τοιχωμάτων στης δεξα-
μενής, κλίσης της δεξαμενής σε σχέση με την οριζόντια θέση και μη κανονικού σχήματος δεξαμενής (οβάλ σχήματα, οριζόντιοι κύλινδροι κλπ).

Στον Σταυρό Ημαθίας 
έγινε την Κυριακή η 

κηδεία του 56χρονου 
εκπαιδευτικού

 Ιωάννη Μουταφίδη
Απεβίωσε το Σάββατο σε ηλικία 56 

χρονών ο εκπαιδευτικός Ιωάννης Μου-
ταφίδης από τον Σταυρό Ημαθίας. Ο 
εκλιπών διετέλεσε Διευθυντής σε σχο-
λεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην 
Ημαθία, έγραψε βιβλία εκπαιδευτικού 
περιεχομένου και πολύ αγαπητός στην 
κοινωνία καθώς ήταν ένας πολύ καλός 
εκπαιδευτικός και πολύ δραστήριος άν-
θρωπος.

Υπήρξε συνδικαλιστής στον κλάδο 
του και υποψήφιος Περιφερειακός Σύμ-
βουλος με τον Συνδυασμό «Αλληλεγ-
γύη» του Απόστολου Τζιτζικώστα, στις 

εκλογές του 2014.
Η κηδεία του έγινε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020, από τον Ι. 

Ν. Αγίου Γεωργίου στον Σταυρό Ημαθίας.
Ο Γιάννης Μουταφίδης αφήνει πίσω του την σύζυγό του Γεωρ-

γία και τα δύο ανήλικα αγοράκια του.
Ο «Λαός» εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια.

Συνάντηση Μπαρτζώκα-Καλαϊτζίδη: Η Ημαθία δεν μπορεί 
να μείνει έξω από το στοίχημα της ανάπτυξης   

 Προτεραιότητα το Τελωνείο στην Κουλούρα
Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε ο Τάσος Μπαρτζώκας με τον Αντιπεριφερειάρχη  Ημαθίας, κ. Κώστα Καλαϊτζίδη, προκειμένου να ενη-

μερωθεί, τόσο για ζητήματα υπηρεσιακής λειτουργίας των δομών της Περιφέρειας στην Ημαθία, αλλά κυρίως για την πορεία των αναπτυξιακών 
έργων στο νομό, τα οποία θα βελτιώσουν το εισόδημα και την καθημερινότητα των Ημαθιωτών πολιτών.

Ειδικότερα, ο Τάσος Μπαρτζώκας ανέφερε στον Αντιπεριφερειάρχη ότι η παρούσα συγκυρία της υγειονομικής κρίσης, όχι μόνο δεν πρέπει να 
ανακόψει το σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων στην Ημαθία, αλλά αντίθετα πρέπει να την ενισχύσει. Υπό αυτό το πρί-
σμα, ο Τάσος Μπαρτζώκας συζήτησε εκτενώς το σχέδιο για ταχεία προώθηση όλων των ενεργειών για την αξιοποίηση της Περιφερειακής Αγοράς 
της Κουλούρας. Από τη μεριά του, ο κ. Καλαϊτζίδης, συμφώνησε ότι το τελωνείο Ημαθίας οφείλει να παραμείνει στην Ημαθία, επιδεικνύοντας την 
ίδια σύμπνοια απόψεων με το βουλευτή. Για το σχεδιασμό μια υλοποιήσιμης πρότασης που θα αναβαθμίσει την εικόνα της Βέροιας, και συνολικά 
της Ημαθίας, ο Τάσος Μπαρτζώκας εξέφρασε στον Αντιπεριφερειάρχη την απερίφραστη διάθεση συνεργασίας.

Εκτός αυτών, στη συζήτηση αναφέρθηκαν και στο σχεδιασμό της Περιφέρειας για την Ημαθία, με έργα που αναφέρονται κυρίως σε υποδομές, 
και τα οποία εντάσσονται στην αμέσως επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027. Ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι η υλοποίηση των έργων 
εξαρτάται από την ωρίμανση τους, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από την ένταξη τους σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και την στελέχωση των 
τεχνικών υπηρεσιών. Για το ζήτημα αυτό ο Τάσος Μπαρτζώκας τόνισε ότι η προσπάθεια των πολιτικών παραγόντων οφείλει να είναι κοινή, διότι 
μόνο όταν συστρατεύονται οι δυνάμεις επέρχεται η αποτελεσματικότητα.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας έχει ήδη θέσει κατά τις επαφές του με την πολιτική ηγεσία, ότι η Ημαθία δεν μπορεί αυτή τη φορά να μείνει έξω από το 
στοίχημα της οικονομικής ανάπτυξης. Για το βουλευτή η Ημαθία πρέπει να διεκδικήσει δυναμικά να κατευθυνθούν πόροι από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης σε παραγωγικές δραστηριότητες του νομού, και ο ίδιος σκοπεύει να είναι ενεργό μέρος της διεκδίκησης.



ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ: 
Συνάντηση παλιών και νέων μελών 

της θεατρικής ομάδας «ΘΕΡΩΣ»
Με την λήξη των 

περιορισμών λόγω του 
Covid 19 πραγματο-
ποιήθηκε η πρώτη ο-
μαδική συνάντηση  για 
παλιά και νέα μέλη της 
θεατρικής ομάδας της  
ΘΕΡΩΣ.

Στην συνάντηση 
υπό την καθοδήγηση 
της κας Αντωνίου Χρύ-
σας (συντονίστριας 
-εμψυχώτριας) και με 
την τήρηση όλων των 
απαραίτητων μέτρων 
τα νέα μέλη είχαν την 
ευκαιρία να έρθουν σε 
επαφή με τον χώρο 
του θεάτρου μέσα από 
θεατρικό παιχνίδι και 
άλλες ασκήσεις.

Τα μέλη που παρευ-
ρέθηκαν στον καινούρ-
γιο χώρο της ΚΙΝΗΜΑ-
ΤΟΔΡΑΣΙΣ ενημερώ-
θηκαν για τους κανόνες 
λειτουργίας της ομάδας 
και προγραμμάτισαν 
τις επόμενες συναντή-
σεις.

Τα  μ α θ ή μ α τ α 
πραγματοποιούνται 
κανονικά σε ολιγομε-
λή τμήματα ενώ την 
προηγούμενη εβδομά-
δα διοργανώθηκε μία 
συνάντηση / συζήτηση 
με τίτλο «Πολλαπλές 
πραγματικότητες και ε-
μείς» με την σκηνοθέτη 
Διονυσία Κοπανά και τα μέλη της θεατρικής ομάδας Θέρως με αφορμή την παρουσία της κας Κοπανά στην πόλη 
μας για τα εργαστήρια κινηματογράφου που διοργάνωσε η «ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ».

Με την λήξη των έκτακτων περιορισμών θα οργανωθεί ανοιχτό κάλεσμα , μέχρι τότε μπορείτε να παρακολουθεί-
τε τα μαθήματα στα αντίστοιχα τμήματα της ομάδας. Για πληροφορίες - εγγραφές στο τηλέφωνο 6970608291

 Με εκτίμηση το Δ.Σ
Λέσχη 

Κινηματογράφου 
και Πολιτισμού
 Αλεξάνδρειας 

 «ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ»
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Σινεμά = η πιο ασφαλής 
και άνετη διασκέδαση.

--> απολύμανση πριν 
κάθε προβολή,

--> μεγάλες αποστάσεις 
--> περιορισμένη διαθε-

σιμότητα εισιτηρίων
--> αντισηπτικά σε κάθε 

είσοδο και έξοδο

SCOOBY DOO! (ΜΕΤΑ-
ΓΛ) 

Προβολές:    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 
email: cinestar@otenet.gr

Μητροπόλεως 57, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     15/10/20 - 21/10/20

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική 
Συνέλευση του «Έρασμου»

Καλούνται σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τα μέλη 
του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης με το δια-
κριτικό τίτλο «Έρασμος», την Παρασκευή 30 Οκτω-
βρίου 2020 και ώρα 6.00μ.μ. στην αίθουσα του 1ου 
Ορόφου των γραφείων μας επί της οδού Μ. Αλεξάν-
δρου 17 στη Βέροια.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021. 
2. Προσδιορισμός του χρόνου διεξαγωγής αρχαι-

ρεσιών για την εκλογή νέου ΔΣ.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στην παρα-

πάνω οριζόμενη ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου του ιδίου έτους στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα με τα 
ίδια θέματα.

Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη 
Με τιμή για το ΔΣ

Η Πρόεδρος
Γεωργία Φωστηροπούλου

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: 
Γιώργος- Ξάνθιππος Τροχόπουλος 

«Ανεξίτηλη στάμπα»  
Γράφει η Τασσώ Γαΐλα*

Ελλάδα του 
’50 .  Η χώρα 
μόλις έχει βγει 
βαριά τραυμα-
τ ισμένη  από 
τον  Εμφύλ ιο 
πόλεμο. Ο Δά-
μος Καντέρης,η 
σύζυγος του Ά-
φρω και ο υιο-
θετημένος από 
την πολύτεκνη 
οικογένεια του 
αδελφού  της 
Άφρως μικρός 
Γιώργος  τα κύ-
ρια πρόσωπα 
στο μυθιστόρη-
μα του Γιώργου 
Ξάνθιππου Τροχόπουλου, μυθιστόρημα …δυο ταχυτήτων.

Στη πρώτη ταχύτητα με πυκνό και πληθωρικό λόγο ο συγγραφέας μας εξιστορεί τη ζωή των 
Ποντίων ηρώων του που κυριολεκτικά τους ψυχογραφεί άριστα. Αποτέλεσμα; Ο καθρέπτης της προ-
σφυγικής Ποντιακής κοινωνίας μέσα από την ζωή των ηρώων του βιβλίου.

Στη δεύτερη ταχύτητα και παράλληλα με την εξέλιξη της υπόθεσης της ‘ενδοοικογενειακής’ υπό-
θεσης της υιοθεσίας του μικρού Γιώργου ο συγγραφέας σκιαγραφεί την ιστορία του τόπου από την 
Μικρασιατική καταστροφή και την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, το ’40, τον Εμφύλιο, την 
Μακρόνησο, το ’50 με τις μεγάλες του δυσκολίες, τη χούντα του ’67. 

Προσωπικό και φιλικό το ύφος του βιβλίου που στο τέλος της ανάγνωσης του σε κάνει να στοχα-
στείς πόσο τελικά ίδιες μοιάζουν οι εποχές. Ο χρόνος περνά αλλά οι άνθρωποι μένουν ίδιοι. Ίσως 
και γι αυτό να λέμε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μόνο που δεν είναι έτσι. Απλά οι άνθρωποι δεν 
αλλάζουν. Κλείνοντας αυτό το βιβλίο ο συγγραφέας  καταφέρνει να κάνει τον αναγνώστη του να ρίξει 
μια ματιά μέσα του…

Η «Ανεξίτηλη στάμπα» (εκδόσεις Άλφα πι) είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μυθιστόρημα , μία φρο-
ντισμένη έκδοση όπου ο συγγραφέας στην πλοκή της μυθιστορίας – η υιοθεσία ενός παιδιού τη 
δεκαετία του ’50- εντάσσει και την ιστορία. Μύθος και πραγματικότητα, σε ένα ‘δέσιμο’ έμμεσο αλλά 
εύστοχο. Κεντρικός άξονας η Ποντιακή προσφυγική οικογένεια. Η άριστη διείσδυση του συγγραφέα 
στην ψυχοσύνθεση των ηρώων του μυθιστορήματος, και το παιχνίδι  του με τα ιστορικά γεγονότα, η 
σύνδεση τους , η ένταξη τους στο ευρύτερο σύνολο κι η αλληλεπίδραση τους είναι γεγονός ότι προ-
καλεί εντύπωση πως ο συγγραφέας τα καταφέρνει όλα αυτά σε ένα βιβλίο μόλις 157 σελίδων.

Η πολύ επίπεδη αφήγηση του «Ανεξίτηλη στάμπα» μάς πάει μπρος και πίσω με γρήγορες εναλ-
λαγές, χωρίς όμως να κουράζει ή να μπερδεύει, και αξιοποιεί τόσο το παρελθόν των ηρώων όσο και 
το ιστορικό παρελθόν της χώρας μας .Έτσι δημιουργείται ένα ατελείωτο ψηφιδωτό από πρόσωπα, 
συναισθήματα, δράματα, ιστορικές πληροφορίες, γεγονότα, που δίνει στο βιβλίο έναν γρήγορο  ρυθ-
μό και  ταυτόχρονα κι αρκετές φορές μια νότα μελαγχολική (κατά περίσταση).

Ο Γιώργος Ξάνθιππος Τροχόπουλος πολυσχιδής προσωπικότητα Ποντιακής καταγωγής , κατοι-
κεί στη Βέροια. Φαρμακοποιός και  πιανίστας με διεθνή αναγνώριση. Η δράση του και η συμμετοχή 
του στα κοινά και στον Πολιτισμό είναι έντονη και διαρκής. Είναι τακτικό μέλος της Ε.Ε.Λ.

*Αρθρογράφος-ερευνήτρια 



Την μνήμη των 
Μακεδονομάχων 
και του Μακεδονι-
κού Αγώνα 1904-
1908 στην περιο-
χή μας, τίμησε η 
Π.Ε. Ημαθίας την 
Κυριακή 19 Ο-
κτωβρίου 2020 με 
κεντρική εκδήλω-
ση που έγινε στη 
Βέροια. Στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αντωνίου 
έγινε  επίσημη δο-
ξολογία με τη χο-
ροστασία του Μη-
τροπολίτη Βεροίας 
και Ναούσης κ. 
Παντελεήμονος και 
ακολούθησε ομιλία 
του εκπαιδευτικού, 
προϊσταμένου Α/
θμιας Εκ/σης  Δη-
μήτρη Πυρινού, για «τον αγώνα που κράτησε ζωντανό τον Μακεδονικό 
Ελληνισμό, και συνέβαλε στην γεωγραφική, πολιτική και οικονομική 
ολοκλήρωση του ελληνικού κράτους». 

