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μ., Ιουστίνης,
Κυπριανού ιερο
Γεωργίου νεομ.

Η Ε.Ε. κλείνει τα μάτια
στις εμπρηστικές διαθέσεις
του Σουλτάνου

Απογοήτευση και θυμό προκαλεί η στάση της Ε.Ε. και
ειδικότερα τις Γερμανίας, που δεν θέλει να κακοκαρδίσει
το αγαπημένο της παιδί, την Τουρκία και δεν επιθυμεί
να τεθούν κυρώσεις. Παράλληλα το εισαγωγικό κείμενο
συμπερασμάτων που ήρθε στο τραπέζι για τις σχέσεις
Ελλάδας-Τουρκίας χθες το βράδυ στην Σύνοδο Κορυφής,
δεν αναφέρει πουθενά τις παράνομες και προκλητικές
ενέργειες της Τουρκίας, αντιθέτως παραβλέπει προκλητικά
την εμπρηστική συμπεριφορά της Τουρκίας.
Δυστυχώς η Ε.Ε. μπροστά στο μικροσυμφέρον των
ισχυρών χωρών κλείνει τα μάτια στις ενέργειες του
Ερντογάν που έχει ανοίξει πολεμικά μέτωπα παντού. Οι
χαρτογιακάδες των Βρυξελλών κάνουν πως δεν βλέπουν
τις επεκτατικές διαθέσεις του Σουλτάνου, που προσπαθεί
να βάλει φωτιά σε όλα τα κράτη που βρίσκονται στον δικό
του οθωμανικό χάρτη. Για μια ακόμη φορά η Ελλάδα θα
πρέπει να δείξει σθένος και να καταλάβει ότι στα δύσκολα
μπορεί να είναι μόνη της(μαζί με την Κύπρο), αλλά η
εθνική κυριαρχία δεν χωρεί υποχωρήσεις.

Οι ακροατές και θεατές της εκπομπής ΛΑΪΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον ΑΚΟΥ 99.6, χθες το μεσημέρι(Πέμπτη), παρακολούθησαν σε ζωντανή μετάδοση
με ήχο και εικόνα την επιχείρηση της Πυροσβεστικής σε πυρκαγιά επί της οδού Σταδίου στη Βέροια.
Υπήρξαν μηνύματα από ακροατές ότι κάτι συμβαίνει στο σημείο και ο πανταχού παρών Αντώνης
Μπιδέρης μετέφερε το ρεπορτάζ και παράλληλα
μέσω του live stream του ΑΚΟΥ 99.6 στο facebook
μετέδιδε εικόνα και ήχο από το συμβάν. Τα δημοσιογραφικά αντανακλαστικά και η τεχνολογία έφεραν
τον θεατή της εκπομπής κυριολεκτικά μπροστά στο
συμβάν.
Ευτυχώς, η φωτιά έσβησε έγκαιρα και δεν χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα
με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην συμβολή των οδών Σταδίου και Παυσανίου(μετά
το δημοτικό στάδιο στην γωνία της διασταύρωσης) από μαγειρικό σκεύος και ανάφλεξη των φίλτρων του απορροφητήρα.

Σήμερα ο δήμαρχος Βέροιας Κ. Βοργιαζίδης
στα ΛΑΪΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση του δημάρχου
Βέροιας Κώστα Βοργιαζίδη για το
θέμα του υδροηλεκτρικού έργου
που ανέφερε σε επιστολή του και
μίλησε την Τετάρτη στον ΑΚΟΥ
99.6 ο επικεφαλής των «ΣΥΝΔΗΜΟΤΩΝ» Π. Παυλίδης. Ο δήμαρχος θα απαντήσει ζωντανά σήμερα το μεσημέρι στους Ζήση Μιχ.
Πατσίκα και Νίκο Βουδούρη και
στην εκπομπή ΛΑΪΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ.
Συντονιστείτε 13.00-14.00 στον
ΑΚΟΥ 99.6 και διαδικτυακά στο
www.akou996.gr.

Άμεση και
η βοήθεια
των Καρκινοπαθών
Βέροιας
στους πληγέντες
της Καρδίτσας

Balkan Duo χθες βράδυ και
Jazz – swing απόψε στο
μουσικό περίπτερο της ΚΕΠΑ

Συνεχίζει να
σκορπάει τις
μουσικές του σε
κάθε γωνιά του
κέντρου της Βέροιας το κινητό
περίπτερο της
ΚΕΠΑ. Χθες βράδυ στον πεζόδρομο της Τσούπελη
το Balkan
Duo με ακορντεό ν ( Στ α μ ά τ η ς
Πασόπουλος) και βιολί (Μάκης Μπακλατζής),   χάρισαν στον
κόσμο βαλκανικές μελωδίες… Για σήμερα Παρασκευή στις
8.00 μ.μ., ετοιμαστείτε για τον πεζόδρομο της Προφήτη Ηλία
με τους «Ιnnuendo Τrio» και Jazz – swing, εμπνευσμένη από
όλο το φάσμα της ελληνικής και ξένης μουσικής, με Νόνικα
Μαλκουτζή στη φωνή, Γιώργο Σμυρνή στο μπάσο – καχόν και
τον Δημήτρη Αραμπατζή στο ακορντεόν…

Άμεσα ανταποκρίθηκε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας - Ημαθίας «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ», στο κάλεσμα του Δήμου
Βέροιας για αποστολή βοήθειας στην Καρδίτσα. Έτσι, κινητοποιήθηκαν και   συγκέντρωσαν είδη πρώτης ανάγκης για τους
πληγέντες από την πρόσφατη κακοκαιρία.
Ανθρώπινες καταστάσεις γαρ…

Ο μήνας που βράζουν τα τσίπουρα
και μια πρόταση αξιοποίησης παλαιού Άβακα
αποθηκευμένου στην ΚΕΠΑ
Ως το εθνικό μας ποτό, χαρακτήρισε το τσίπουρο ο
βεροιώτης χημικός και συγγραφέας Νίκος Μανούδης
μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινές σημειώσεις» του
ΑΚΟΥ 99.6, χθες, ημέρα που ξεκινάει η αποστακτική
περίοδος στην Ημαθία. Ο ίδιος έχει γράψει ένα βιβλίο για
το τσίπουρο, τόσο εξ’ αντικειμένου, όσο και από ενδιαφέρον και αγάπη για το κρασί και τα παράγωγά του και
γι’ αυτό έχει «οργώσει» το νομό αλλά και τα ρακοκάζανα
κάνοντας τις σχετικές του έρευνες, κυρίως στην περιοχή
της Νάουσας που φημίζεται για τα καζάνια αλλά και για
τα παραδοσιακά γλέντια που γίνονται εκεί από μικρές και
μεγάλες παρέες. Θύμισε μάλιστα και τις σχετικές δράσεις
του πάλαι ποτέ Ομίλου Φίλων Οίνου και Πνεύματος.
Επειδή όμως τα ρακοκάζανα είναι κι ένα κομμάτι του
πολιτισμού μας, ο Νίκος Μανούδης στάθηκε σε μια ενέργεια λόγω και προσωπικού ενδιαφέροντος, από τότε που
υπηρετούσε στο Χημείο της Βέροιας, που αφορά έναν
παλαιό άβακα, τύπου λουλά, τον οποίο κατάφεραν
να κρατήσουν και βρίσκεται στις αποθήκες της ΚΕΠΑ
Δήμου Βέροιας (λόγω και της μουσειακής του αξίας).
Η προοπτική ήταν να μεταφερθεί και να εκτεθεί στο
αρχοντικό Σαράφογλου, όταν αυτό λειτουργούσε ως
λαογραφικό μουσείο. Η πρόταση αφορούσε την εγκατάσταση του άβακα εκεί, με παράλληλη υποστήριξη ενός
εκθετήριου τσίπουρου.
«Θεωρώ πολύ σημαντικό, εάν ποτέ γίνει το Λαογραφι-