Η ημέρα μνήμης ολοκληρώθηκε με καταθέσεις στεφάνων…..
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Σύλληψη για κατοχή κάνναβης 
Συνελήφθη στις 15 Οκτωβρίου 2020 το απόγευμα σε περιοχή της Η-

μαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας, ημεδαπός 
άνδρας, διότι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του και σε 
χώρο δίπλα από το σπίτι του, βρέθηκε και κατασχέθηκε συνολική ποσό-
τητα κάνναβης βάρους 376,6 γραμμαρίων.

Δημοτική Παράταξη 
«Συνδημότες»: 

Προβληματική επιλογή 
της ΚΕΠΑ, η προβολή
 ταινιών με εισιτήριο 
σε υπαίθριο χώρο

Με μια ακατανόητη α-
πόφαση, η διοίκηση της 
Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης Πολλαπλής Ανάπτυ-
ξης του Δήμου μας, προ-
χώρησε στην προβολή 
ταινιών με εισιτήριο (!), σε 
υπαίθριο χώρο. 

Αποδείχθηκε -για ακό-
μη μια φορά- ότι πρόκει-
ται για μια προβληματική 
επιλογή. Στην πόλη μας 
λειτουργεί εδώ και χρόνια 
κινηματογράφος, ο οποί-
ος προσπαθεί να επιβιώ-
σει, ιδιαίτερα σήμερα που 
η κρίση κορωνοϊού έπλη-
ξε καίρια αυτού του είδους τις επιχειρήσεις.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε για όσους το λησμονούν, 
ότι υπηρετούμε τον τόπο μας για το συμφέρον της τοπικής 
κοινωνίας. Και συμπορευόμαστε με τους δημότες της. 
Δεν είμαστε ανταγωνιστές, δεν είμαστε αντίπαλοι. Στο 
ίδιο περιβάλλον ζούμε. Για την ίδια πόλη εργαζόμαστε. Σε 
καμία περίπτωση λόγοι προσωπικής προβολής και άγχος 
επανεκλογής δεν μπορεί να αποτελούν τον λόγο τέτοιων 
επιλογών. Ο Δήμος θα πρέπει να είναι δίπλα στις τοπικές 
επιχειρήσεις που υποφέρουν από την οικονομική δυσπρα-
γία και όχι να γίνεται  με δημόσιο χρήμα ευκαιριακός αντα-
γωνιστής. 

Η κατάσταση της χώρας είναι σοβαρή, του τόπου μας 
χειρότερη, επιχειρήσεις κλείνουν, όσες κρατιούνται ανοι-
χτές κουβαλούν έναν σταυρό μαρτυρίου, αν δεν μπορείτε 
να βοηθήσετε, τουλάχιστον μην κάνετε άλλο κακό. Μην 
επιβαρύνετε την θέση τους.

Το ότι δεν ρωτήθηκε καθόλου ο κινηματογράφος για να 
δώσει προσφορά κι απευθείας αναθέσατε σε εκτός πόλης 
άτομα υπηρεσίες, σε τέτοιες εποχές, είναι από αρνητικό 
έως τραγικό. 

Όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν με λιγότερα από τα 
μισά χρήματα διότι ο  τοπικός κινηματογράφος θα μπορού-
σε να σας διαθέσει έως 2000 εισιτήρια για να τα δώσετε με 
την σειρά σας στους οικονομικά αναξιοπαθούντες δημότες 
μας.  

Και δεν θα χρειαζόταν ο ευτελισμός να απευθύνεστε σε 
χορηγούς-ιδιώτες για ενίσχυση 12,5 ευρώ....

Θα παρακαλούσαμε τέλος να μην σφετερίζεστε γεγονό-
τα άλλων πόλεων και να τα παρουσιάζεται ως ιδέες σας. 

Οι δημότες αυτής της πόλης έχουν αντιληφτεί τι συμ-
βαίνει.

Παύλος Παυλίδης 
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης 

«Συνδημότες»

Τσαβδαρίδης προς Χατζιδάκη: Να παραταθεί 
για έναν χρόνο η διόρθωση των 

εγγραφών στο Κτηματολόγιο 
Την παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των πρώτων κτηματολογικών 

εγγραφών για ένα έτος και μέχρι τις 30-12-2021, προκειμένου να διευκολυν-
θούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά και οι Δικηγόροι όσο και μηχανικοί αυτών 
να υπερβούν όλες τις ανακύψασες δυσκολίες λόγω της υγειονομικής κρίσης 
ζητά ο Αν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσα-
βδαρίδης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζιδάκη.

Με σχετική Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ο κ. Τσαβδαρίδης τονίζει 
ότι επί του παρόντος χιλιάδες ιδιοκτήτες Ακινήτων βρίσκονται αντιμέτωποι με 
τον ορατό κίνδυνο να χάσουν οριστικά κάθε ιδιοκτησιακό δικαίωμα που δεν 
έχουν δηλώσει στο Εθνικό Κτηματολόγιο καθώς στο τέλος του έτους λήγει η 
προθεσμία που έχει δοθεί για τυχόν διορθώσεις επί των αρχικών εγγραφών.

Όπως επισημαίνει, είναι εξαιρετικά σημαντικό η διαδικασία να περατωθεί 
χωρίς οι πολίτες να νιώθουν ότι στερούνται το ιδιοκτησιακό τους δικαίωμα 
ενώ δεν έχουν οι ίδιοι καμία ευθύνη καθώς όχι μόνο έχουν διογκωθεί τα οι-
κονομικά κόστη για τις διορθώσεις αλλά έχει γίνει και πολύ πιο δυσχερής η 
διεκπεραίωση όλων των διαδικαστικών ζητημάτων στις αρμόδιες Υπηρεσίες 
ελέω COVID – 19. 

Ο κ. Τσαβδαρίδης υπογραμμίζει ότι είναι κρίσιμης σημασίας να δοθεί η 
συγκεκριμένη παράταση αφενός γιατί οι μαζικές προσφυγές ιδιοκτητών Ακι-
νήτων στα Δικαστήρια πρόκειται να προκαλέσουν μεγάλη και αναίτια επιβά-
ρυνση στο έργο της Δικαιοσύνης αφετέρου διότι πρόκειται να πλήξουν τη σχέση εμπιστοσύνης χιλιάδων πολιτών με την ίδια την Πολιτεία με την οποία και 
θα βρίσκονται σε μία χρονοβόρα δικαστική διένεξη.

Τιμή στον Μακεδονικό Αγώνα 
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 Οκτω-

βρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγ. Γε-
ωργίου Μακροχωρίου 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και παππού 

ΠΑΝΑΓΟΥ 
ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ

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

Η σύζυγος,
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 Οκτω-

βρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγ. Νικο-
λάου Φυτειάς ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής της 
αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, 
αδελφής και θείας 

ΜΑΡΙΩΡΙΤΣΑΣ 
ΒΥΖΑ

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα
Ο αδελφός, Τα ανήψια,

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που 

δεν χρειάζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν 
για  το  Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπόγειο της 
Δημοτικής Αγοράς.

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 

Υποδοχή του λειψάνου του 
Αγίου Παρθενίου στον Ι. Ναό 

Αγίου Νικολάου Φυτειάς

Ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Φυτειάς ανακοινώνει στον 
ευσεβή λαό πως την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 
20.00 θα τελεστεί Θεία και Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν του 
Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, που εορτάζει στις 23 Οκτω-
βρίου. 

Επίσης, θα γίνει κατά την ίδια μέρα και ώρα 19.30, στην 
είσοδο του Ιερού Ναού, η υποδοχή του λειψάνου του Αγίου 
Παρθενίου επισκόπου Λαμψάκου, προστάτου των καρκινο-
παθών. 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, δια να τιμήσουμε τους 
δύο αυτούς μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας. 

Ευχαριστήριο 
του Γηροκομείου Βέροιας

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαρι-
στούν θερμά:

- Την κα. Φωτεινή Κουτόβα, σύζυγο Νικολάου Κουτόβα, και τα τέκνα Πέτρο 
και Γεώργιο για τη δωρεά του ποσού των 500 Ε εις μνήμην Νικολάου Κουτόβα, ο 
οποίος υπήρξε συνεχής συμπαραστάτης στο Γηροκομείο μας, με τη συμπλήρω-
ση 40 ημερών από το θάνατό του.

- Ανώνυμη οικογένεια για τη δωρεά του ποσού των 500 Ε για τις ανάγκες του 
ιδρύματος.

- Ανώνυμη κυρία, για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος.
- Τον κ. Κώστα Φλώρο και την κα. Σωτηρία Φλώρου για την ευγενική προσφο-

ρά γλυκών, εις μνήμην του αδερφού τους, Γεωργίου Φλώρου.

 Εκ της Δ/νσεως

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Βεροίας, Ναούσης και Καμπα-
νίας κ. Παντελεήμων:

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου το 
πρωί θα τελέσει Δοξολογία για τον 
προστάτη της Ελληνικής Αστυνομί-
ας Άγιο Αρτέμιο στον Ιερό Ναό των 
Αγίων Αναργύρων Βεροίας.

 Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 
6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Ε-
σπερινό και στην Παράκληση του 
Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. 
Συμφερουπόλεως (στον υπό κα-
τασκευή ναό του) στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας. 

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 
7:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Γεωργίου Βεροίας θα ομιλήσει στο 
πλαίσιο της Σχολής Γονέων της Ι-
εράς μας Μητροπόλεως με θέμα: 
«Ελευθερία και θεία Χάρις».

 Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό των Αγίων Νεομαρτύρων Αθα-
νασίου και Ιωάννου των Κουλακιω-
τών στη Χαλάστρα και θα τελέσει Δοξο-
λογία για τα Ελευθέρια της πόλεως.

 Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 
11:00 π.μ. θα ομιλήσει στη Σύναξη Ιε-
ρέων στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνί-
ου, Πολιούχου Βεροίας. 

 Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 
7:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Ναούσης θα ομιλήσει στο 
πλαίσιο της σειράς ομιλιών «Επισκο-
πικός Λόγος» με θέμα: «Μακάριοι οἱ 
καθαροί τῇ καρδίᾳ». 

 Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου Ξεχασμένης. 

 Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 
6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπε-
ρινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγί-

ου Δημητρίου Τρικάλων Ημαθίας.
 Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου το πρωί 

θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ναούσης. 

 Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στον Σχοινά 
επί τη εορτή του Αγίου Νέστορος. 

 Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό 
και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά 
του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως 
(στον υπό κατασκευή ναό του) στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

 Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό του Αγί-
ου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας και θα 
τελέσει Δοξολογία.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 17 Ο-

κτωβρίου 2020 στις 12.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Στε-
νημάχου Νάουσας ο Αναστάσιος 
Μπιζρέμης σε ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 19 Ο-

κτωβρίου 2020 στις 11.30 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέ-
ροιας η Στέλλα Ιωαν. Τούσα σε 
ηλικία 73 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 17 Ο-

κτωβρίου 2020 στις 3.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Ραχιάς 
ο Νικόλαος Σωκρ. Πιστοφίδης σε 
ηλικία 58 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 17 Ο-

κτωβρίου 2020 στις 5.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Βέροι-
ας η Ευμορφία Παπά σε ηλικία 82 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 20 Ο-

κτωβρίου 2020 στις 6.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου Ξεχα-
σμένης ο Γρηγόριος Παπαδόπου-
λος σε ηλικία 76 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ



Του Μάξιμου Χαρακόπουλου*

Την επομένη της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών συμμετείχα στην 
29η  Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της ΕΕ 
(COSAC), που έλαβε  χώρα στη Σόφια της Βουλγαρίας στις 18.06.18. Το πρόσωπο 
της ημέρας ήταν ο τότε υπουργός Εξωτερικών της πΓΔΜ Νίκολα Ντιμιτρόφ, ο οποίος 
ως εισηγητής στο πάνελ της Διάσκεψης είχε μιλήσει σε πανηγυρικούς τόνους για τη 
συμφωνία που υπέγραψε με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Κοτζιά. Ως “παραφωνία”, 
στη σχεδόν εορταστική ατμόσφαιρα, υπήρξε η δική μου παρέμβαση. Απαντώντας 
στον υπουργό Εξωτερικών των Σκοπίων που απευθύνθηκε στη Διάσκεψη στην 
αγγλική είπα ότι “αν ο κ. Ντιμιτρόφ μας μίλαγε στη μητρική του γλώσσα όλοι θα αντι-
λαμβάνονταν ότι η γλώσσα που βαφτίστηκε “μακεδονική” είναι βουλγαρική διάλεκτος”. 
Τα θυμήθηκα όλα αυτά διαβάζοντας την είδηση ότι η Βουλγαρία ουσιαστικά θέτει βέτο 
στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας με την ΕΕ, 
που ήταν να αρχίσουν τον Δεκέμβριο, μέχρις ότου τα Σκόπια παραδεχθούν ότι ιστορι-
κά και γλωσσικά αποτελούν τμήμα της Βουλγαρίας. 

Βεβαίως, η Συμφωνία των Πρεσπών δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από την Ελ-
λάδα που την έχει 
υπογράψει. Με την 
πρεμούρα των κυ-

ρίων Τσίπρα και Κοτζιά να την ολοκληρώσουν άρον-άρον αναγνωρίστηκε μακεδονική 
γλώσσα και μακεδονική ταυτότητα. Όμως, η Σόφια δεν συμφωνεί. Και όσον αφορά τη 
γλώσσα η αλήθεια είναι πρόδηλη. Γιατί η “μακεδονική” γλώσσα είναι τόσο κοντά στα 
βουλγάρικα που δεν χρειάζονται καν μετάφραση. Όπως οι αδελφοί μας Κύπριοι δεν 
χρειάζονται μετάφραση όταν μιλούν Ελλαδίτες.