κό, να είναι επισκέψιμο και να δείχνει όλες τις φάσεις της
παραγωγής τσίπουρου, με παράλληλη έκθεση φωτογραφιών από όλη τη διαδικασία. Δεν υπάρχει άλλωστε κάτι
αντίστοιχο στην περιοχή…».
Πραγματικά μια ενδιαφέρουσα πρόταση για την αξιοποίηση του παλαιού άβακα, ώστε να αξιοποιηθεί όταν
έρθει η ώρα!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
20162020

Δημοτική Παράταξη «Συνδημότες»
Παύλος Παυλίδης: «Αγωγή σε βάρος
αυτού που πρωτοστάτησε στην
επιχείρηση πολιτικής μου εξόντωσης»
Από τον επικεφαλής των
«Συνδημοτών» ανακοινώνονται τα εξής:
«Σ αυτόν τον δημοκρατικό τόπο, βρέθηκαν δυστυχώς σε καιρούς «περίεργους» (λίγο πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019
) άνθρωποι χαμηλού ηθικού
αναστήματος, που δεν δίστασαν να σχεδιάσουν συνειδητά την πολιτική μου εξόντωση, χρησιμοποιώντας ως
μέσο, αρχικά την διάδοση
ανυπόστατων φημών περί
κακοδιαχείρισης από την
πλευρά μου ως Προέδρου
Δ.Σ του ΚΑΠΑ του Δήμου
Βεροίας και εν συνεχεία την
υποβολή μήνυσης στην εισαγγελία Βεροίας, με σκοπό
την ποινική μου δίωξη και
μάλιστα για πράξεις κακουργηματικές, γνωρίζοντας εξ’
αρχής βέβαια την αναλήθεια των καταγγελλομένων
τους και την σκληρότητα της πράξης τους. Προφανής στόχος η σπίλωση της προσωπικότητάς μου
στην κοινωνία και η ομηρία μου στις εκλογές που ακολουθούσαν. Σκοπός τους η εκλογική τους επιτυχία
και η ταυτόχρονη δική μου πολιτική «δολοφονία».
Η δικαιοσύνη ερεύνησε, εξέτασε, αποφάνθηκε
μετά από τριήμερη διαδικασία . Αθώος ομόφωνα
για όλες τις καταγγελλόμενες πράξεις, επειδή δεν
υπήρξε καμία παράβαση από την πλευρά μου ! Ετσι
σήμερα ήρθε η ώρα η δικαιοσύνη να αποδώσει τα
του Καίσαρος τω Καίσαρι... Κατ’αρχήν με την άσκηση της αγωγής μου, ζητώ την παραδειγματική τιμωρία του φυσικού αυτουργού και την αποκατάσταση
της προκληθείσας ηθικής μου βλάβης. Και αυτό γιατί
ο φυσικός αυτουργός αυτής της ενορχηστρωμένης
αθλιότητας, προσπάθησε με ιδιαίτερη σκληρότητα
και αναλγησία να πλήξει, εμένα, την οικογένειά μου,
αλλά και το σύνολο των ανθρώπων που στέκονταν
δίπλα μου στις δύσκολες ώρες της μάχης και έδιναν
ένα αγώνα άνισο, με χτυπήματα ύπουλα και κάτω
από τη μέση. Αγώνα που για τον λόγο αυτό χάθηκε,
με τεράστιες συνέπειες...
Περιμένω όμως με την ίδια ανυπομονησία να
έλθει η ώρα που θα τιμωρηθούν και οι ηθικοί αυτουργοί. Όλα εκείνα τα χαιρέκακα και μηδενικού
ήθους ανθρωπάκια που συνηγορούσαν τον φυσικό
αυτουργό, αν δεν προέτρεπαν κιόλας, στην επιχείρηση «δολοφονίας πολιτικού αντιπάλου». Η τιμωρία
αυτών θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ακόμη πιο
σκληρή από αυτήν του εκτελεστικού βραχίονα. Όταν

χάσουν την διάτρητη πλέον μάσκα του «ηθικού»
και φανεί η αποτρόπαια όψη τους, θα τιμωρηθούν
εισπράττοντας την απαξίωση της κοινωνίας και
θέλω να ελπίζω και την απαξίωση του προσωπικού
τους περίγυρου, ο οποίος θα πρέπει ήδη να έχει καταλάβει την πολιτική απρέπεια και την πρωτοφανή
μοχθηρότητα των δήθεν «έντιμων».
Ο τόπος μας θα ξαναβρεί την χαμένη του πολιτική αρχοντιά. Οι δόλιοι, ραδιούργοι, καταχθόνιοι
δολοπλόκοι, θα ξαναβρεθούν στον γνώριμο χώρο
τους, στο φυσικό τους περιβάλλον, στα πολιτικά λαγούμια, όπου νιώθουν και άνετα.
Σήμερα κατέθεσα αγωγή σε βάρος αυτού που
πρωτοστάτησε στην επιχείρηση πολιτικής μου εξόντωσης. Ταυτόχρονα δηλώνω ότι ξεκινά από τώρα
ο αγώνας απαλλαγής του τόπου από τα τρομοκρατημένα εκείνα ανθρωπάκια που σχεδίασαν και συνηγόρησαν στην ολοκλήρωση του πολιτικού εγκλήματος, κρυπτόμενα πίσω από τον αυτουργό. Δεν θα
λυπηθώ χρόνο, χρήμα, ώρες δουλειάς. Θα ζητήσω
τη συστράτευση όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως
κομματικής επιλογής. Πολιτών που θέλουν έναν
Δήμο καθαρό, έντιμο, δημιουργικό και δημοκρατικό.
Η περιοχή μας έχει μια δημοκρατική παράδοση και
κανένα πολιτικό υποπροϊόν δεν έχει το δικαίωμα
να την αλλοιώσει και δεν θα επιτρέψουμε να την
αλλοιώσει.
Εκάς οι βέβηλοι...
Παύλος Παυλίδης
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης
«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ»»

Ρυθμίσεις λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς
του Μακροχωρίου Δήμου Βέροιας
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.59628 /25-09-2020 (ΦΕΚ
4135 Β’) στην Λαϊκή Αγορά του Μακροχωρίου του Δήμου Βεροίας, επιτρέπεται η συμμετοχή
των πωλητών (παραγωγοί και επαγγελματίες), που δραστηριοποιούνται σε αυτές σύμφωνα με
την άδειας τους, σε ποσοστό 50% ανά κατηγορία πωλητών.
Πίνακες με τους συμμετέχοντες είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας (www.
veria.gr)
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με
τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα.
Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές /κοινό.
Επιπλέον συνιστούμε στους καταναλωτές κατά την παρουσία τους στην Λαϊκή Αγορά και
στα πλαίσια της ατομικής ευθύνης:
•Να τηρούν τις οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ covid 19
•Να φροντίζουν την αποφυγή του συνωστισμού στους πάγκους και στους διαδρόμους των
λαϊκών αγορών.
• Να αποφεύγουν την επαφή με τα χέρια, των προς πώληση προϊόντων (φρούτα και λαχανικά). Η δε τοποθέτηση αυτών σε σακούλες, για λόγους υγιεινής, να γίνεται από τους πωλητές.
Αναστολή λειτουργίας της Κυριακάτικης Αγοράς στα Ριζώματα
Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 59628/25-09-2020 (ΦΕΚ 4135 Β’) από τις
26.09.2020 έως τις 04.10.2020 Αναστέλλεται η λειτουργία της Κυριακάτικη Αγορά της Τ.Κ. Ριζωμάτων.
Ο Αντιδήμαρχος
Στυλιανός Ασλάνογλου