Μπορεί η ανεξέλεγκτη τουρκική επιθετικότητα να περιορίζει την ενασχόληση με τα 
τεκταινόμενα στη βόρεια γειτονιά μας, ωστόσο η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα δεν 
πάνε καλά με την εφαρμογή της περιβόητης συμφωνίας. Τα σχολικά βιβλία της γείτονος 
συνεχίζουν να διδάσκουν τον “μακεδονικό” αλυτρωτισμό, η επιτροπή παρακολούθησης 
εφαρμογής των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει τα Σκόπια δεν λειτουργεί, το πρόβλη-
μα με την εμπορική χρήση του όρου “Μακεδονικό” παραμένει μετέωρο, και η Βόρεια 
Μακεδονία συνεχίζει να χρησιμοποιεί στις διεθνείς αγορές το ίδιο λογότυπο, που προϊ-
όντος του χρόνου καθιερώνεται. Ακόμη, λοιπόν, και η κολοβή Συμφωνία των Πρεσπών 
δεν εφαρμόζεται στο σύνολό της κι αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει... 

*Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας, βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υ-
πουργός.

Στη φωτ.: Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος στη Διάσκεψη της Σόφιας απευθυνόμενος στον 
τότε υπ. Εξωτερικών των Σκοπίων Νίκολα Ντιμιτρόφ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                
ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ           
ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β)   
Αρ. μελέτης 54/2020               

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
Βέροια 19/10/2020                     

Αρ. Διακ. 4400/2020   
(CPV:  44111000-1)           

ΑΔΑ:   ΨΑ8ΩΟΛΠ9-ΕΣΒ        
 ΑΔΑΜ:  20REQ007499146 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας 

(ΔΕΥΑΒ) που έχει την έδρα της στη Βέροια (οδός Κεντρικής 203) 
 Προκηρύσσει 

 Συνοπτικό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά 
μόνο βάσει τιμής για την: «προμήθεια  Οικοδομικών υλικών» 
προϋπολογισμού 25.000,00 € χωρίς  Φ.Π.Α. 24%. Η δημοπρασία 
θα γίνει με το σύστημα προσφοράς με συμπλήρωση τιμολογίου 
(σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 ) στις 02/11/2020 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 11.00 πμ. ( λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της 
Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας οδός Κεντρικής 203 με συμμετοχή αναγνωρισμέ-
νων εταιρειών του δημοπρατούμενου αντικειμένου. 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να υπο-
βάλουν όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα της 
Διακήρυξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης 
στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (http://www.deyav.gr) ή / και να τα 
παραλάβουν από τα γραφεία του τμήματος προμηθειών της ΔΕΥΑB 
στον 2ο όροφο, οδός Κεντρικής, Βέροια, ΤΚ 59132, το αργότερο 
μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

• Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στον ιστότοπο του 
ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (http://
et.diavgeia.gov.gr) καθώς στον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (www.
deyav.gr) , όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 
του Ν. 3861/2010.

• Θα αποσταλεί στο ΕΒΕ Ημαθίας. 
• Θα αναρτηθεί στους Πίνακες Ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και 

του Δήμου Βέροιας   
• Θα δημοσιευθεί στον Τοπικό Τύπο και σε δύο ημερήσιες και 

μια εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα τα δε έξοδα δημοσίευσης θα 
βαρύνουν τον ανάδοχο.   

 Η συμπλήρωση του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
της Δ.Ε.Υ.Α.Β. είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.  
Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν 
να επικοινωνούν στο τηλ. 23310 78814. 

Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική 
γλώσσα. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Β. 
 ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

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

Το “αγκάθι” των Πρεσπών…

Συναντήσεις του δημάρχου Νάουσας 
με δημότες Ροδοχωρίου και Γιαννακοχωρίου

Συναντήσεις με δημότες και  προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Ροδοχωρίου (Ραφαήλ Πουλτίδη) και Γιαννακοχωρίου (Θεόδωρο Θεοδοσιάδη) 
πραγματοποίησε χθες το απόγευμα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας, στο πλαίσιο της καθιερωμένης «Ώρας του 
Δημάρχου», συνοδευόμενος από τους αντιδημάρχους, τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΝ, δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους.  

Στις συναντήσεις συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και ειδικότερα θέματα διαχείρισης απορ-
ριμμάτων, δικτύου ύδρευσης, βελτίωσης και συντήρησης υποδομών όπως οδικό δίκτυο, αγροτική οδοποιία, συντηρήσεις σε αθλητικές εγκαταστά-
σεις, σχολικές μονάδες κ.ά. 
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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.

ΙσόπαλοέληξετοματςτηςΒέροιαςμεταΤρίκαλα.
Η Βέροια προηγήθηκε στο πρώτο μέρος αλλά τα
Τρίκαλα έφτασανστην ισοφάρισηστιςαρχές τουΒ’
μέρους.Στοπρώτομέρος,ηΒέροιαάνοιξενωρίςτο
σκορ.Στο3’οΠαπαχρήστος“έσπασε”τηνμπάλαα-
πόαριστεράστηνμικρήπεριοχήκαιεκείπετάχτηκεο
Καραγιάννηςκαιμεκοντινόσουτέστειλετηνμπάλα
σταδίχτυα.ΗΒέροιαείχεάλλεςδυοφάσειςγιαγκολ
μεΠασάκαιΠόζογλουαλλάηάμυνατωνΤρικάλων
τηντελευταίαστιγμήέσωσετηνεστία.

Στον αντίποδα, ηΒέροια άσκησεπίεση, έκλεισε
τουςδιαδρόμουςπροςτοτέρματουΒελλίδηκαιδεν
επέτρεψεστουςφιλοξενούμενουςναφτάσουνσεθέ-
σειςεκτέλεσηςκαινααπειλήσουν.

Στο δεύτερο μέρος, ηΒέροια έχασε μεγάλη ευ-
καιρία με τονΠασά για το 2-0 και στο 57’ δέχθηκε
τηνισοφάριση.ΟΠέλκας“τσίμπησε”τηνμπάλαέξω
απότηνπεριοχή,προχώρησεκαιμεσουτέγραψετο
1-1.Στοτελευταίοημίωροορυθμόςέπεσεκαιτο1-1
έμεινεμέχριτοφινάλε.

Μετά το τέλος τουματς, ο τεχνικός τηςΒέροιας
ΠαύλοςΔερμιτζάκης δήλωσε: «Στο πρώτο μέρος
ήμαστανπολύ συγκεντρωμένοι.Δεν αφήσαμε τον
αντίπαλονακάνειπαιχνίδικαιναμαςαπειλήσειενώ
εμείςσημειώσαμεγκολκαιαιφνιδιάσαμεταΤρίκαλα.
Στο β’ μέρος, η άνοδος του αντιπάλου, η κούρασή
μαςκαιοιπολλέςαλλαγέςείχανωςαποτέλεσμανα
πέσειορυθμόςμας.Είμαιευχαριστημένοςαπότην
προσπάθεια τωνπαικτώνμου.Με τέτοιαεικόνα, εί-
μαιαισιόδοξοςκαιδενφοβάμαικανέναν».

Από την άλληπλευρά, οπροπονητής τωνΤρι-
κάλωνΑπόστολοςΧαραλαμπίδηςσημείωσε: «Παί-
ξαμε με μια πολύ καλή και οργανωμένη ομάδα,

πουφτιάχτηκεγιαναπρωταγωνιστήσειστην
SL2.Δενμπήκαμεκαλάστοματς.Δεχθήκα-
με γκολ αλλά στηνπορεία ισορροπήσαμε.
Στοβ’μέρος,ήμαστανπιοκαλοίκαιφτάσαμε
στην ισοφάριση.Βγήκανσυμπεράσματακό-
ντρασεμιακαλήομάδα».

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μελτζανίδης (Μπογιατζό-
γλου,Βαλκάνος)

ΒΕΡΟΙΑ: Βελλίδης (77’ Τσιμόπουλος),
Μουχάλης,Παπαχρήστος,Μαραγκός,Σκόν-
δρας (57’ Στάμου),Μπλέτσας (73’ Τζιοβά-
νι), Βεργώνης (57’Οικονόμου), Σιμόνι, (66’
Μούργος)Πασάς (86’ Ιωάννου), Πόζογλου
(73’Αποστολόπουλος), Καραγιάννης (57’
Λουκίνας).

ΤΡΙΚΑΛΑ: Γιακουμής, Νιάρος (71’’Λιαμπίρης),
Κεχαγιάς(66’Ζόγκος),Ντιαλόσι,Πιαστόπουλος(78’
Στεφανίδης), Ριζογιάννης (88’Κλεμέντε), Σκόνδρας
(80’Κωστίκος),Παπαγεωργίου(62’Χατζηκωνσταντί-
νου),Ευθυμίου(46’Σιλβάνο),Πέλκας(71’Διαμαντό-
πουλος),Σταματής(77’Μόλα).

ΑνακοινώθηκεαπότονΝΠΣΒέροια2019
οΓάλλοςΝτιΤζιοβάνι

ΗΠΑΕΝΠΣΒΕΡΟΙΑ 2019 ανακοίνωσε την α-
πόκτηση του Γάλλου ποδοσφαιριστή DiGiovanni
NoumaOum.Ο αθλητής γεννήθηκε την 1/1/1997,
αγωνίζεταιστηνμεσαίαγραμμήκαιυπέγραψεσυμ-
βόλαιοσυνεργασίαςγιαέναχρόνο.

ΟDiGiovanniNoumaOumτελευταίααγωνίστηκε
γιαέναμικρόδιάστημαστονΕρμήΑραδίππου.Πριν
μεταβεί στηνΚύπρο αγωνίστηκε σε ομάδεςΒ’ και
Γ’ κατηγορίας της Γαλλίας (ASNancy-LorraineB,
RacingStrasbourgB,RCFrance,FC93Bobigny).

Με τις αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής συ-
νεχίστηκε  τοπρωτάθλημα τηςΒ’ κατηγορίας της
ΕΠΣΗμαθίας.Στονπρώτοόμιλο,τοαπόλυτοτων
νικώνέχουνμέχριστιγμήςτρειςομάδες,ταΚαβά-
σιλα, τοΠαλαιοχώρι και τοΚαμποχώρι, ενώστον
δεύτεροόμιλοτοΖερβοχώρι,οΑγ.Γεώργιοςκαιη
Ραχιάέκαναντο2στα2.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
Α’όμιλος
Λουτρός-Αγ.Βαρβάρα:............................ 3-0
Καμποχώρι-Ακαδ.Τρικάλων:................... 1-0
Παλαιοχώρι-Αλεξάνδρεια:........................ 1-0
Λυκογιάννη-Παλατίτσια:........................... 3-0
Καβάσιλα-Βρυσάκι:.................................. 3-1

Β’όμιλος
Λευκάδια-ΟλυμπιακόςΝ.:........................ 3-0

ΑΕΠΒέροιας-Ζερβοχώρι:........................ 1-4
ΑχιλλέαςΝ.-Αγ.Γεώργιος:....................... 1-4
Τρίλοφος-Ραχιά:...................................... 1-2
Ασώματα-Επισκοπή:............................... 1-6

ΙσοπαλίαστοφιλικόηΒΕΡΟΙΑ
μεταΤρίκαλα

Ανακοινώθηκε από τον ΝΠΣ Βέροια 2019
ο Γάλλος Ντι Τζιοβάνι

ΕΠΣΗμαθίας
Με νίκες προχώρησαν τα φαβορί

ΠρώτηήτταγιατηνΑλεξάνδρεια

Μεγάλη εκτός έ-
δρας νίκη του Μ.Α
Τρικάλων που κέρ-
δισε στην Βαρβάρα
τον τοπικό Αετό με
1-2, ενώ ο ΠΑΟΚΑ-
λεξάνδρειας γνώρισε
βαρειά ήττα με 0-3 ε-
ντόςέδραςαπότηνο-
μάδατωνΚουφαλίων,
στον πρώτο αγώνα
τουπρωταθλήματος .
ΗΝίκηΑγκαθιάς είχε
ρεπό

Αναλυτικάτααποτελέσματα
2οςόμιλος-2ηαγωνιστική
ΠΑΟΚΑλεξ-ΠΑΟΚουφαλίων.................... 0-3
ΑναγέννησηΓιαννιτσών-Εδεσσαϊκός......... 3-0

ΘερμαϊκόςΘέρ-ΑναγέννησηΠλαγιάς........ 4-1
ΝέαΚαλλικράτεια-ΑγροτικόςΑστ.......αναβολή
ΠοσειδώναςΜηχ-Μακεδονικός................. 2-1
ΑετόςΒαρβ-Μ.ΑλέξανδροςΤρ.................. 1-2
ΘύελλαΣαρακηνών-ΕθνικόςΓιαν.............. 3-1
Ρεπό:ΝίκηΑγκαθιάς

Γ’ Εθνική
Βαρειάήτταμε0-3τουΠΑΟΚΑλεξάνδρειας

απόταΚουφάλια
Διπλό (1-2) των Τρικάλων
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Τηνανωτερότητάτηςσεόλατα
επίπεδαπιστοποίησεστον3οόμι-
λοτηςΑ1Γυναικώνκαιτην2ηα-
γωνιστικήηΒέροια2017πουδεν
αντιμετώπισειδιαίτεραπροβλήμα-
τααπότηνΑναγέννησηΆρταςκαι
επιβλήθηκεμετοεμφατικό30-20.

Τρομερήκαθ´ολητηνδιάρκεια
τουπαιχνιδιούδενάφησεσεκανέ-
νασημείο τουαγώνα τα ηνία και
σιγά σιγά ανέβασε την διαφορά,
άλλωστε το τελικόσκορ30-20α-
ποτυπώνειχωριςπολλάλόγιατην
εξέλιξητουαγώνα.Ηαρμάδατου
ΤεοΠαυλιδηήτανανάδιαστήματα
εκπληκτικήσεάμυνα και επίθεση
μεπολλές επιλογέςστοσκοράρι-
σμα όπου 9παίκτριες βρήκαν το
δρόμοπροςταδίχτυα.

Έχονταςπλουραλισμόστην ε-
πίθεση(σκόραρανεννιάαθλήτριες
μεπρώτο«βιολί»τηνΒασιλειάδου
με επτά τέρματακιαπόκοντά τις
Κωστοπούλου και Κάμπα με έξι
και πέντε αντίστοιχα) οι Βεροιώ-
τισσεςπέτυχαν της δεύτερη νίκη
τους στοπρωτάθλημα και διατη-
ρήθηκαν χωρίς πρόβλημα στην
κορυφήτουομίλουτους.ΗΑνδρί-
τσουπουπέτυχεταμισάτέρματα
της ομάδας της δεν αρκούσε για
να καταφέρει ηΑναγέννηση κάτι
καλύτερο.

Παράτηνεύκοληνίκη,οτεχνι-
κός της ΒέροιαςΘόδωροςΠαυ-
λίδης – μιλώνταςστο e-handball.

gr–στάθηκεστηνκακήάμυνατου
πρώτου μέρους. «Αντιμετωπίσα-
με κάποιαπροβλήματα συνοχής
στηνάμυναστοπρώτοημίχρονο,
αλλά το διορθώσαμε στη συνέ-
χεια και με την εμφατική απόδο-
ση τηςΜπρούνα (σ.σ. Καμπόιμ)
στο β’ μέροςφτάσαμεστην νίκη.
Αυτή η ομάδα μπορεί να δείξει
περισσότεραπράγματα. Κάποιες
φορέςδενείναιεύκολοναέρθειη
απόδοση.Θέλουμε να παίξουμε
γρήγορο χάντμπολ και για να το
πετύχουμεχρειάζεταιναπαίξουμε
καλήάμυνα».

ΒΕΡΟΙΑ2017-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΑΡΤΑΣ30-20

Τα 5λεπτα: 3-3, 4-4, 6-4, 8-5,
12-9, 15-10 (ημχ.), 17-13, 19-15,
21-17,23-18,27-19,30-20

ΒΕΡΟΙΑ (Παυλίδης): Κερλίδη,
Εμμανουηλίδου 2, Τζούρισιτς 2,
Καραμπατζάκη,Ανθίτση 2, Κα-
μπόιμ,Ζένελι1,Κωστοπούλου6,
Ανδρόνικου, Γεωργιάδου, Χοτο-
κουρίδου,Κάμπα5,Λύτρα,Νού-
σια3,Βασιλειάδου7,Μάστακα2

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ:Μπαλάφα 1,
Μούρνου3,Σκάρα,Νούλα2,Θε-
οδοσοπούλου Β., Σπυριδοπού-
λου 1, Τσιομπάνου 1, Κανάρα,
Ανδρίτσου 10, Θεοδοσοπούλου
Σ., Παπακοσμά, Νταβίντοβιτς 2,
Μαυροπούλου

Διαιτητές: Κυριακού- Γράψας
Δίλεπτα:4–3Πέναλτι:1/3–3/4

OΠΑΟΚήτανομεγάλος νικητής του τη-
λεοπτικού ντέρμπιπου έριξε τηναυλαία της
6ηςαγωνιστικήςτηςHandballPremierμε32-
29επίτουΦιλίππουΒέροιας.

ΟδικέφαλοςτουΒορράήλεγχετοναγώνα
στην μεγαλύτερη διάρκεια και επικράτησε
δίκαια.Οι γηπεδούχοι, παρότι είχαν τις ευ-
καιρίεςστοπαιχνίδιγιαναπάρουνέναθετικό
αποτέλεσμα,εντούτοιςπροδόθηκαναπότην
πολύ κακή διαχείριση στις περιπτώσεις με
παίκτη παραπάνω, σε συνδυασμό με την
πολύκαλήεπιθετικήάμυνατουΠΑΟΚ.Είναι
χαρακτηριστικόότιοΦίλιπποςδέχθηκεπολ-
λάτέρματα,ακόμακαιότανείχεδύοπαίκτες
παραπάνω.ΕξαιρετικόματςγιατονΦίλιππο
έκανε οΟυκρανός τερματοφύλακαςΚριού-
τσκοφμεάξιουςσυμπαραστάτεςΚωστακίδη
(9γκολ),Παπαδόπουλο(4γκολ)καιΦιλόσο-
γλου (4 γκολ), ενώ για τονΠΑΟΚκαλήπα-
ρουσία είχε ο Γκίγκοφ, ενώμεγάλοπαιχνίδι
έκανεοΣτογιάνοβιτς(9γκολ).

Στοπρώτοημίχρονο το7-7στο13’ έγινε
7-11 στο 20’, με τους φιλοξενούμενους να
προηγούνταιμε+5(16-11)στοημίχρονο.

Στοδεύτερομέροςηαλλαγήπροσώπων
πουεπιχείρησεοτεχνικόςτουΦιλίππου,Κώ-
σταςΤούτσης,λειτούργησεθετικάκαιηεικό-
νατωνΒεροιωτώνάλλαξε.ΟΣταύροςΠαπα-
δόπουλοςπέρασεσεθέσηαριστερούεξτρέμ
με τον Παντελή Κωστακίδη να αγωνίζεται
ως δεξιός ίντερ αντί του ΧάρηΜπαλτατζή,
ο οποίος τοποθετήθηκεστο δεξί εξτρέμ.Με
αυτό τοσχήμα και τονΚριούτσκοφνα κάνει
μεγάλοπαιχνίδι(με4επεμβάσειςσεπέναλτι)
οΦίλιπποςμάζεψε τη διαφορά, μειώνοντας
σε23-24στο48’ (από17-22στο41’)και το
ματςξαναέγινεντέρμπι.

Στο 28-29 (57’) ο Κωστακίδης νικήθηκε
από τονΆρσιτς σε τετ-α-τετ με τονΠαπα-
βασίλη νασκοράρει στην ακριβώς επόμενη
φάσηγιατο28-30στο57:30.Οπαίκτηςτου
Φιλίππουμείωσεσε29-30στο58:25μετον
Κριούτσκοφ να σταματάει πέναλτι του Σεϊ-
ρεκίδηστο 59’, αλλά οι γηπεδούχοι έχασαν
την επόμενη επίθεση, δίνονταςστην ευκαι-
ρία στονΠΑΟΚ να «τελειώσει» τοπαιχνίδι,
πράγμαπου έγινεστο59:43ότανοΣτογιά-
νοβιτςμεσουταπότηνπεριφέρειαέκανε το
29-31.Το τελικόσκορδιαμόρφωσεοΆρσιτς

στην εκπνοήμε γκολαπό
το ένα τέρμαστοάλλοσε
κενήεστία.

Δηλώσεις
τουΚώσταΤούτση

«Κάναμε μεγάλη προ-
σπάθεια από το 2ο κομ-
μάτι του 1ου ημίχρονου.
ΟΠΑΟΚήτανπιο συγκε-
ντρωμένοςκαιπιοέτοιμος
καιαυτόφαινότανκαιστις
προσωπικές μονομαχίες.
Προσπάθησα να δώσω
ψυχολογία.Αν καταφέρναμε να αλλάξουμε
τηνψυχολογίαμπορούσαμεναγυρίσουμετο
ματς.Κάναμεκάποιεςαλλαγές.Προσπάθησα
να βρω ένα σχήμα να τρέξει πιο γρήγορα
τη μπάλα. Ο ΠΑΟΚ άφηνε χώρο. Στο 2ο
ημίχρονο είχε άλληροη τοπαιχνίδι.Κάναμε
προσπάθεια στο τέλος.Δυστυχώς ήμασταν
άστοχοιστοτετ-α-τετ.Δενπήραμετοριμπά-
ουντ. Κάναμε σοβαρήπροσπάθεια κόντρα
στηνπιοποιοτικήομάδατουομίλου.Ταπαι-
διάδείχνουνότιείναισεκαλήκατάσταση.Δυ-
στυχώςαυτάσυμβαίνουν, αλλάπιστεύωότι
μεανάλογησυνέχειαθαταπάμεκαλύτερα»,
δήλωσεστοe-handball.grοτεχνικόςτουΦι-
λίππου,ΚώσταςΤούτσης.

Ταπεντάλεπτα:2-4,5-6,7-8,9-12,10-13,
11-16(Ημχ),15-18,17-22,20-23,24-25,26-
28,29-32

ΦίλιπποςΒέροιας(Τούτσης):Αρβανιτίδης,
Κωστακίδης9,Φιλόσογλου4,Μπαλτατζής2,
Κριούτσκοφ,Παπαδόπουλος 4, Κουκουτσί-
δης 2,Τριανταφυλλίδης 3, Στανκίδης,Ρίζος,
Καλλιαρίδης,Παπαγιάννης,Τακαφίκας, Σό-
φρανατς4,Μούγιτς1,Καραγιοβάνης

ΠΑΟΚ(Γούσιος):Γκίγκοφ,Άρσιτς1, Πα-
παβασίλης 3, Νικολαϊδης 1, Γιορανίδης,
Παλάσκας 6, Τσαναξίδης 1,Μέντουριτς 3,
Λιάπης3,Αποστόλου1,Κυριακίδης,Στογιά-
νοβιτς9,Σεϊρεκίδης4,Καραγκιοζόπουλος1,
Τζωρτζίνης,Καβουσανάκης

Διαιτητές:Λινάρδος /ΝικολαΐδηςΔίλεπτα:
7/9Πέναλτι:4/5–3/5

HandballPremier(6ηαγωνιστική)
Δούκας-Ολυμπιακός......................26-39

ΖαφειράκηςΝάουσας-Πυλαία........23-23
ΦαίακαςΚέρκυρας-Αερωπός.......24-22
Σαλαμίνα-AEK...............................27-40
ΙωνικόςΝΦ-ΆρηΝικαίας................23-22
Φίλιππος-ΠΑΟΚ...........................29-32

Βαθμολογία
Α’ΟΜΙΛΟΣ
1.ΑΕΚ.................................................12
2.Ολυμπιακός.......................................8
3.ΔιομήδηςΆργους...............................6
4.ΙωνικόςΝέαςΦιλαδέλφειας...............6
5.ΆρηςΝικαίας......................................2
6.Δούκας...............................................2
7.Σαλαμίνα............................................0

Β’ΟΜΙΛΟΣ
1.ΠΑΟΚ.............................................. 11
2.Δράμα................................................7
3.ΦίλιπποςΒέροιας..............................5
4.ΑερωπόςΈδεσσας............................4
5.ΑΕΣΧΠυλαίας...................................4
6.Φαίακας.............................................3
7.ΖαφειράκηςΝάουσας........................2

ΕΠΟΜΕΝΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΌμιλος
ΆρηςΝικαίας-Δούκας
Ολυμπιακός-Σαλαμίνα
ΔιομήδηςΆργ-ΙωνικόςΝ.Φιλαδέλφειας
Ρεπό:ΑΕΚ

ΒΌμιλος
Πυλαία-ΦαίακαςΚέρκυρας
Αερωπός-ΦίλιπποςΒέροιας
Δράμα-ΖαφειράκηςΝάουσας
Ρεπό:ΠΑΟΚ

Α1ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Δύο στα δύο η Βέροια 2017 

εύκολα την Αναγέννηση Άρτας 
30-20

HANDBALL PREMIER
Το“πάλεψε”οΦίλιπποςήττα29-32απότονΠΑΟΚ

Αποτελέσματα-βαθμολογίες



Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε επί της Αρχής το 
σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Ρυθ-
μίσεις οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας» 
από την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. «Υ-
πέρ» του νομοσχεδίου επί της Αρχής ψήφισε η ΝΔ 
ενώ καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Κατά την ολοκλήρωση της επί των άρθρων συ-
ζήτησης, ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι θα 
υπάρξουν νομοθετικές βελτιώσεις του νομοσχεδίου 
όπου:

    * Θα διευκρινισθεί ρητά ότι πτωχευμένος 
οφειλέτης δεν πληρώνει ποσό πέραν του ακατά-
σχετου οριζόντιου ορίου των 1.250 ευρώ μηνιαίως, 
όπως ήδη ισχύει στη νομοθεσία, για να μην υπάρ-
χουν αμφισημίες.

   * Για την φορολόγηση των ποσών που πλη-
ρώνει ο πτωχευμένος που δεν απώλεσε περιου-
σία, θα διευκρινισθεί ρητά ότι τα ποσά δεν φορο-
λογούνται.

   * Αναφορικά με την δυνατότητα πληρωμής 
φόρων και εισφορών που θα πρέπει να πληρώνει 
ο πτωχευμένος που δεν απώλεσε περιουσία, θα 
διευκρινισθεί ρητά ότι το εισόδημα είναι το καθαρό, 
δηλαδή μετά την αφαίρεση φόρων και ασφαλιστι-
κών εισφορών.

   * Θα διευκρινιστεί ρητά ότι ο πτωχευμένος ο-
φειλέτης θα μπορεί να λάβει απαλλαγή εάν η πτώ-
χευσή του δεν είναι δόλια, παρότι έχει οφειλές στο 
Δημόσιο και ως εκ τούτου εκκρεμεί καταδίκη, ή έχει 
καταδικαστεί. Προφανώς, αν κάποιος έχει προβεί 
σε δόλιες συμπεριφορές, όπως έκδοση πλαστών 
εικονικών τιμολογίων, τριγωνικές συναλλαγές και 
άλλα, δεν θα λαμβάνει απαλλαγή οφειλών.

   * Για το αν θα θεωρούνται ως ευάλωτοι όσοι 
είναι επιτηδευματίες, δηλαδή έχουν επιχειρηματική 
δραστηριότητα, θα διευκρινιστεί ρητά ότι όλα τα 
φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του αν έχουν ή όχι 
επιχειρηματική δραστηριότητα, θα μπορούν να λά-
βουν όλες τις προστατευτικές πρόνοιες του νόμου 
και να συμπεριληφθούν στις πρόνοιες του φορέα 
απόκτησης ακινήτων σε περίπτωση πτώχευσής 
τους. Ο νόμος είναι ανοιχτός σε όλους, σε αντίθεση 
με το «νόμο Κατσέλη» που άφηνε απέξω όσους 
είχαν εμπορική δραστηριότητα.

   * Για τους φορείς που δύνανται να υποστηρί-
ζουν τους οφειλέτες στο πλαίσιο του μηχανισμού 
έγκαιρης προειδοποίησης, θα διευκρινιστεί ρητά ότι 
συμπεριλαμβάνονται και τα ινστιτούτα των κοινωνι-
κών φορέων.