www.laosnews.gr

3

Μακριά η νύχτα χθες στην
«πρώτη» της Συνόδου
Κορυφής στις Βρυξέλλες,
τα Ελληνοτουρκικά
Μπλόκο στο προσχέδιο των
συμπερασμάτων έβαλε χθες η
Ελλάδα η οποία αντιδρά στην γενικόλογη διατύπωση του πρώτου
κειμένου και ζητά πολλές αλλαγές
και προσθήκες, για να προχωρήσει
η διαδικασία.
«Δεν γίνεται αποδεκτό, θέλει
πολλή δουλειά ακόμη το προσχέδιο» αναφέρουν κυβερνητικές
πηγές τονίζοντας ότι ένα από τα
προβλήματα φαίνεται να είναι ότι οι
διατυπώσεις στο κείμενο είναι γενικόλογες και δεν ικανοποιούν την
ελληνική πλευρά:
Όπως αναφέρουν τα «Δικαιολογιτικά», επικαλούμενα πληροφορίες του draft που φέρνει στη δημοσιότητα το Politico, η ΕΕ είναι έτοιμη να «χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της» για
να διασφαλίσει τον σεβασμό της κυριαρχίας της
Ελλάδας και της Κύπρου.
«Υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούνται εποικοδομητικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση
θεμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο», οι ηγέτες της
ΕΕ συμφωνούν να «δρομολογήσουν μια θετική
πολιτική ατζέντα ΕΕ-Τουρκίας με ιδιαίτερη έμφαση
στον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης και
τη διευκόλυνση του εμπορίου» καθώς και «υψηλού
επιπέδου διαλόγους» και «συνεχή συνεργασία σε
θέματα μετανάστευσης σύμφωνα με τη δήλωση
ΕΕ-Τουρκίας για το 2016».
Το προσχέδιο ζητά επίσης «πολυμερή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο» και αναθέτει στον
ανώτατο διπλωμάτη της Ζοζέπ Μπορέλ να επεξεργαστεί τις λεπτομέρειες. Το κείμενο «χαιρετίζει
επίσης τα πρόσφατα βήματα οικοδόμησης εμπιστοσύνης από την Ελλάδα και την Τουρκία».
Σε άλλη παράγραφο καλεί την Τουρκία να σταματήσει να διεξάγει έρευνες στα χωρικά ύδατα της
Κύπρου, χωρίς ωστόσο να χαρακτηρίζει τις ενέργειες της Αγκυρας παράνομες. Παράλληλα, καλεί
τις δύο πλευρές να λύσουν τις διαφορές τους.
Το προσχέδιο που είναι απόρροια της επιρροής της Γερμανίας η οποία δεν επιθυμεί κυρώσεις
κατά της Αγκυρας. Αυτό έγινε εμφανές και από
τις δηλώσεις Μέρκελ, η οποία προσερχόμενη στη
Σύνοδο Κορυφής, δήλωσε ότι θέλουμε εποικοδομητική σχέση με την Τουρκία και τάχθηκε κατά των
κυρώσεων.

Στη σύνοδο μίλησε πρώτη η Ανγκελα Μέρκελ,
ως προεδρεύουσα χώρα, ενώ αμέσως μετά το λόγο πήραν ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης και ο Ελληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης.
Μητσοτάκης: Ή διάλογος ή κλιμακούμενη
ένταση με λήψη μέτρων από την Ευρώπη
Πριν από την έναρξη των εργασιών ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Έχει
έρθει η ώρα η Ευρώπη να συζητήσει με θάρρος
και με ειλικρίνεια τι είδους σχέση θέλει πραγματικά
να έχει με την Τουρκία. Ένα είναι βέβαιο. Η τουρκική προκλητικότητα, είτε αυτή εκδηλώνεται μέσα
από μονομερείς ενέργειες είτε εκδηλώνεται μέσα
από μία ακραία ρητορική δεν μπορεί να γίνει άλλο
ανεκτή. Κι αυτό όχι μόνο γιατί η τουρκική συμπεριφορά παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών-μελών της ΕΕ, της Ελλάδος και της Κύπρου
αλλά και γιατί αυτή η τουρκική συμπεριφορά θίγει
σημαντικά γεωπολιτικά συμφέροντα ολόκληρης της
Ευρώπης στη Μεσόγειο. Δύο δρόμοι ανοίγονται
μπροστά μας, ο ένας είναι ο δρόμος του διαλόγου
της διπλωματίας, ένας διάλογος ο οποίος πρέπει
να στηρίζεται στο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο,
στην αποφυγή μονομερών ενεργειών και στους
κανόνες καλής γειτονίας. Ο άλλος δρόμος είναι η
κλιμακούμενη ένταση, η οποία αναπόφευκτα αργά
η γρήγορα θα οδηγήσει στη λήψη μέτρων από την
Ευρώπη εις βάρος της Τουρκίας. Η Ελλάδα έχει
αποδείξει έμπρακτα ότι θέλει να ακολουθήσει τον
πρώτο δρόμο. Εναπόκειται στην Τουρκία να πράξει
και αυτή το ίδιο αλλά θα πρέπει να το κάνει με συνέπεια και με σταθερότητα».
.

Τροχαίο με δυο τραυματίες
στην περιοχή Εργοχωρίου

Τροχαίο με δυο τραυματίες σημειώθηκε χθες Πέμπτη το απόγευμα λίγο πριν τη διασταύρωση για Δοβρά (Καλή Παναγιά) όταν ΙΧ αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε παρακείμενη κολόνα.
Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ο νεαρός οδηγός και ο συνοδηγός του και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Βέροιας.
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Η Μακεδονία τιμά τον Μίκη Θεοδωράκη
μέσα από έργα του Μάκη Βαρλάμη
-Πάνω από 200 καταστήματα της Βέροιας θα φιλοξενήσουν 250 πίνακες στις βιτρίνες τους

Βεροιώτικα
Σημειώματα
Τόμος Γ ’
(Του Πάυλου
Πυρινού)
Γράφει ο Αλέξανδρος Τρομπούκης

Το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας
και Θράκης) θέτει υπό την αιγίδα του και υποστηρίζει δυναμικά την πρωτοβουλία του εμπορικού κόσμου της Ημαθίας να τιμήσει τον σπουδαίο Έλληνα
μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη με το έργο του
Βεροιώτη διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα και ζωγράφου Μάκη Βαρλάμη.
Από την 1η Νοεμβρίου 2020 και για διάστημα
ενός μήνα περισσότεροι από 200 καταστηματάρχες
της Βέροιας θα φιλοξενήσουν στις βιτρίνες τους
τουλάχιστον 250 έργα της συλλογής του Μάκη Βαρλάμη για τον Μίκη Θεοδωράκη, ενώ σε επιλεγμένα
δημόσια σημεία θα προβάλλονται η οπτική απεικόνιση που δημιούργησε ο Βαρλάμης για την συμφωνία του Θεοδωράκη «Κατά Σαδουκκαίων» και
η ταινία που δημιούργησε ο παραγωγός Γιώργος
Σγουράκης.
Επίσης, σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης η οποία
θα καλύψει έκταση 10 στρεμμάτων, στο εμπορικό
κέντρο της Βέροιας θα εξελίσσονται δρώμενα όπου
θα κυριαρχεί η κλασσική μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.
Στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε χθες
στο αίθριο του Διοικητηρίου, παρουσία όλων των
φορέων της Βέροιας (Αντιπεριφέρεια Ημαθίας, Δήμος Βέροιας, Επιμελητήριο Ημαθίας, Εμπορικός
Σύλλογος Βέροιας), ο Υφυπουργός Εσωτερικών
(Μακεδονίας και Θράκης), κ. Θεόδωρος Καράογλου, παρουσίασε τους βασικούς άξονες της πρωτότυπης ιδέας, η οποία έχει διττό σκοπό. Αφενός η
πόλη της Βέροιας να μετατραπεί σε μια ανοιχτή-δημόσια έκθεση τέχνης, αναδεικνύοντας το ξεχωριστό
έργο του σπουδαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη, όπως αποτυπώνεται εικαστικά μέσα από τους πίνακες του αείμνηστου Μάκη Βαρλάμη και αφετέρου να
δημιουργηθεί θετικό κλίμα και να δοθεί αγοραστική
ώθηση στην αγορά της Βέροιας σε δύσκολες εποχές για τον εμπορικό κόσμο εξαιτίας της πανδημίας.
Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Καράογλου σημείωσε πως «με το έργο τους οι Μίκης
Θεοδωράκης και Μάκης Βαρλάμης εξύμνησαν την
Ελλάδα, αποτελώντας άξιους πρεσβευτές της ελληνικής τέχνης ως έκφραση δημιουργίας. Τώρα μας
διδάσκουν ότι ζωγραφική και μουσική αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αφού οι ήχοι γίνονται χρώματα
και τα χρώματα γίνονται ήχοι».