   * Για τον ορισμό του οικονομολόγου και του 
λογιστή, θα διευκρινιστεί ρητά ότι αφορά σε φυσικά 
πρόσωπα, ενεργά μέλη του Οικονομικού Επιμελη-
τηρίου της Ελλάδος, με συναφή προϋπηρεσία επί 
τουλάχιστον πέντε έτη, ή πιστοποιημένοι λογιστές 
φοροτεχνικοί με επαγγελματική άδεια Α’ τάξης, ή 
νομικά πρόσωπα που παρέχουν λογιστικές, φορο-
τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

   * Για το χρονικό διάστημα που ελέγχονται για 
δολιότητα τα μέλη διοικητικού συμβουλίου, αυξάνε-
ται το σχετικό όριο από 1 έτος σε 3 έτη. Συνεπώς, 
το συνολικό χρονικό διάστημα που δύναται να ε-
λέγξει ο δικαστής, αυξάνεται από τρία σε πέντε έτη 
πριν την υποβολή αίτησης στο δικαστήριο. 

    Ο κ. Σταϊκούρας απέρριψε τις κατηγορίες 

ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει σε 
πτωχεύσεις νοικοκυριών και επιχιερήσεων, λέγο-
ντας ότι «ο στόχος του νομοσχεδίου είναι ακριβώς 
το αντίθετο, δηλαδή η αποφυγή της πτώχευσης. 
Γι’ αυτό περιέχει ειδικά επί τούτου δύο άξονες: την 
πρόληψη με την έγκαιρη προειδοποίηση, και την α-
ντιμετώπιση με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμι-
σης οφειλών. Εφόσον κάποιος οφειλέτης ρυθμίσει 
όλες τις οφειλές του σε έως 240 δόσεις, τότε δια-
σώζει ολόκληρη την περιουσία του. Ωστόσο, εάν 
κάποιος οφειλέτης αδυνατεί να εξοφλήσει τα χρέη 
του, ακόμα και με ευνοϊκή ρύθμιση σε έως 20 έτη, 
τότε στην πράξη έχει ήδη πτωχεύσει. Σε αυτή την 
περίπτωση, ο νόμος προβλέπει την απαλλαγή του 
από όλες τις οφειλές, έτσι ώστε να λάβει μια δεύτε-
ρη ευκαιρία. ‘Αρα λοιπόν, ο νόμος στοχεύει στο να 
δώσει την δυνατότητα στον οφειλέτη να βρει μια ο-
ριστική και βιώσιμη λύση για τα χρέη του, έτσι ώστε 
αυτά να μην μεταφέρονται στις επόμενες γενεές, οι 
οποίες μέχρι σήμερα οδηγούνταν στην αποποίηση 
κληρονομιάς», είπε ο υπουργός.

Αχτσιόγλου: «Ταφόπλακα»και «ομηρία» 
για τους οφειλέτες

H εισηγήτρια της μειοψηφίας, Έφη Αχτσιόγλου 
ανέφερε πως ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί κάθετα με τη 
στρατηγική του νομοσχεδίου και όχι απλά σε κά-
ποιες επιμέρους διατάξεις καθώς στη φιλοσοφία 
του δεν «βλέπει» το τι έχει συμβεί «με τα υπερχρε-
ωμένα νοικοκυριά, τις τράπεζες και τη νέα κρίση 
που έρχεται...». Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε 
πως δημιουργείται ένα πλαίσιο γρήγορων και εκτε-
ταμένων πτωχεύσεων για όλους, νοικοκυριά και ε-
πιχειρήσεις. Το νομοσχέδιο, είπε, «ικανοποιεί μόνο 
τις τράπεζες ενώ για όλους τους υπόλοιπους είναι 
«ταφόπλακα», «ομηρία» και δεν προσφέρει καμία 
μια «δεύτερη ευκαιρία» όπως λέει η κυβέρνηση». 
Εξέφρασε την κάθετη διαφωνία της «τα φυσικά 
πρόσωπα να εξομοιώνονται στην διαδικασία της 
πτώχευσης με τις επιχειρήσεις και τα νομικά πρό-
σωπα. Τόνισε πως το νομοσχέδιο θεωρεί ως «ευά-
λωτους» τους συμπολίτες μας που έχουν εισόδημα 
έως 7.000 ευρώ ετησίως, όλοι οι άλλοι θα χάνουν 
αμέσως την πρώτη τους κατοικία.

Επισημάνσεις της ΕΣΕΕ με τις «παγίδες»
 του ν/σχ για την  πρώτη κατοικία

Εν τω μεταξύ, αναλυτικό υπόμνημα στο οποίο 
επισημαίνει σημεία – παγίδες για επιχειρήσεις και 
νοικοκυριά κατέθεσε στη Βουλή η Ελληνική Συνο-
μοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στο 
πλαίσιο της διαβούλευσης επί του Σχεδίου Νόμου 
«Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρί-
ας».

Στο Υπόμνημα της η ΕΣΕΕ τονίζει πως το σχέ-
διο νόμου ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενοποίησης 
και απλοποίησης των ρυθμίσεων που ισχύουν έως 
σήμερα. Εντούτοις, περιέχει διατάξεις που ενδε-
χομένως εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τα 
πλέον ευάλωτα τμήματα της πολύπαθης – ελέω 
Μνημονίων και πανδημίας – μικροεπιχειρηματικό-
τητας της χώρας. 

Ειδικότερα η ΕΣΕΕ υπογραμμίζει ως προς τις 
διατάξεις για ρύθμιση οφειλών:

• Εξακολουθεί να 
απαιτείται η έμμεση 
συναίνεση των τρα-
πεζών για κεφαλαιο-
ποίηση του συνόλου 
των οφειλών, ενώ 
όταν τα πιστωτικά ι-
δρύματα αρνούνται 
την εξωδικαστική 
ρύθμιση, προκύπτει  
αδυναμία ρύθμισης 
και για τα υπόλοιπα χρέη του οφειλέτη σε Δημόσιο 
και Ασφαλιστικά Ταμεία.

• Δεν θα έπρεπε να υφίσταται κανένα πλαφόν 
για την ενεργοποίηση της συμμετοχής του Δημο-
σίου και των ασφαλιστικών ταμείων στην σχετική 
διαδικασία.

• Θα πρέπει να διπλασιασθεί από δύο σε 
τέσσερις μήνες η προθεσμία ολοκλήρωσης της δια-
δικασίας ρύθμισης οφειλών μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας.

Ως προς την πτωχευτική διαδικασία:
• Το κριτήριο της τεκμαιρόμενης παύσης πλη-

ρωμών του 40% των οφειλών σε διάστημα 6 μη-
νών, που είναι μεγαλύτερο των 30.000 ευρώ ενδέ-
χεται να ανοίξει τον δρόμο για μαζική κήρυξη πτω-
χεύσεων, ακόμη και για εκείνους τους οφειλέτες 
που δεν έχουν στην πραγματικότητα υπεισέλθει σε 
πραγματική και ουσιαστική παύση πληρωμών.

• Σημαντικό τμήμα των ει-
σοδημάτων του επιχειρημα-
τία μετά την κήρυξη της πτώ-
χευσης θα συνυπολογίζεται 
πλέον στην πτωχευτική πε-
ριουσία. Με αυτόν τον τρόπο 
η «δεύτερη ευκαιρία» μειώνε-
ται ως προς το εύρος της και 
μοιάζει πιο πολύ με δεύτερη 
ευκαιρία της πτώχευσης, πα-
ρά του πτωχού.

• Προβλέπεται απαλλαγή 
του μη δόλιου πτωχού 3 χρό-
νια μετά την απόφαση πτώ-
χευσης, ακόμα και γι αυτούς 
που έχουν παγιδευτεί επί 
πολλά χρόνια σε ατέρμονες 
παλιές πτωχεύσεις. Μετά α-
πό 10 χρόνια κρίσης και παν-
δημίας τα 3 χρόνια κρίνονται 
πολλά στην κατάσταση που 
βρίσκεται σήμερα η ελληνι-
κή οικονομία. Θα πρέπει να 
ισχύσει το 1 έτος, που είναι 
και ο προβλεπόμενος χρόνος 
για τον οφειλέτη που εισφέρει 
περιουσία στην πτώχευση.

Ως προς την προστασία 
της πρώτης κατοικίας:

• Η ρητή αναφορά της 
διάταξης στο άρθρο 3 ν. 
4472/2017 (η οποία προσδι-
ορίζει τους δικαιούχους ευά-
λωτους ως «νοικοκυριά» με 
στεγαστικό δάνειο) δείχνει ότι 
θέτει εκτός προστατευτικού 

πλαισίου τους μικρούς επιχειρηματίες, που έχουν 
προσημειώσει τα σπίτια τους για να στηρίξουν τις 
επιχειρήσεις, τα οικογενειακά τους εισοδήματα και 
τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν.  Πρόκειται 
σαφώς για άνιση μεταχείριση και οπισθοδρόμηση 
καθώς η ένταξη των μικρών επιχειρηματιών στο 
προστατευτικό πλαίσιο επιτεύχθηκε μόλις πρόσφα-
τα και μετά από πολλές προσπάθειες.

• Για την επαναγορά του ακινήτου, εφόσον 
ο οφειλέτης/ιδιοκτήτης υπαχθεί στο νέο καθεστώς 
προστασίας, θα πρέπει να συνυπολογίζονται τα 
ενοίκια που θα καταβάλει επί 12ετία, όπως επίσης 
και το αρχικό ποσό του δανείου που είχε ήδη πλη-
ρώσει. Τα εν λόγω μισθώματα είναι απαραίτητο να 
καθορίζονται σε εύλογα επίπεδα, που θα επιτρέ-
πουν την ομαλή αποπληρωμή τους, ανάλογα με 
την εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη.
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Σας κάνουμε γνωστό ότι  το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας << Η ΕΝΟΤΗΤΑ 
>>, που προήλθε από τις εκλογές στις 14/10/2020 και συ-
γκροτήθηκε σε Σώμα στις 15/10/2020, έχει ως εξής:

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ  ΑΛΙΚΗ
3 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ
4 ΤΑΜΙΑΣ ΛΕΝΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
5 ΜΕΛΟΣ ΚΑΜΠΑΤΖΑ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ

6 ΜΕΛΟΣ ΤΑΤΣΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7 ΜΕΛΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 Επίσης ως αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Ε.Σ.  Δυ-

τικής και Κεντρικής Μακεδονίας, είναι οι εξής: 
1) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3) ΚΑΜΠΑΤΖΑ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ
4) ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ  ΑΛΙΚΗ
5) ΤΑΤΣΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ “Η ΕΝΟΤΗΤΑ”
Εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Πρόσκληση σε τακτική 
Γενική Συνέλευση

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

-την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου 
-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 προβλεπόμενα 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 
Συλλόγου 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 διεξαχθεί με οποιαδήποτε απαρτία. 

Τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης είναι:
1.Απολογισμός του ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονικού 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 διαμορφώ-
σουν  από κοινού το μέλλον του Οργανισμού της Πρωτοβουλίας για το 
Παιδί και των Δομών του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο 
που επιτελείται.

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος    Ο Γραμματέας

Αριστοτέλης  Σιδηρόπουλος      Ανδρέας Καπράρας

Κατά πλειοψηφία οι «Ρυθμίσεις οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας»
Σταϊκούρας: «Στόχος του νομοσχεδίου είναι η αποφυγή 

της πτώχευσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων»
-Υπόμνημα της ΕΣΕΕ για τις «παγίδες» του ν/σχ



ΟιιστορικέςστιγμέςγιατονΑ-
ΠΣΦίλιπποΒέροιαςσυνεχίζονται!
Στηνπαρθενικήτηςπαρουσίαστη
διοργάνωσητουΛιγκΚαπ«Νίκος
Σαμαράς» η ομάδα τηςΒέροιας,
παράτηνήτταμε3-0σεταπότον
ΠΑΟΚ, στο φινάλε τηςΑ’ φάσης
τουΑ’ ομίλου,που διεξήχθηστo
ΔΑΚ «Δ, Βικέλας» της Βέροιας,
προκρίθηκεμαζί με τον «Δικέφα-
λο του Βορρά»πανηγυρικά στα
ημιτελικά της διοργάνωσης, ως
καλύτερη 2η ομάδα των ομίλων.
Μία επιτυχία, που καταγράφεται
γιαπρώτηφοράστηνιστορίατου
ελληνικού βόλεϊ, απόομάδαπου
ανέβηκε στη Volleyleague μετά
από έναχρόνοστηνΑ2Ανδρών.
ΗνίκητουΦοίνικαεπίτουΠανα-
θηναϊκούμε 3-0σετ λίγο νωρίτε-
ρα ατόνισε το ενδιαφέρον στον
τελευταίοαγώνατωνδύοομάδων
τηςΜακεδονίας καθώς ανεξαρ-
τήτως αποτελέσματος και οι δύο
ομάδες θαπροκρίνονταν στα η-
μιτελικά της διοργάνωσης.Μάλι-
στα οι γηπεδούχοι δεν έκρυψαν
την ικανοποίηση τους καθώς η
ιστορική επιτυχία τηςπαρθενικής
πρόκρισηςτουςήρθεμέσααπό...
ήττα. Το τελικό 3-0 για τον ΠΑ-
ΟΚαδικείτονΦίλιππακαικρύβει
τιςδυσκολίεςπουαντιμετώπισεο
ΠΑΟΚμέχριναφτάσειστηνκαθα-
ρήνίκη.Μάλισταστο1οσετοΦί-
λιπποςπάλεψεαπέναντισε έναν
έμπειρο αντίπαλο. Προηγήθηκε
και17-15αλλάτασερβίςτουΝτε-
σποτόφσκι πίεσαν την υποδοχή
τουΦιλίππουκαιήρθανταπάνω
κάτω.ΟΠΑΟΚμεσερί4-0πέρα-
σεστη θέση του οδηγού (19-17)
καικράτησετο+2μέχριτο24-22

όταν κάρφωσε ο Βαν ντεΝτρις.
ΤαλάθηαπόΑγκάνιτς,Κουμεντά-
κη έφεραν την ισοφάριση 24-24
αλλάοΒανντεΝτριςμε επίθεση
και το λάθος τουΤζιουμάκα έκρι-
ναντοσετ26-24γιατονΠΑΟΚ.Ο
ΦίλιπποςΒέροιας τοπάλεψε και
στο 2ο σετ μέχρι το 12-10 αλλά
ο ΠΑΟΚ με εκφραστές Βαν ντε
Ντρις, Σωτηρίου έκανε σερί 3-0
καιπροσπέρασε 18-17.Τα λάθη
τωνγηπεδούχωνκαι οι επιθέσεις
τουΒαν ντεΝτρις έκαναν τη δι-
αφορά και ο ΠΑΟΚπήρε το 2ο
σετ 25-22. Στο 3ο σετ ο ΠΑΟΚ
κυριάρχησεπλήρως της ομάδας
τουΣωκράτηΤζιουμάκα,πουδο-
κίμασεκάποιασχήματα(έπαιξεμε
ακραίοτονΜπίσεταντίτουΣτέλιου
Τζιουμάκα) και το τέλος τουματς
βρήκεθριαμβευτέςκαιηττημένους
να πανηγυρίζουν μαζί την πρό-
κριση,μαζί με τονOλυμπιακόκαι
τονΦοίνικαΟΝΕΧ.Εκτόςνυμφώ-
νοςέμεινεοκάτοχοςτουτίτλουκαι
πρωταθλητήςΠαναθναϊκός,όπως
καιηΚηφισιά.