Αναφέρθηκε, ακόμη, στο μήνυμα δημιουργικό- δράσεις».
Εκπροσωπώντας το Πειραματικό Εργαστήριο
τητας και συλλογικής δράσης για το κοινό καλό που
στέλνει η σύνθεση δυνάμεων των δυο δημιουρ- Βεργίνας, ο κ. Παύλος Τροχόπουλος δήλωσε ότι ο
γών που έδωσαν το «είναι» τους για την Ελλάδα. Μίκης Θεοδωράκης μας υπενθυμίζει πως η ζωή εί«Τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ διότι ως ναι η θέση και η αντίθεση. «Το μήνυμα της έκθεσης
προσωπικότητες παγκόσμιας εμβέλειας σφράγισαν ορίζεται από τη σχέση του Μάκη Βαρλάμη με τον
την ιστορία της πατρίδας μας τον 20ο αιώνα. Ο Μίκη Θεοδωράκη. Μέσω της δράσης λέμε στους
ένας με τη μουσική και ο άλλος με τη ζωγραφική κατοίκους της Βέροιας να «σβήσουν» όσα γνωρίέδωσαν φωνή στην ελπίδα γιατί πρώτα βίωσαν και ζουν για τον Θεοδωράκη και να τον ανακαλύψουν
μετά δημιούργησαν. Μας δίδαξαν ότι η τέχνη, όσο ξανά, γιατί ο Βαρλάμης συνδέθηκε με την κλασσική
ριζοσπαστική και αν είναι πολλές φορές, αποτελεί μουσική του Θεοδωράκη. Με τη δράση μας δεν έρβάλσαμο που γιατρεύει τις αγωνίες και δίνει ιδέες χεται ο λαός στην τέχνη, αλλά η τέχνη πηγαίνει στον
να βελτιώσουμε τον τρόπο σκέψης. Μας επηρέασαν λαό» σημείωσε.
«Ο παγκοσμίως γνωστός Ημαθιώτης καλλιτέθετικά αξιοποιώντας τη μουσική και τα χρώματα για
να δημιουργήσουν ερεθίσματα. Ελάφρυναν τον πό- χνης και δημιουργός, Ευθύμιος Βαρλάμης, είναι ανο και τις αγωνίες μας, διεισδύοντας με το έργο τους πό μόνος του αιτία για να υποστηρίξουμε την δράση
ως Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας. Πόσο μάλλον
στο βάθος της ψυχής μας».
Ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος Βοργια- όταν μέσω της συγκεκριμένης πλευράς του έργου
ζίδης ευχαρίστησε τον κ. Καράογλου για την υπο- του Βαρλάμη θα τιμηθεί άλλος ένας γίγαντας του
στήριξη της δράσης, τονίζοντας οτι πρόκειται για ένα Ελληνικού πολιτισμού, ο Μίκης Θεοδωράκης» δήξεχωριστό πολυθέαμα που αγκαλιάστηκε από την λωσε από την πλευρά της κα. Ιωάννα Γκουτζιλίκα,
τοπική κοινωνία της Βέροιας και δίνει τη δυνατότητα υπεύθυνη του Τμήματος Τουρισμού και Πολιτισμού
στο κοινό να αντιληφθεί τη μαγεία και τη δύναμη του της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, εκπροσωπώέργου του μεγάλου συνθέτη μέσω μιας μοναδικής ντας τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Κώστα Καλαϊτζίδη.
«Η πρωτότυπη ιδέα πραγματοποίησης της έκθεκαλλιτεχνικής εμπειρίας με την υπογραφή Βαρλάμη. Όπως είπε: «Η σχέση του Μίκη Θεοδωράκη σης φέρνει την τέχνη και την αγορά σε μια δυναμική
με τον Μάκη Βαρλάμη ήταν αυτή που λειτούργησε σχέση» δήλωσε από την πλευρά του ο πρώτος
ως έμπνευση για τη δημιουργία αυτού του έργου, Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ημαθίας, κ. Στέτο οποίο απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους φανος Αποστολίδης, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο
του Επιμελητηρίου κ. Γιώργο Μπίκα.
που αισθάνονται και σέβονται
τη ζωή».
Η Πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Βέροιας, κα. Αθηνά-Πλάτσικα Τσιπουρίδου εστίασε στις πολύτιμες «ανάσες»
Σινεμά = η πιο ασφαλής
που δίνει η πρωτότυπη δράση
και άνετη διασκέδαση.
στην αγορά της πόλης. «Μέ--> απολύμανση πριν
σα από τη δράση η τέχνη και
το εμπόριο συνυπάρχουν στην
κάθε προβολή,
αγορά της Βέροιας. Καλούμε
--> μεγάλες αποστάσεις
όλους τους Βορειοελλαδίτες να
--> αντισηπτικά σε κάθε
επισκεφθούν την Ημαθία, να
είσοδο και έξοδο
περιηγηθούν στην πανέμορφη
αγορά μας και περιμένουμε να
SCOOBY DOO! (ΜΕΤΑβρεθούν μιμητές σε άλλες πόΓΛ)
λεις για να κάνουν ανάλογες

Επανάληψη διενέργειας
κατατακτηρίων εξετάσεων
Μουσικού Σχολείου Βέροιας
Ανακοινώνεται για την ενημέρωση των Λυκείων της Ημαθίας, ότι το Μουσικό
Σχολείο Βέροιας κατά το σχολικό έτος 2020-2021 θα δεχθεί μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, σύμφωνα με την 58167/Δ2 24-4-2018
• μαθητές για φοίτηση στην B γυμνασίου: 1μαθητής
• μαθητές για φοίτηση στην Γ γυμνασίου: 1μαθητής
• μαθητές για φοίτηση στη Α΄ Λυκείου : 5 μαθητές
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 6-10-2020 και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 1-10-2020 έως 5-10-2020 στο email του σχολείου
mail@gym-mous-veroias.ima.sch.gr
Για τα εξεταζόμενα μαθήματα και άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας στο 23310 65787 και
6979330292
Ο Διευθυντής
Γεωργουδάκης Ιωάννης

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»

Προβολές: Παρασκευή
2/10, Σάββατο 3/10 και Κυριακή 4/10 στις 18.30
Σκηνοθεσία: Τ Ο Ν Ι
ΣΕΡΒΟΝ
Σενάριο:
ΚΕΛΙ ΦΡΙΜΟΝ ΚΡΕΓΚ
Ηθοποιοί:
ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:,
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ, ΥΡΩ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΛΕΡΤΑ
Η Δίκη των 7 του Σικάγου
OSCAR)
The Trial of the Chicago 7