Διαιτητές: Γεωργιάδης,Παπα-
κοσμάς,Παρατηρητής:Δεληκωστί-
δης,Γραμματεία:Ψάρρα.

Τασετ:0-3 (24-26,22-25,21-
25)σε77’

Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
(ΣωκράτηςΤζιουμάκας):Μπίσετ
13 (9/12επ.,4μπλοκ,33%υπ. -
0%άριστες),Προύσαλης,Τζιουμά-
καςΣτ.7(6/15επ.,1μπλοκ,44%
υπ.-17%άριστες),Γάτσης4(1/9
επ., 3 μπλοκ), Τζιουμάκας Γ. 21
(20/38επ.,1μπλοκ),Στουντζίνσκι
10 (5/13 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ,
78%υπ. - 50%άριστες) /Μπου-
ράκης(λ,81%υπ.-57%άριστες),

Μπουτόπουλος (λ), Μιχελάκης,
Φερέλ1(1/1επ.).

Π.Α.Ο.Κ. (Κώστας Δεληκώ-
στας):Άγκανιτς 6 (4/7 επ., 1 άσ-
σος, 1 μπλοκ), Κουμεντάκης 9
(8/19επ.,1μπλοκ,69%υπ.-31%
άριστες),Σωτηρίου10(9/18επ.,1
μπλοκ, 36%υπ. - 20%άριστες),
Τακουρίδης 5 (5/5 επ.),Ντεσπο-
τόβσκι2(1άσσος,1μπλοκ),Βαν
ΝτεΝτρις18(16/32επ.,2μπλοκ)
/ Κοκκινάκης (λ, 67%υπ. - 33%
άριστες),Παπαλεξίου2 (2/4 επ.),
Καπετανίδης,Μπούτος.

ΟπροπονητήςτουΦίλιππου
Βέροιας,ΣωκράτηςΤζιουμάκας
δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμέ-
νοι γιααυτήν τηνπολύσημαντική
στιγμήγιατονΦίλιπποΒέροιαςκαι
τηνιστορικήεπιτυχία.Οαντίπαλός
μας ήταν πολύ δυνατός , έβγα-
λεαπίστευτεςάμυνεςενώκαιστα
δύοπρώτασετήμαστανκοντάστο
σκορ.Απότηστιγμήπουεξασφα-
λίσαμε την πρόκριση, δοκίμασα
ενόψει τηςVolleylegaue, κάποια
σχήματαπουσυνηθίζωστηνπρο-
ετοιμασίαμας, καθώςοΜπίσετ ,

μπορεί ναπαίξει όλες τις θέσεις
πληντουπασαδόρου.

Οπροπονητής του ΠΑΟΚ,
ΚώσταςΔεληκώσταςδήλωσε:

«Δενμαςενδιέφερεκανένασενά-
ριοκαικανέναάλλοσκορ,πέρααπό
τοδκόμαςπαιχνίδι.Είμαστεμεγάλος
σύλλογος,τοόνομάτουΠΑΟΚείναι
βαρύκαιευελπιστούμεότιθαγίνου-
μεκαιπολύκαλήομάδα.Σίγουραη
επίθεσηακραίουςμαςδενήτανκα-
λή,σεαντίθεσημετονΒανντεΝτρις,
πουήτααρκετάκαλόςστηνεπίθεση,
ενώήμαστανκάκιστοιστομπλοκ,
ειδικάστονΓ.Τζιουμάκα.Αυτάπουε-
κτελούμεστιςπροπονήσειςβγαίνουν
σεμικρόποσοστόμέσαστοναγώνα,
αλλάείμαιπολύαισιόδοξοςπωςτο
ποσοστόαυτό,σύντομαθαανέβει
δραματικά.Πήραμετοαποτέλεσμα
πουθέλαμε καιπροκριθήκαμεδί-
καια,αφούστόχοςμαςφέτοςείναινα
χτυπήσουμεόλουςτουςεγχώριους
τίτλους.,αλλάεπειδήσελίγεςμέρες
ξεκινάει τοπρωτάθλημα,προφυλά-
ξαμετονΜπατατζίμ .Εύχομαιναέ-
χουμε κόσμο τοσυντομότεροστα
γήπεδα,καλήεπιτυχίαστοΦίλιππο

Βέροιαςκαισεόλες
τιςομάδεςναέχουμε
υγεία».

Λύθηκε
ησυνεργασία

μεΘάνο
Παπάζογλου

Την λύση της
συνεργασίαςμετον
αθλητή Θάνο Πα-
πάζογλου ανακοί-
νωσε η ομάδα βό-
λεϊ τουΦΙΛΙΠΠΟΥ.
Βέροιας.

Αναλυτικάηανακοίνωση
«Ηδιοικούσα επιτροπή τουΑ-

ΠΣΦίλιπποςΒέροιας ,ανακοινώ-
νει την κοινήσυναινέσει λύση της
συνεργασίας, με τον κεντρικό της

ομάδαςμας,ΘάνοΠαπάζογλου.
Ηοικογένεια τουΦίλιππουΒέ-

ροιας ευχαριστεί τονΈλληνα κε-
ντρικόγιατηνπροσφοράτουστην
ομάδακαι του εύχεται καλήσυνέ-
χειαστηνκαριέρατου.»
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Οκτώβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

19-10-2020 μέχρι 

25-10-2020 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τρίτη 20-10-2020

13:30-17:30 ΤΥΡΙ-
ΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  Ε-
ΞΩΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟ-
ΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
23310-25000

21:00-08:00 ΛΙΑΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ
1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιά-
τσαταξί)23310-72677

Φαρμακεία

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
19/10/2020 έως 23/10/2020

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.

Βόλεϊ
Χέρι-χέριστους«4»τουΛιγκΚαπΝ.Σαμαράς»ΠΑΟΚκαιΑΠΣΦίλιπποςΒέροιας

Η θέση του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
για τις εκλογές της ΕΟΚ

Με αφορμή την κοινή δήλω-
ση προέδρων κάποιων ενώσε-
ων σχετικά με την υποστήριξη
συγκεκριμένης παράταξης στις
επερχόμενες εκλογές της ΕΟΚ
(την οποία προσυπογράφει και
ο πρόεδρος τηςΈνωσής μας),
ωςΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣθα
θέλαμε να δηλώσουμε τα ακό-
λουθα:

Οι απόψεις αυτές, το περιε-
χόμενο τωνοποίωνδενθασχο-
λιάσουμε,παράμόνο θα τις θε-
ωρήσουμε άκαιρες τη δεδομένη
χρονική στιγμή, αποτελούνπροσωπική επιθυμία των δηλούντων
και σε καμιάπερίπτωσηδεναντιπροσωπεύουν (τουλάχιστονστην
περίπτωσητηςομάδαςμας) την εκπεφρασμένηβούληση τωνσω-
ματείων.

Εμείς,ωςΦίλιπποςΒέροιας,δεσμευόμαστεναακούσουμεόλες
τιςπλευρές, ναπαραβρεθούμεσεόποιασυνάντηση κληθούμε και
στοτέλος,έχονταςαποκρυσταλλωμένηκαισφαιρικήάποψηγιατις
θέσεις όλωνανεξαιρέτως των εμπλεκομένων, να λάβουμε τηςορι-
στικέςμαςαποφάσεις.

Αυτάπροςπλήρηαποκατάστασητηςαλήθειαςκαιτηςθέσηςτου
τμήματος καλαθοσφαίρισης τουΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣστο εν
λόγωθέμα.Από την κοσμοπολίτικη «Αρχόντισσα των

Κυκλάδων», Σύρο, θα ξεκινήσει οριστικά το
πρώτο επίσημο ταξίδι τουΑΠΣΦίλιπποςΒέ-
ροιας στα νερά της κορυφαίας λίγκας του ε-
παγγελματικούβόλεϊ,σύμφωναμετηνέακλή-
ρωσητουπρογράμματοςτουπρωταθλήματος
VolleyLeague2020-21,πουμετάτηνοριστική
αποχώρησητουΗρακλήςΠετοσφαίριση2015,
θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 8 ομάδων και
νέο σύστημα διεξαγωγής. Στη νέα κλήρωση
τηςΕΣΑΠ,πουκαιπάλιδόθηκανκλειδάριθμοι
ώστενααποφευχθούνταπρόωραντέρμπιμε-
ταξύτωνΠαναθηναϊκού,Ολυμπιακού,Φοίνικα
ΣύρουΟΝΕΧκαιΠΑΟΚσυμμετείχανΠαναθη-
ναϊκός,Ολυμπιακός,ΦοίνικαςΣύρου,ΠΑΟΚ,
Κηφισιά,Ηρακλής,Α.Π.ΣΦίλιπποςΒέροιας,
ΑΟΝΣΜίλων καιΟΦΗ. ΣτονΑΠΣΦίλιππος
ΒέροιαςδόθηκεοκλειδάριθμοςμετοΝο7.

ΤΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΥΑ.Π.Σ.ΦΙΛΛΙΠΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣΣΤΗΝVOLLEYLEAGUE2020-21
Α΄ΓΥΡΟΣΒ΄ΓΥΡΟΣ

1η-Σάββατο24/10/20
Α.Ο.ΦοίνικαςΟΝΕΧΣύρου-Α.Π.Σ.Φίλιπ-

ποςΒέροιας
2η-Σάββατο31/10/20
ΟλυμπιακόςΣ.Φ.Π.-Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας
3η-Σάββατο7/11/20
Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας-Π.Α.Ο.Κ.
4η-Σάββατο14/11/20
Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας-ΠαναθηναϊκόςΑ.Ο.
5η-Σάββατο21/11/20
Ο.Φ.Η.-Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας
6η-Τετάρτη28/11/20
Α.Ο.Π.Κηφισιάς-Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας
7η-Σάββατο5/12/20
Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας–Α.Ο.Ν.ΣΜίλων

Toσύστημαδιεξαγωγής
Το νέοπρωτάθλημαμε 8 ομάδες θα γίνει

μετοακόλουθοσύστημαδιεξαγωγής:
ΜετάτηνολοκλήρωσητουΒγύρουτηςκα-

νονικήςπεριόδου(14αγωνιστικές)οιτέσσερις
πρώτεςομάδεςτηςβαθμολογίαςκαιοιομάδες

τωνθέσεων5-8θασχηματίσουνδύογκρουπ.
Οιομάδεςτου1-4θαπαίξουνμεταξύτους

μίνιπρωτάθλημαδύογύρων(6συνολικάαγω-
νιστικές)καιηπρώτηομάδατηςβαθμολογίας
θαστεφθείπρωταθλήτρια.Επίσης οι ομάδες
από την κανονική περίοδο θα μεταφέρουν
στομίνιπρωτάθλημα τηβαθμολογία τους.Το
εναλλακτικόσενάριο των8ομάδωνείχεαπο-
φασιστείαπότοΔ.Σ.τηςΕΣΑΠστατέλη Ιου-
λίου2020καιαπορρίφθηκεαίτημαπουέθεσε
σήμεραοΠαναθηναϊκόςγιαναμημεταφέρεται
ηβαθμολογία.

Η 8η ομάδα της τελικής κατάταξης της
Volley Leagueθααντιμeτωπίσει την 3η ομά-
δα της Pre League για μία θέση στη Volley
Leagueτηςσεζόν2021-22.

Η1ηαγωνιστικήθαγίνει τοδιήμερο24-
25Οκτωβρίου.Μέχρι το μεσημέρι της Τρί-
της 20 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν όλες
οι ημερομηνίες των αγωνιστικών και πλέον
δεν θα έχουμε εμβόλιμες αγωνιστικές τις
Τετάρτες.