Μας έχει συνηθίσει,
ευχάριστα, εδώ και χρόνια με εκδόσεις βιβλίων
του ο ρέκτης της τοπικής ιστορίας και παράδοσης κύριος Παύλος
Πυρινός. Έτσι προ ημερών έγινα αποδέκτης
του τελευταίου πονήματός του ‘’ Βεροιώτικα
Σημειώματα Τόμος Γ’.
Ο καλαίσθητος τόμος
περιέχει συλλογή άρθρων και δημοσιευμάτων
του καθηγητή –συγγραφέα κατά την διάρκεια
των ετών 2014-2019, εκδόθηκε από την Εταιρεία
Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας
(Ε.Μ.Ι.Π.Η) και φυσικά όπως πάντα είναι ευγενική προσφορά του συγγραφέα προς την άξια
επαίνων εταιρεία μελετών που λαμπρύνει εδώ
και χρόνια τα πνευματικά -πολιτιστικά δρώμενα
της πόλης και του Νομού Ημαθίας.
Μέσα από τα ‘’Βεροιώτικα σημειώματα’’ ανακαλύπτει ο αναγνώστης γνωστές στους λίγους
και ι άγνωστες στους πολλούς πτυχές της τοπικής ιστορίας αλλά και προσωπικότητες που
σημάδεψαν την κοινωνική ζωή του Νομού και
της Βέροιας.
Ο συγγραφέας με την γλαφυρότητα που τον
διακρίνει μας περιγράφει και παρουσιάζει με απλό τρόπο γεγονότα, τεκμηριωμένα με έγγραφα
και αποδείξεις ώστε πείθει τον καθένα για την
ιστορική αλήθεια. Συγχρόνως μας δίνει γνώσεις
για την περιοχή μας και τους ανθρώπους που
έζησαν και δεν πέρασαν απαρατήρητοι.
Αισθάνομαι την ανάγκη ως πολίτης αυτού του
τόπου να ευχαριστήσω τον αειθαλή κύριο Παύλο
Πυρινό και να ευχηθώ να μη σταματήσει να χαρίζει στον τόπο τέτοια αξιόλογα έργα

1/10/20 - 7/10/20

ικλ Κίτον, Φρανκ Λανγκέλα, Τζον Κάρολ Λιντς, Έντι
Ρεντμέιν, Νόα Ρόμπινς, Μαρκ Ράιλανς, Άλεξ Σαρπ,
Τζέρεμι Στρονγκ
Προβολές : Πέμπτη 1/10 – Δευτέρα 5/10 – Τρίτη
6/10 – Τετάρτη 7/10 στις 20.30
Παρασκευή 2/10 – Σάββατο 3/10 – Κυριακή 4/10
στις 21.00

(Υποψήφια για

Σκηνοθεσία: Άαρον Σόρκιν
Ηθοποιοί: Γιάχια Αμπντούλ-Μάτιν, Σάσα Μπάρον
Κοέν, Ντάνι Φλάχερτι, Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ, Μά-

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Αιτήματα και προτάσεις
για τον εκσυγχρονισμό
του εκπαιδευτικού συστήματος
απο μαθητές/τριες
του 3ου Λυκείου Βέροιας

Τα αιτήματά τους και τα προτάσεις τους για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού
συστήματος γνωστοποιούν ενημερωτικά, οι μαθητές/τριες του 3ου Λυκείου Βέροιας (το
οποίο λειτουργεί κανονικά), ζητώντας αυτά να ακουστούν από το Υπουργείο. Μεταξύ
των αιτημάτων αναφέρονται και αυτά που αφορούν συγκεκριμένα το σχολείο τους, ενώ
γενικότερα τονίζουν τα εξής:
«Στο πλαίσιο του Πανελλαδικού κινήματος για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού
συστήματος και της λήψης νέων αποτελεσματικών και ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στα σχολεία λόγω της πανδημίας,
εμείς , το 3ο ΓΕΛ Βέροιας, θέλουμε να παραθέσουμε και να ακουστούνε τα αιτήματα
μας. Οι μαθητές άμεσα βιώνουμε την πραγματικότητα που απέχει από τις συνθήκες
που ορίζει το Υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων. Αρχικά όσο αφορά το Πανελλαδικό κίνημα :
•Μέγιστο όριο αριθμού μαθητών ανα τμήμα 15 μαθητές ,καθώς είναι υποκρισία όταν
ταυτόχρονα απαγορεύεται η συνάθροιση άνω των 9 ατόμων
• Διορισμός μόνιμου προσωπικού καθαριότητας για την σχολαστική απολύμανση των
σχολικών χωρών
•Διορισμός καθηγητών
•Μείωση της διδακτέας ύλης ,λόγω της περσινής καραντίνας δεν καλύφθηκαν τα κενά
φέτος !!!
•Κατάργηση της τράπεζας Θεμάτων
•Επανένταξη των μαθημάτων επιλογής ΕΝΤΟΣ σχολικού ωραρίου
•Κάποια σχολεία συστεγάζονται με άλλα με αποτέλεσμα να μαθητές και καθηγητές
αναγκάζονται να κάνουν εξαντλητικά δίωρα μαθήματα(μιάμιση ώρα με μάσκα ,10 λεπτά
χωρίς)
Όσο αφορά το σχολείο μας :
•Είναι απαραίτητο να παρέχονται περισσότερα από ένα αστικά για την μεταφορά των
μαθητών ,με σκοπό την αποφυγή συνωστισμού και κατ’ επέκταση η μείωση της διασποράς του ιού.
-Οι καταλήψεις γίνονται ΟΧΙ με σκοπό να χαθεί ώρα διδασκαλίας αλλά να υπάρξει
αφύπνιση και του ευρύτερου συνόλου. Το μέτρο για την τηλεκπαίδευση που τέθηκε πρόσφατα δεν θα μας εμποδίζει από την διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας.
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Τάσος Μπαρτζώκας:
Επίλυση του ζητήματος
διακίνησης των ακτινιδίων
Μετά τη συνάντηση με
την Υφυπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων,
κ. Φ.Αραμπατζή, παρουσία των βουλευτών Ημαθίας Τάσου Μπαρτζώκα
και Λάζαρου Τσαβδαρίδη,
καθώς και των εκπροσώπων του Συνεταιρισμού Επισκοπής κ.κ. Δ. Λογγιζίδη και Ν. Τσιακίδη, οδεύει
προς επίλυση το ζήτημα
της διακίνησης της παραγωγής τους σε ακτινίδια
προς το εξωτερικό και την
εγχώρια αγορά.
Το ζήτημα ανάγεται
στην ασάφεια του υφιστάμενου νομοθετικού
πλαισίου, το οποίο ορίζει
μεν ως προδιαγραφές διακίνησης, είτε το βαθμό
ωρίμανσης είτε την περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία,
θέτει όμως ως κριτήριο
ελέγχου μόνο το βαθμό ωρίμανσης.
Κατόπιν της συνάντησης, η Υφυπουργός δεσμεύθηκε για άμεση τροποποίηση της διατύπωσης της διάταξης, η οποία
θα εναρμονίζει τα κριτήρια
προδιαγραφών με τα κριτήρια ελέγχου, προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα του Συνεταιρισμού άμεσα, και να αποφεύγονται παρόμοια περιστατικά στο μέλλον, καθολικά
για τους εμπόρους ακτινιδίων.
Δήλωση του Τάσου Μπαρτζώκα
«Ο πρωτογενής τομέας βάλλεται πολλαπλώς
από τις συνθήκες που διαμορφώνει η πανδημία, με αποτέλεσμα να πλήττεται περαιτέρω το
εισόδημα των παραγωγών. Είναι υποχρέωση
μας, εκτός από την αδιαμφισβήτητη στήριξη των
καλλιεργητών, να καταργούμε τα εμπόδια, είτε
αυτά ανάγονται
στη νομοθεσία, είτε στη διοικητική γραφειοκρατία. Είμαι ικανοποιημένος, που στην περίπτωση του Α.Σ Επισκοπής δράσαμε συντονισμένα και πετύχαμε το επιθυμητό αποτέλεσμα
για το συμφέρον του, αλλά και μελλοντικά για το
συμφέρον των συνεταιρισμών.»