Πρεμιέρα στο «Νησί των «Πειρατών» με τη νέα κλήρωση
της Volleyleague ξεκινάει ο Φίλιππος
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο
κατάστημαεπίτηςο-
δούΠιερίωνστηΒέ-
ροια εμβαδού 54,16
τ.μ. με υπόγειο α-
ποθηκευτικό χώρο
εμβαδού 41,63 τ.μ..
Τιμή 70.000 € Τηλ:
2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στο
κέντρο οροφοδιαμέ-
ρισμα 2ου ορόφου
105 τ.μ., 85 τ.μ. κα-

θαρά με 3 υπνοδω-
μάτια, σαλοκουζίνα,
μπάνιο, τζάκι B/Q
κατασκευή 2001.Τι-
μή ευκαιρίας 75.000
ευρώ!!! Τηλ.: 6973
735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμαστο κέντρομε
2ΔΣΚ, 2ος όροφος,
Χ.Αδ. ,  αρχοντ ική
κατασκευή, 45.000
ευρώ. Τηλ.: 6945
122583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για α-
γορά γκαρσονιέρα
στοκέντρο,μεασαν-

σέρ, 1ος και άνω,
μέχρι 20.000 ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-
κατοικία κοντά στο
7οΔημοτικό,75τ.μ.,
με υπόγειο 75 τ.μ.
και οικόπεδο 200
τ.μ., 60.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

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.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι -
κόπεδο 1.350 τ.μ.
με συντελεστή 1,2,
επί της οδούΑμπε-
λο κ ήπων .  Τη λ . :
2331100888 καΑλε-
ξάνδρα.
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ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χω-

ράφι 2,5 στρ., πίσω α-
πότηΔΟΥΒέροιας,πιο
κάτωαπό τοΣιδ. Σταθ-
μόΒέροιας γιαΦΩΤΟ-
ΒΟΛΤΑΪΚΑ. Τηλ.: 6983
285942.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
γκαρσονιέρα 2ου ορό-
φου, περιλαμβάνει Δ,
Κ, Χ, W.C., βεράντα,
ατομική θέρμανση και
air condition. Περιοχή

Βυζαντινού Μουσείου.
Τηλ.επικοινωνίας:6973
551477κοςΔημήτρης.

ΑΘΗΝΑ ενοικιάζο-
νται γκαρσονιέρες 50
τ.μ. και 55 τ.μ. (σαλόνι,
κουζίνα, υπνοδωμάτιο,
W.C.)στηνπεριοχήΖω-
γράφου, δίπλασταΠα-
νεπιστήμια. Τηλ.: 6977
782641&6971884916.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15 ,  ε-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ι -
ατρείο-γραφείο 42 τ.μ.
καθαρό, λήρως ανα-
καινισμένο στην οδό
Βενιζέλου αρ. 46 Βέ-
ροια. Πληρ. τηλ.: 6932
361080,6945535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πε-
ρίπτερο Ακροπόλεως,
στην καινούργια γέφυρα
«Κούσιου». Τηλ.: 6984
108684.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοι-
κιάζεται επαγγελματικός

χώρος 50 τ.μ., πλήρως
ανακαινισμένος, 1ος
όρ.,  γωνιακό, δίπλα
σταΑστικά. Τηλ.: 6946
740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εται-
ρία στη Βέροια, άτομο
19-29 ετών με κάρτα
ανεργίας σε ισχύ, που
να γνωρίζει Η/Υ και να
χειρίζεται πρόγραμμα
εμπορικής διαχείρισης.
Πληρ. στο τηλ.: 6977
433485(9.00π.μ.-9.00
μ.μ.).

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ19-10.Κωδ.105233Σπάνια

Γκαρσονιέρα72τ.μ.στοκέντροτηςΒέροιας
προςενοικίασημεπολύάνετοσαλόνι,ξεχωρι-
στήκουζίνακαι1υ/δμεμιαμεγάληντουλάπα
, 2οςόροφοςσεπολύαξιόλογηοικοδομή,
ηθέρμανσητηςμεδύοκλιματιστικάInverter.
ενοίκιο230€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23727ΑΚΡΟΠΟΛΗ,ενοικιάζεται
ένακαινούργιοδιαμέρισμα84τ.μ.,μικτάκαι75
τ.μ.καθ.σεεξαιρετικήκατάσταση,κατασκευής
2005,1οςόροφος,μεμοναδικήθέαστονκά-
μπο,έχεικαινούριασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,διαμπερές,άριστηκατασκευή,
γεωμετρικάδομημένοιχώροι,μεφανταστικό
μπάνιο,διαθέτειατομικήθέρμανσηπετρελαί-
ου,μεμηνιαίομίσθωμα300€.Διαθέσιμοαπό
1/11/2020.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

κωδ.23478ΚΕΝΤΡΟ,Διαμέρισμα114τ.μ
κατασκευής1985με3υ/δσαλόνι,κουζίνα,δι-
αμπερέςμεκαινούριασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,ανακαινισμένοπλήρως,ατομική
θέρμανσηπετρελαίουκαιμενυχτερινόρεύμα,
χωρίςκοινόχρηστα,τοδεενοίκιοτου280€.

Κωδ:115481ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπλη-
σίονΚΤΕΛανακαινισμένοδιαμέρισμασυνολι-
κήςεπιφάνειας115τ.μ.στον3οόροφο.Απο-
τελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα
ξεχωριστήκαιμπάνιο,βλέπεισεανοιχτωσιά,
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,με
καινούργιακουφώματααλουμινίου,τηνπόρτα
τουΘωρακισμένηκαιμεδιπλάτζάμια-Τιμή:
300€.ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοπο-
θέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικαμινάδα),
επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλά-
πες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακό
θερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμήπραγματι-
κήςευκαιρίας,350€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπό
τηνείσοδοτηςοικοδομής,σεημιυπόγειο,τιμή
πολύχαμηλήμόνο100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23560-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας54τ.μ.1οςό-
ροφοςΥπερυψωμένος, Αποτελείταιαπό2
Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο1979,
βλέπεισεανοιχτωσιά,μεπολύκαλήπροβο-
λή,τακουφώματατουείναιαλουμινίουσυ-
ρόμενα,μεWCαποκλειστικάδικότουστον
όροφομεμηνιαίο,ενοίκιο130€.Πληροφορίες
μόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο
1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά,έχειΚουφώματα
Συνθετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-Μίσθωμα
300€.

Κωδ:23610-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:230€

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευασμένο
το1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαι
Ανελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.24367ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,επίτης

οδούΚεντρικήςενοικιάζεταικατάστημα75τ.μ.,
ισόγειοκαιμε35τ.μ.πατάρι , σεεξαιρετικά
καλήκατάσταση,έτοιμοκαιμερολάασφαλείας
,ενιαίοςχώρος,μεγάληβιτρίνα,ενοίκιοπολύ
λογικό,μόνο280€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105035-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκαι
στηΜητρόποληκοντάκατάαποκλειστικότητα
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ. ισό-
γειο.ΑποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαιWC
,ενοίκιο200€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:24669-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας97τ.μ.ισόγειολίγουπε-
ρυψωμένοαπότοέδαφος.Αποτελείταιαπό2
ΧώρουςκαιέναWCμεγάλο.Τιμή:350€.

Κωδ:24675 -ΕΠΙΤΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΟΥΒΕΡΟΙΑΣΝΑΟΥΣΑΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΚατάστημαστεγασμένηςσυνολικής
επιφάνειας850τ.μ.σιδηροκατασκευή,  ισό-
γειογιαπολύαπαιτητικούςμισθωτές,σίγουρα
εκπληκτικόκαιξεχωριστόακίνητο,μεάριστη
προβολήκαισεοικόπεδο4.000τ.μ.Μηνιαίο

μίσθωμα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚστηνκαρδιάτηςπόληςμεράμπα
εισόδου,σεπλήρηλειτουργία,κοντάστην
Βενιζέλουτιμήαπό70-80€/μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14545-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας84τ.μ.καθαρόστον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό2μεγάλαΥπνοδωμάτια,Σα-
λονοκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαι-
νούργια,έχειανελκυστήρα,πάρκινγκπυλωτής
καιμίααποθήκημέσα.Διαθέτειεπίσηςκαιηλια-
κόθερμοσίφωνα-Τιμή:53.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτης
ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκειται
γιαέναμοναδικόακίνητο,εξολοκλήρουανα-
καινισμένοτοοποίοαποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,Σαλοκουζίνα,έναμπάνιοπολυτελείας
καθώςκαιαποθήκη.Έχεικαινούργιασυνθετι-
κάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ευρίσκεταισε
πολυκατοικίααξιώσεων,μεάνετουςχώρους,
μεθωρακισμένηπόρταεισόδουκαιαποτελεί
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,τιμή:89.000€.Ιδανικό
ακίνητογιακάποιονπουαναζητείκάτιμοναδικό
στηνκαρδιάτηςπόληςκαιμεδυνατότηταθέσης
στάθμευσηςσεκλειστόπάρκινγκμεκάποια
επιβάρυνση.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφερόμενο.

Κωδ:104996-ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό
2υ/δ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο2006καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Διαθέτειαπερι-
όριστηθέα,ταδεκουφώματατουείναικαινούρ-

γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

Κωδ:105028ΑΚΡΟΠΟΛΗ,πωλείταικαι-
νούργιοσπάνιοδιαμέρισμα110τ.μ.μικτά,3ος
όροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,σαλόνι,κουζί-
να,μπάνιο,υπάρχειδυνατότητακαιγια3ου/δ,
βλέπειτονκάμποτηςΒέροιας,διαθέτειπολύ
μεγάληκουζίνα,ατομικήθέρμανσηπετρελαί-
ου,κλειστόγκαράζ78τ.μ.καιαποθήκηστο
ισόγειο,σεαμφιθεατρικήθέση,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία.Προσφοράσετιμήεκπληκτικάσυμ-
φέρουσα110.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙκα-

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

Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης
Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστηθέα
σεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας120
τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομεκήπο
φανταστικό,μειδιωτικήπισίναστοκαλύτερο
σημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστηνκαταπράσι-
νηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδιαφερόμενους
,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπινραντεβού.Τιμή
290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106692ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΗΜΑΘΙΑΣ,
ΠωλείταικατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα,
κατασκευήςτου1999.Το Ισόγειο αποτελεί-
ταιαπόένα1υ/δ,υπερπολυτελέςσαλόνιμαζί
μετραπεζαρία,μετζάκι,κουζίναανεξάρτητη
καιμπάνιο.Ο1οςόροφοςέχειπρόσβασημε
εσωτερικήσκάλακαιαποτελείταιαπό4υ/δ,
καθιστικόκαιέναυπερπολυτελέςμπάνιο,η

θέρμανσηείναιμεδύοεπιλογές,έχειατομική
πετρελαίουκαιυπάρχεικαιξυλολέβητας.Ευρί-
σκεταισεπεριφραγμένοοικόπεδο480τ.μ.με
πολύωραίοκήπο,διαθέτειεπίσηςμιαανοιχτή
θέσηστάθμευσηςαυτοκινήτουκαιαποθήκη
στηναυλήπερίπου15τ.μ.,ζητούμενοτίμημα
200.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδια-
φερόμενο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδο-
μήαποτελούμενηαπόοικόπεδο388τ.μ.και
αναδρομή355τ.μ.ηοποίακατανέμεταισεα)
έναδιαμ/μαισόγειο59τ.μ.β)δεύτεροδιαμ/μα
ισόγειο124τ.μ.γ)τρίτοδιαμ/μαισόγειο56τ.μ.
καιδ)τέταρτοδιαμ/μα1οςορ.με116τ.μ.τιμή
ευκαιρίαςόλαμαζίμόνο120.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.Α-
ποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικατα-
σκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1οςΥπε-
ρυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου
-Τιμή:12.000€.

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

Κωδ:116755-ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας54τ.μ.1οςόροφος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Χώρους,.
Είναικατασκευασμένοτο1979,βλέπεισεανοι-
χτωσιά,μεπολύκαλήπροβολή,τακουφώματα
τουείναιαλουμινίουσυρόμενα,μεδιπλάτζάμια
,μεWCαποκλειστικάδικότουστονόροφο,σε
τιμήπροσφοράς20.000€.Πληροφορίεςμόνο
στηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,πωλούνται
Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτάκαι
212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοινοικια-
σμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€μεωραία
διαρρύθμισηκαιπροσφέρονταισετιμήεκπλη-
κτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.Αποκλει-
στικήΔΙΑΘΕΣΗκαιτηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13964πωλείταικοντάσταΚΤΕΛ

σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ.,τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα,ακίνητο
ευκαιρίας,τιμήέκπληξη,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμήπώλησης

80.000€τώρα50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΧωράφι

220τ.μ.,σεπρονομιακήτοποθεσία,ευκαιρία
γιαμεγάληυπεραξία,σχεδόνχαρίζεται,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνοαπό10.000€τώραμό-
νο5.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.14452ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟστο

ΠανόραμαΒέροιας416τ.μ.μεσ/δ0,8άρτιοοι-
κοδομήσιμοαπότηνκάτωπλευράτωνπαραλ-
λήλων,εξαιρετικάπρονομιακόκαιμεαπεριόρι-
στηθέατιμήμόνο50.000€.Γιααποφασιστικό
αγοραστήέτοιμο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14527ΣτοΣταυρόΗμαθίαςπωλείται
μοναδικόκαισπάνιοοικόπεδο650τ.μ.εντός
σχεδίουμεσ.δ0,8.Τιμήμόνο15.000€┐Υ-
πόδειξημόνοσεπολύσοβαράενδιαφερόμενο
αγοραστή. ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ105574.ΤΡΙΛΟΦΟΣπωλείταιοικό-
πεδο1500τ.μ.μέσαστοχωριόστηνπεριοχή
Αυλαγάς,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μεμεγάλη
φάτσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο20.000€.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14757ΠΑΤΡΙΔΑ-ΕΥΚΑΙΡΙΑΜΟΝΑ-
ΔΙΚΗπωλείταιοικόπεδοεντόςζώνηςοικισμού
με2.200τ.μ.άρτιοοικοδομήσιμομεαντικει-
μενικήαξία100.000€, τιμήπώλησης μόνο
25.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105088ΠΑΤΡΙΔΑ,Οικόπεδο2.608
τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο,εντόςζώνηςοικι-
σμούπριντηνΠατρίδα,κτίζει300τ.μ.σεεξαι-
ρετικάόμορφηπεριοχήπροσφέρεταισεπολύ
χαμηλήτιμή,μόνο32.000€.Αποκλειστικήα-
νάθεσηκαιπληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14449-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-
δοεντόςσχεδίουπόλεωςσυνολικήςεπιφάνειας
3.747τ.μ.Τιμή:110.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:105963ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο

συνολικήςεπιφάνειας544τ.μ.μέσαστοχωριό,
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μερεύμακαινερό,
κατάλληλογιαανέγερσηκατοικίας,τιμήμόνο
15.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ..