Μέλλων Γάμος
Γνωσ τοποιε ίται σύμφ ων α με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΤΣΟΥΡΒΑΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
του Κυριάκου και της Αναστασίας, το
γένος Πλατάνου, που γεννήθηκε και
κατοικεί στη Βέροια και η ΠΑΠΑΘΩΜΑ
ΜΕΡΟΠΗ του Θωμά και της Αναστασίας, το γένος Κουζιώρτη, που γεννήθηκε
και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας.
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Στέργιου Ηλ.
Κωτσόπουλου
(οδοντίατρος)
Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και
ώρα 10.00 π.μ. θα τελέσουμε
40νθήμερο μνημόσυνο του αγαπημένου μας συζύγου, αδελφού
και θείου επί του μνήματος κατά
επιθυμία του και θα διαθέσουμε το ποσό των 500
ευρώ στη μνήμη του στην Φιλόπτωχο Αδελφότητα
Κυριών Βεροίας.
Η οικογένειά του
Μανουέλα Κωτσοπούλου
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Ανακοίνωση

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου
Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι
όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν , η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``, αναλαμβάνει να φιλοξενήσει
και να περιθάλψει αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό
διάστημα χρειάζονται.
Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

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

Η κίνηση
του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος ΜητροπολίτηςΒεροίας,
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:
Τη ν Π α ρ α σκευή 2 Οκτωβρίου το πρωί θα
ιερουργήσει στον
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μέσσης επί
τη εορτή του Αγίου Κυπριανού.
Τη ν Π α ρ α σκευή 2 Οκτωβρίου στις 6:00
μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό στον Ιερό
Ναό Αγίου Αντωνίου Πολιούχου
Βεροίας, με την
ευκαιρία της πρώτης συνάξεως κατηχητών, κατηχητριών, κυκλαρχών και κυκλαρχισσών. Στο τέλος θα μοιράσει τα διοριστήρια για
την νέα κατηχητική χρονιά.
Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και στη
συνέχεια θα τελέσει αρτοκλασία για τους δικαστικούς λειτουργούς
και μνημόσυνο για τους κοιμηθέντες συναδέλφους τους.
Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό
Ναό της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου στο χωριό Αγία Τριάδα
Μελίκης.
Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό
Αγίου Αθανασίου Αδένδρου επί τη εορτή του Αγίου Διονυσίου του
Ρήτορος.

Σχολές Γονέων
του «Έρασμου» στην
Αλεξάνδρεια
Οι Σχολές Γονέων του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης
«Έρασμος», που διανύουν ήδη
δύο έτη επιτυχούς διεξαγωγής,
αποτελούν έναν κύκλο συμβουλευτικής και συνεργασίας
ομάδων γονέων και ειδικών
της επιστημονικής μας ομάδας,
πάνω σε καίρια ζητήματα που
αφορούν το παιδί, το σχολείο, την οικογένεια αλλά
και ειδικότερης θεματολογίας και προβληματικής γύρω από το διαδίκτυο, την αναπηρία, τις εξαρτήσεις,
την επικοινωνία ζεύγους και οικογένειας, το πένθος,
τις φοβίες, την ταυτότητα, το μπούλινγκ (bullying)
κτλ.
Οι συναντήσεις των συμμετεχόντων διεξάγονται
με την απαιτούμενη τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά της διασποράς του κορωνοϊού (θερμομέτρηση, μάσκες, αντισηπτικά, αποστάσεις).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για
περεταίρω πληροφόρηση και δηλώσεις συμμετοχής
στα γραφεία του «Έρασμου» Μ. Αλεξάνδρου 17,
στη Βέροια
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ.
23310 74073 ή στο Email: erasmos.veria@gmail.
com
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Στέργιου Ηλ.
Κωτσόπουλου
Παρακαλούμε τους φίλους και όλους όσους τιμούν την μνήμην αυτού
όπως προσέλθουν την
Κυριακή 4 Οκτωβρίου
2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου
Οι στενοί του φίλοι

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση
σε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση
« Αγαπητά μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Γεωργίου Βέροιας, παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε στην
Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 10
Οκτωβρίου ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου
(πρώην ΚΕΠ). Σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως μέχρι
την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στην πρόεδρο του Δ.Σ. κα
Λαχανίδου Χριστίνα (τηλ. 6972170312).
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 18 Οκτωβρίου στις 10:30 π.μ.
στα Γραφεία του Συλλόγου.
Για πληροφορίες σχετικά με τις υποψηφιότητες Λαχανίδου Χριστίνα τηλ. 6972170312 και Λεβάντου Ευαγγελία τηλ. 6985798444»
Μετά τιμή
το Δ.Σ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΛΕΣΗ
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ
Ανακοινώνεται ότι από την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, άρχισε η καθημερινή τέλεσις του Μικρού Αποδείπνου κάθε βράδυ στις 8 μ.μ.
Από Κυριακή έως Παρασκευή στον Ιερό Ναό Αγίων Νικολάου και Φανουρίου και κάθε Σάββατο στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης.
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Εργαζόμενοι
στην Εγνατία Οδό:
Ο κερδοφόρος Κορωνοϊός...
Από τον Σύλλογο Εργαζομένων στην Εγνατία Οδό, γνωστοποιούνται τα εξής:
«Την ώρα που όλοι πληττόμαστε από την επιδημία του Covid-19 και τις οικονομικές συνέπειες που έχει επιφέρει στη ζωή μας, την ώρα που δεν επαρκούν οι ΜΕΘ, το
προσωπικό και τα μέσα υγείας, την ώρα που στα σχολεία αυξήθηκαν σε 25 οι μαθητές
ανά τάξη (ενώ η μέγιστη συνάθροιση θεωρείται αυτή των 10 ατόμων), κάποιοι έχουν
το θράσος να ζητούν αποζημίωση για απολεσθέντα έσοδα.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα: «Οι επτά παραχωρησιούχοι ζητούν να τους καταβάλει
το κράτος συνολικά 83,41 εκατ. ευρώ για τις απώλειες εσόδων που είχαν στα διόδια
λόγω κορωνοϊού.»
Δηλαδή οι ιδιώτες “επενδυτές” των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων ζητούν να πληρώσουμε όλοι οι φορολογούμενοι, μέσα από τον κρατικό κορβανά, τη μείωση των
εσόδων τους!
Την ίδια στιγμή η εταιρεία “Εγνατία Οδός A.E.”, η μοναδική διαχειρίστρια του τελευταίου δημόσιου αυτοκινητοδρόμου όχι μόνο δεν διεκδικεί “διαφυγόντα κέρδη”, αλλά
αντίθετα έχει πάρει απόφαση (ήδη από τον περασμένο Απρίλιο) για δωρεά σημαντικού
χρηματικού ποσού στο ΕΣΥ, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Ο ίδιος ο Υπουργός
Υποδομών & Μεταφορών αναγνώρισε τη συμβολή της δημόσιας εταιρείας, λέγοντας:
«Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύει πως είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό
σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, δείχνοντας τον δρόμο της ανταποδοτικής
κοινωνικής προσφοράς και σε άλλες επιχειρήσεις.»
Αναρωτιόμαστε λοιπόν:
• Ποιοι είναι άραγε οι λόγοι που όλες οι κυβερνήσεις, από το 2011 μέχρι και σήμερα, υποστηρίζουν τόσο ένθερμα την ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού;
• Πόσο πιο ξεκάθαρα μπορεί να αποτυπωθεί η διαφορά μεταξύ μιας δημόσιας εταιρείας, που ανταποδίδει και προσφέρει από τα έσοδά της στην ελληνική οικονομία (εν
προκειμένω στο σύστημα υγείας) και των ιδιωτών παραχωρησιούχων, που απαιτούν
«απώλειες εσόδων»;;
• Πού είναι το περίφημο «επιχειρηματικό ρίσκο» που δήθεν αναλαμβάνουν οι ιδιώτες με τις ιδιωτικοποιήσεις;;;
Ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Εγνατία Οδό, με απόλυτο γνώμονα το δημόσιο
συμφέρον, δε θα σταματήσει να διατρανώνει την αντίθεσή του στην ιδιωτικοποίηση του
μεγαλύτερου δικτύου αυτοκινητοδρόμων της Ελλάδας, και θα συνεχίσει να μεταδίδει το
μήνυμα: Δημόσιο συμφέρον = Δημόσια Εγνατία Οδός.

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου
Συνεδριάζει η Δημοτική
Επιτροπή Διαβούλευσης
Τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βέροιας, δια
ζώσης κεκλεισμένων των θυρών (η οποία λαμβάνει χώρα υπό την επιφύλαξη
τυχόν ειδικότερων υγειονομικών μέτρων αναφορικά με τις συναθροίσεις σε δημοσίους κλειστούς χώρους, είτε σε συγκεκριμένες περιοχές είτε στο σύνολο της χώρας), θα γίνει στις 13-10-2020, ημέρα Τρίτη στις 13:00, με μόνο θέμα ημερήσιας
διάταξης το εξής:
Διατύπωση απόψεων επί της τροποποίησης των ρυθμίσεων
Θέμα Μόνο
στα πλαίσια της μελέτης «Βελτίωση Αστικής Κινητικότητας σε περιοχές σχολικών
συγκροτημάτων».
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως
επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αγαθοεργού Αδελφότητας Κυριών Νάουσας συγχαίρει
θερμά τον εγγονό της τέως Προέδρου μας, κυρίας Ευδοξίας Μπέρσου , Φιλήμωνα
Χρήστου Μπέρσο για την εισαγωγή του στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Οργανισμών Marketing Τουρισμού.
Του ευχόμαστε καλή πρόοδο στις σπουδές του και καλή σταδιοδρομία με πολλές
επιτυχίες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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Ζητά ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης από τους αρμόδιους Υπουργούς

Λύση στην αμφισβήτηση
των ιδιοκτησιών των κατοίκων της Φυτειάς
και των Ριζωμάτων από το Ελληνικό Δημόσιο
Την παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος αλλά και
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη διευθέτηση κρίσιμων ζητημάτων που
αφορούν τις ιδιοκτησίες των
κατοίκων των Ριζωμάτων αλλά
και της Φυτειάς σε σχέση με
τις διεκδικήσεις του Ελληνικού
Δημοσίου όπως αυτές ανέκυψαν από τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου, ζήτησε ο
Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της
ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ.
Λάζαρος Τσαβδαρίδης σε συναντήσεις του τόσο με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Νίκο Ταγαρά όσο και
με τον Υφυπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης κ. Γιώργο Γεωργαντά.
Ο κ. Τσαβδαρίδης συνεπικουρούμενος τόσο από τον Δήμαρχο της Βέροιας κ. Κώστα
Βοργιαζίδη όσο και από τα στελέχη της Νομικής Υπηρεσίας
του Δήμου κ.κ. Παπαστεργίου Γιώργο και Παπαστάμκου
Αριστούλα, ζήτησε την παρέμβαση των συναρμόδιων Υπουργείων προκειμένου να εξευρεθούν πιθανοί τρόποι άρσης – ει
δυνατόν – του δικαιώματος μερικής κυριότητας που φέρεται να
έχει το Ελληνικό Δημόσιο στα γεωτεμάχια των δύο περιοχών
που η χρήση είναι γεωργική και οικιστική.
Όπως σημείωσε ο Βουλευτής Ημαθίας η φερόμενη από
το Ελληνικό Δημόσιο Συνιδιοκτησία στοιχειοθετήθηκε είτε σε
παλαιότερους χάρτες ξύλευσης της περιοχής που αποτυπώθηκαν στο Κτηματολόγιο (στην περίπτωση της Φυτειάς) και
ως εκ τούτου παρουσιάζουν λανθασμένα την περιοχή ως
δασική έκταση είτε σε αιφνίδια απαίτηση του Δημοσίου για

συνιδιοκτησία – λόγω της σύνταξης του Κτηματολογίου (στην
περίπτωση των Ριζωμάτων) ενώ για έναν σχεδόν αιώνα (από το 1925) και μέχρι σήμερα, αφενός δεν ασκήθηκε κανένα
δικαίωμα κυριότητας από το Ελληνικό Δημόσιο αφετέρου
είχαν εκδοθεί αποφάσεις για παραχώρηση της κυριότητας του
Δημοσίου στους Κατοίκους των Ριζωμάτων και εκ τρίτου δεν
υφίστανται δασικές εκτάσεις καθότι για όλο αυτό το διάστημα
καλλιεργούνται και ως εκ τούτου έχουν απολέσει το δασικό
τους χαρακτήρα.
Υπογράμμισε δε ότι χρειάζεται να μελετηθούν δυνατότητες
αποχαρακτηρισμού των λανθασμένως χαρακτηρισμένων ως
δασικών εκτάσεων καθώς και παραχώρησης της όποιας κυριότητας του Δημοσίου στους κατοίκους των περιοχών.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: «Να μην υπάρχουν περιορισμοί
στη διακίνηση των ακτινιδίων μας»
Ανταποκρινόμενος στο αίτημα του Α.Σ. Επισκοπής για την επίλυση της ασάφειας του Νομοθετικού καθεστώτος που διέπει τη
διακίνηση των ακτινιδίων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας, ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας
κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης συμμετείχε στην προχθεσινή συνάντηση αντιπροσωπείας του Συνεταιρισμού με την Υφυπουργό κα.
Φωτεινή Αραμπατζή και αρμόδιων Υπηρεσιακών στελεχών, που έλαβε χώρα στο Υπουργείο.
Η Υφυπουργός κατανόησε το πρόβλημα και δεσμεύθηκε για τη δρομολόγηση σχετικής Απόφασης που θα διορθώνει την
ασάφεια του σχετικού νομοθετικού πλαισίου προκειμένου τα ακτινίδια μας, τόσο αυτά της ποικιλίας «Τσεχελίδης» όσο και των υπολοίπων ποικιλιών να μην αντιμετωπίζουν πλέον περιορισμούς, που εμποδίζουν την ανταγωνιστική διακίνησή τους στις χώρες
του εξωτερικού καθώς και την εμπορία τους στην εγχώρια αγορά.