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

Τηλ.:6996436044,6972236144
&2331062812.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φαρ-
μακείου ήφαρμακοποιός να
εργαστεί σε φαρμακείο στη
Βέροιαγιαπλήρηαπασχόλη-
ση.Απαραίτητη προϋπόθε-

ση κάραταεργίας για τουλά-
χιστονέναμήνα.Τηλ.επικοι-
νωνίας:6974637289.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για κα-
φέ ουζερί, δίπλα στοπαλιό

Κρατικό ΚΤΕΟ στο δρόμο
Μακροχωρίου-Λυκογιάννης,
για απογευματινή εργασία.
Τηλ.: 6977 755040 & 6984
427753.

ΤΟ COFFEE ISLAND,
Βενιζέλου 31 (κέντρο), ανα-
ζητείbarista καιδιανομέα.
Αποστολή βιογραφικών στο
e-mail:coffeeislandveria@

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ1οςμεθεα,Α.Θ.2ΔΣΚ280€
ΓΕΦΥΡΑΚΟΥΣΙΟΥ2ΔΣ-ΚΑ.Θπορταασφ.κοπλαμΘΕΑ,300€
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/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβαρεςπροτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο28000€

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.μαπό37000τωρα15000€

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,
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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.



gmail .com. Τηλ.:  6976
633096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςκομμω-
τηρίου με βασικές γνώσεις
κομμωτικής, χωρίς υποχρε-
ώσεις, για πλήρη απασχό-
λησησεκομμωτήριοστοκέ-
ντρο τηςπόλης.Τηλ.: 6974
628212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπτυχιούχοςΤΕ-
ΦΑΑμεεξειδίκευσηστηνκο-
λύμβησηγιαναεργαστείως
προπονητήςστοκολυμβητή-
ριο“ΠΗΓΑΣΟΣAquaCenter”
στη Βέροια.Ασφάλιση και
αποδοχές σύμφωνα με το
νόμο. Κατάθεση βιογρα-
φικών στη γραμματεία του
κολυμβητηρίου Σταδίου 125
Βέροια.Τηλ:2331125087.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυ-
τοκινήτων, ηλεκτρολόγος
αυτοκινήτων από επιχείρη-
σηστηΒέροιαγιαπλήρηα-
πασχόληση. Ικανοποιητική
αμοιβή. ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός
Ταξί για πλήρη απασχό-
ληση καθώς και ΠΩΛΗΣΗ
γαϊδουράκια. Τηλέφωνα ε-
πικοινωνίας: 2331071553&
2331062900. Ώρες επικοι-
νωνίας:9:00με18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποι-
ός ή βοηθός φαρμακοποι-
ού με εμπειρία για φαρμα-

κείο στοΝομόΗμαθιας.Α-
ποστολή βιογραφικού στο:
aggeliesfarmakio@gmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανοτεχνί-
της αυτοκινήτων για μόνιμη
εργασία.Τηλ.: 2331021904
κοςΚώστας.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ALU-SYN
ζητάει άτομο για μόνιμη ερ-
γασία με εμπειρία σε κα-
τασκευή και τοποθέτηση
κουφωμάτων. Επικοινωνία
για ραντεβού 2331073281
υπεύθυνοςπροσωπικουΒύ-
ρωνΣταμπούλογλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-
γασίασεφαρμακείο με επι-
δότησηκαισχετικήεμπειρία.
Απαραίτητη προϋπόθεση
κάρταανεργίας.Τηλ.:23310
27507,6947259696.

Η ΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’
ζητάει να προσλάβει για
μόνιμη απασχόληση, εξω-
τερικό πωλητή ή πωλήτρια
για τους Νομούς Ημαθίας,
Πέλλας, Θεσσαλονίκης.Α-
παραίτηταπροσόντα, ευχέ-
ρεια λόγου, αγγλική γλώσ-
σα, δίπλωμα αυτοκινήτου,
άδεια εργασίας προσωπι-
κού ασφαλείας, εμπειρία με
βιογραφικό και συστάσεις.

Μισθός, ασφάλιση και πο-
σοστά.Παραλαβήδικαιολο-
γητικώνμεσυνέντευξηστα
κεντρικάγραφείαμας,Θεσ-
σαλονίκης 45Βέροιαwww.
securitytsiflidis.gr-sales@
securitytsif l idis.gr- Τηλ.
2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φύλαξη και περιποίηση η-
λικιωμένουσε24ωρηβάση
ή και κάποιεςώρες. Τηλ.:
6986276287.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φροντίδα γερόντων για κά-
ποιεςώρεςήκαιγια24ωρη
βάση,καθαριότητασπιτιών,
γραφείων και σκάλες.Τηλ.:
6940998054.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φροντίδα και περιποίηση
ηλικιωμένωνσε24ωρηβά-
ση.Τηλ.:6993678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής,

τελειόφοιτος του ΑΠΘ, με
φροντιστηριακηπείρα,παρα-
διδει ιδιαίτεραμαθήματασε
μαθητέςΔημοτικού, Γυμνα-
σίου,Λυκείου(μεεξειδίκευση
στηνΈκθεση).Τιμέςπροσιτές
μεμονωμένακαισεγκρουπά-
κια.Τηλ.:6973707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ντουλάπα

4φυλλη, σε χρώμα καφέ,
βελέντζες χειροποίητες σε
διάφορα χρώματα, μεγάλο
χαλί μάλλινο σε διάφορα
χρώματα, χαλί μεγάλο με
«τρίχες», κεντήματα μετρη-
τοίς.Τηλ.:6982293097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙκαυστήραςπε-
τρελαίου, σε καλή κατάστα-
ση.Τηλ.:2331070048.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά εί-
δη τηςCICUσεπολύ κατά-
σταση, 400 ευρώ όλα μαζί.
Τηλ.:2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονο-
μικά ανεξάρτητος αναζητά

σοβαρή εμφανίσιμη κυρία
χωρίςοικογενειακέςυποχρε-
ώσειςάνωτων65ετώνέως
75 ετών με την προοπτική
γνωριμίας και συμβίωση.
Τηλ.:6977951301.

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος,
ζητά γνωριμία με κυρία α-
πό55ετώνέως68ετών,με
σκοπότησυμβιωσηήτογά-
μο.Τηλ.:6986585060.

ΚΥΡΙΑ 60 ετών, συνταξι-
ούχος, κοινωνική, αξιοπρε-
πής,αναζητάσύντροφοέως
68ετώνμε τα ίδιαχαρακτη-
ριστικά για μία ουσιαστική
σχέση ζωής. Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις. Τηλ.: 6997
933246.

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.

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.

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.



Με δοξολογία και καταθέσεις στεφάνων γιόρτα-
σαν οι πόλεις της Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρει-
ας Ημαθίας γιόρτασαν τις επετείους απελευθέρωσής 
τους από τον τουρκικό ζυγό,  στις 16,17 και 18 Ο-
κτωβρίου, αντίστοιχα. 

Στη Βέροια, το πρωί της Παρασκευής 16 Οκτω-
βρίου έγινε επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου χοροστατούντος του Μητροπολίτη κ.κ. 
Παντελεήμονα και ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση 
και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων στην 
Πλατεία Ρακτιβάν (Ωρολογίου), όπου την  Κυβέρνη-
ση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Οικονομικών Από-
στολος Βεσυρόπουλος και τη Βουλή των Ελλήνων η 
βουλευτής Ημαθίας Φρόσω Καρασαρλίδου.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η  Διευθύ-
ντρια του 3ου ΓΕΛ Βέροιας Αναστασία Καρακώστα 
και η τελετή έληξε με σιγή ενός λεπτού  και τον εθνι-
κός ύμνο.

Παρόντες ήταν επίσης οι βουλευτές Τάσος Μπαρ-
τζώκας και Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο Δήμαρχος Βέ-
ροιας Κώστας Βοργιαζίδης,  ο αντιπεριφερειάρχης 
Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης, εκπρόσωποι Στρατού, 
Αστυνομίας, Π.Υ. και τοπικών Φορέων, αντιδήμαρ-
χοι, περιφερειακοί, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, 
κ.α.

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020 γιόρτασε τα  Ε-
λευθέριά της  η Νάουσα, με δοξολογία στον Μητρο-
πολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και 
επιμνημόσυνη δέηση. Προηγήθηκε μνημόσυνο για 
τους  ευεργέτες του Δήμου.

 Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε  ο εκ-
παιδευτικός του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας. 
Χρήστος Τσίτσης. 

Στη συνέχεια έγινε η κατάθεση στεφάνων στο 
Ηρώο της πόλης, παρουσία πολιτικών, στρατιωτικών 
και τοπικών Αρχών και σωμάτων ασφαλείας.

Την  Κυριακή 18 Οκτωβρίου, το πρωί, έγινε η 
επίσημη έπαρση της Σημαίας στο χώρο του Ηρώου 
της πόλης της Αλεξάνδρειας , παρουσία διμοιρίας 
οπλιτών μέριμνας Κ.Ε.Α.Σ.

Στην επίσημη Δοξολογία που ακολούθησε, τον 
πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο δικηγόρος και 
ιστορικός Γιάννης Μοσχόπουλος ενώ στο τέλος της 
θείας Λειτουργίας ο Μητροπολίτης τέλεσε μνημό-
συνο για τους πεσόντες κατά την περίοδο του Μα-
κεδονικού Αγώνος. Η  εκδήλωση ολοκληρώθηκε με 
επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο 
Ηρώο της Αλεξάνδρειας . 

P Προβλέπω νέο λοκ ντάουν και 
να βγάλουμε τα φετινά Χριστούγεννα 
όπως το περσινό Πάσχα στα μπαλκό-
νια…

 
P Ε ναι ρε παιδιά. Η μάσκα είναι 

για το πρόσωπο και τη μύτη, όχι για 
τα σαγόνι. Το μούσι είναι μόδα. Η 
μάσκα όχι.

 
P Οι πολλοί έχουν συμμαζευτεί. 

Αλλά εν προκειμένω, για τη ζημιά αρ-
κούν και οι λίγοι.

 
P Έχεις και τους αρνητές, που 

δεν πιστεύουν στον ιό, αλλά πιστεύ-
ουν στους εξωγήινους.

 
P Η ηλιθιότητα είναι σαν τον ΠΑ-

ΟΚ της περιόδου 2018-2019. Ανίκητη!
 
P Τελικά η Κοζάνη… ζαλίζει και 

χωρίς τις στροφές της Καστανιάς.
 
P Ελπίζουμε να μην μπει και η 

Πέλλα στο επίπεδο 4. Γιατί τότε θα έ-
χουμε γύρω-γύρω Παρασκευή και στη μέση Σάβ-
βατο.

 
P Δοκιμάζει τις αντοχές μας στο Αιγαίο η 

Άγκυρα. Ευτυχώς, δεν πήγε χαμένο τόσα χρό-
νια το γυμναστήριο.

 

P Αν και συνήθως μπερδεύουμε την αντοχή 
με την ανοχή.

 
P Αποχώρησε από τη Σύνοδο Κορυφής 

η Φινλανδή πρωθυπουργός, που είχε έλθει 
σε επαφή με κρούσμα. Εκτός κι αν διέκρινε 
ακραία επεκτατικές βλέψεις στο γυαλισμένο 
μάτι του Ερντογάν.

 
P Δύο μέρες πριν η Φιν-

λανδή πρωθυπουργός είχε δι-
χάσει το κοινό για το βαθύ ντε-
κολτέ της. Ευτυχώς ο ιός δεν 
κολλάει με το μπανιστήρι.

 
P Εν τω μεταξύ, πάλι 

στείλαμε μήνυμα στην Άγκυ-
ρα από τη Σύνοδο Κορυφής; 
Τι γίνεται, απεριόριστα έχου-
με;

 
P Το μεγάλο μυστικό είναι 

ότι οι πολιτικοί μάς περιγράφουν 
περιπλάνηση, ενώ πρόκειται για 
καθαρή παραπλάνηση.

 
P Δίκη Χρυσής Αυγής. 

Τελικά ο μόνος που έκανε φυ-
λακή παλικαρίσια ήταν ο Λά-
κης Γαβαλάς.

 
P 4G στη Σελήνη από τη 

NASA, που ρίχνει λεφτά για να 
στήσει εκεί δίκτυο κινητής τηλε-
φωνίας. Αν πάρουν μαζί τους 
και εργολάβους οικοδομών, κάτι 
μας ετοιμάζουν.

 
P Η διαφορά μεταξύ αν-

δρών και γυναικών. Όταν ζητούσαν τα πε-
θερικά μου να μάθουν για μένα ως μέλλοντα 
γαμπρό τους, η πεθερά μου ρωτούσε αν είμαι 
ψηλός ή κοντός. Ο πεθερός μου, αν είμαι του 
ύψους ή του βάθους.

 
P Και:
 
Μια νύχτα, μια γυναίκα 87 χρόνων γύρισε 

σπίτι της και έπιασε τον 92 χρόνων άντρα της στο 
κρεβάτι με μια άλλη γυναίκα! Πάνω στον τσακω-

μό, βγήκαν στο μπαλκόνι του διαμερίσματος και 
από τα νεύρα της τον έσπρωξε και έπεσε κάτω 
από τον τρίτο όροφο, οπότε ο άνθρωπος σκοτώ-
θηκε επί τόπου. Στο δικαστήριο που τη δικάζανε 
για φόνο, ο πρόεδρος τη ρώτησε αν είχε τίποτα 
να πει να υπερασπιστεί. Αυτή είπε:

«Κύριε πρόεδρε, ο άντρας μου ήταν 92 χρό-
νων. Αφού σ’ αυτή την ηλικία μπορούσε να πάει 
με άλλη γυναίκα στο κρεβάτι, σκέφτηκα πως θα 
μπορούσε να πετάξει κιόλας!»

Κ.Π.
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108 χρόνια μετά, Βέροια- Νάουσα και Αλεξάνδρεια γιόρτασαν 
την απελευθέρωσή τους από τον τουρκικό ζυγό
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