Αναγγελία
ζημίας από
ανεμοθύελλα
στα μήλα
Αναγγελία ζημίας
για Νάουσα και Αρκοχώρι από ανεμοθύελλα στα μήλα.
Ώρες προσέλευσης μόνο μετά
α π ό τ η λ ε φ ω ν ι κό
ραντεβού στο τηλ.
2332350323 έως
και τις 09/10/2020,
στο δημοτολόγιο
στον χώρο του Δημαρχείου.
Λεφούσης
Θωμάς

Ευχαριστήριο προς
τον Δήμο Βέροιας για το ΕΣΠΑ

Ευχαριστούμε το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και τους αρμόδιους φορείς για το ενδιαφέρον
που έδειξαν για μας που ζούμε μόνοι οι ηλικιωμένοι και μας πέρασαν κουμπί πανικού
Νονο PSTN/GSM.
Ευχαριστούμε όλοι όσοι έκαναν τις αιτήσεις και το πέρασαν το βραχιόλι με το κουμπί πανικού για τα έκτακτα περιστατικά στις 30.9.20. Οι ενέργειες έγιναν στο ΚΑΠΗ.
Νέστορας Δημήτριος του Ιωάνννη
Μέλος του ΚΑΠΗ Δ. Βέροιας
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Πιστή στη «Βασίλισσα»... Αετοί Βέροιας
Πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός
η οικογένεια Οικονόμου!
του ανδρικού τμήματος

Τ
Ο

Άγγελος Οικονόμου αποτέλεσε
το πιο πρόσφατο μεταγραφικό
απόκτημα της «Βασίλισσας του
βορρά». Ο 25χρονος μέσος γεννήθηκε
στην Θεσσαλονίκη αλλά μεγάλωσε
στην Πιερία. Πριν από αρκετά χρόνια
αναγκάστηκε να πάει στο Μόναχο
εξαιτίας της απόσπασης σε ελληνικό
σχολείο, που πήρε ο εκπαιδευτικός,
γυμναστής πατέρας του, Νίκος Οικονόμου. Εκεί ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο ερασιτεχνικά και από 12 ετών
αγωνιζόταν στους επίλεκτους της Βαυαρίας, ενώ παράλληλα δοκιμαζόταν

στη Μόναχο 1860 και στη Μπάγερν,
για να καταλήξει στα 14 του χρόνια,
στις ακαδημίες της μεγάλης ομάδας
του Μονάχου!
Αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί, είναι πως η
οικογένεια Οικονόμου έχει... σχέση από παλιά με
την ομάδα της ΒΕΡΟΙΑΣ! Και αυτό γιατί ο ένας
από τους δύο αδερφούς του Άγγελου, ο Γιώργος
Οικονόμου με τον οποίο άλλωστε μοιάζει πολύ
(φωτο), αγωνίστηκε στη «Βασίλισσα του βορρά»
από το 2003 έως το 2005! Ο έτερος αδελφός του,
ο Διονύσης Οικονόμου, κάνει καριέρα προπονητή - γυμναστή και έχει συνεργαστεί με ομάδες τις
Πιερίας.

ον
καθιερωμένο
αγιασμό πριν
την έναρξη της
αγωνιστικής
σεζόν, πραγματοποίησε
το ανδρικό
τμήμα των
Αετών Βέροιας. Η διοίκηση,
το τεχνικό
επιτελείο και
οι αθλητές
έλαβαν την
ευλογία του πάτερ Παύλου, την Τρίτη
29/9 στο ΔΑΚ “Βικέλας”, λίγο πριν
την προγραμματισμένη προπόνηση.

Να σημειώσουμε πως η προετοιμασία της ομάδας συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, με την
ευχή πως θα αρθούν τα περιοριστικά μέτρα στην
Ημαθία ώστε να προγραμματιστούν και εντός έδρας φιλικά παιχνίδια, ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων για το πρωτάθλημα της Γ Εθνικής.
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Μαθήματα Ai Chi στο νερό από τον Πήγασο

Τι πετυχαίνουμε με το Ai Chi:
-Αύξηση της πρόσληψης οξυγόνου
-Βελτίωση της κινητικότητας
και της ισορροπίας.
-Ευκαμψία οστών, συνδετικών
ιστών και ψυχής.
-Άσκηση πίεσης σε σημεία βελονισμού, με τον συνδυασμό των
κινήσεων μας και της πίεσης που
ασκεί το νερό στο σώμα.
-Βελτίωση της ισορροπίας του
αυτόνομου νευρικού συστήματος.
-Βελτίωση ελαστικότητας
-Βελτίωση σταθερότητας του
κορμού
-Βελτίωση νευρο-μυικού ελέγχου
-Προοδευτική ενδυνάμωση
-Ιδιοδεκτικότητα
-Μείωση της αίσθησης του πόνου και της δυσκαμψίας
-Διαχείριση του νου και της

σκέψης
Πως λειτουργεί:
Το Ai Chi ρέει με απαλές, κυκλικές κινήσεις που εκτελούνται
με βαθιά εσωτερική εστίαση. Απαιτεί προσοχή στον εαυτό χωρίς
κριτική διάθεση. Μετακινούμαστε
με το νερό, οι μύες και οι αρθρώσεις θα χαλαρώσουν και τα μάτια
θα είναι εν μέρει κλειστά. Μετακινούμαστε φυσικά έως ότου οι
κινήσεις να ρέουν εύκολα, χωρίς
πίεση. Το Ai Chi πρέπει να γίνεται
απλά, απαλά και ήσυχα.
Με την εξάλειψη όλων των άλλων σκέψεων, θα επιτύχουμε   ενότητα κίνησης και συνείδησης. Η
συνειδητοποίηση της παρουσίας
του νου στα διάφορα μέρη του
σώματος διδάσκεται μέσω των τεχνικών του Ai Chi.  Με αυτήν την

τεχνική μπορείτε να βελτιώσετε
την υγεία, την φυσική κατάσταση
και την μακροζωία.
Η βαθιά χαλάρωση μπορεί να
επιτευχθεί μόνο όταν αισθανόμαστε σταθεροί στο νερό και είμαστε
σίγουροι για την ικανότητά μας να
παρακολουθούμε την πρόοδο της
κίνησης. Αυτό το πετυχαίνουμε
με την επανάληψη. Η επανάληψη
στο Ai Chi είναι για χαλάρωση,
όχι για αξιολόγηση της επιτυχίας
ή της αποτυχίας.
Η πρόκληση για όσους ασχολούνται με την παραδοσιακή άσκηση, είναι η αλλαγή προοπτικής. Στο Ai Chi, η εστίαση είναι
στην ηρεμία, παρά στην ακρίβεια
και την ακαμψία.
Οι στροφές που δημιουργούνται από τις κινήσεις σταθερότητας του κορμού είναι καθοριστικές
και οργανικές. Βελτιώνουν την
πέψη και δρουν αποτελεσματικά
στην ανακούφιση από οσφυαλγίες, πονοκεφάλους, δυσκαμψία
στους ώμους και το λαιμό.
Μετά τη διδασκαλία της θέσης Ai Chi, διδάσκονται φυσικές
κινήσεις και βραδύτητα και στην
συνέχεια ενσωματώνεται η αναπνοή.
Μέσα στο νερό νιώθουμε μόνο το 10% του βάρους μας, οπότε δεν ασκείται σημαντική πίεση
στις αρθρώσεις.
Μια Ιαπωνική παροιμία λέει:
«Η Ιτιά δεν σπάει κάτω από το
βάρος του χιονιού».   Άκαμπτα
κλαδιά, οστά και ψυχές θα σπάσουν. Με το Ai Chi βελτιώνουμε
την ευκαμψία οστών, συνδετικών
ιστών και ψυχής, αυξάνοντας θεαματικά την αντοχή τους.
Λίγα λόγια για την προέλευσή του:
Το Ai Chi επινοήθηκε από τον
Jun Konno (πρόεδρο και ιδρυτή
του Aqua Dynamics Institute στη
Yokohama της Ιαπωνίας) στις
αρχές της δεκαετίας του ’90. O
Jun Konno αποφοίτησε από Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Tohoku Gakuin,
υπήρξε προπονητής της εθνικής

ομάδας κολύμβησης των Φιλιππίνων και δίδαξε στο Τμήμα Φυσικής
Αγωγής του Πανεπιστημίου των
Φιλιππίνων. Έλαβε το μετάλλιο
διακεκριμένων υπηρεσιών από
την Ολυμπιακή επιτροπή το 1973.
Εργάστηκε ως ο νεότερος διευθυντής της Ιαπωνικής Ολυμπιακής
Ομάδας κολύμβησης και έγινε ένας από τους κορυφαίους προπονητές κολύμβησης στην Ιαπωνία.
Το 1990 προσπάθησε να αναπτύξει μια τεχνική που θα συνδύαζε
την κίνηση μέσα σε ζεστό νερό
με τις ιδιότητες βελονισμού της τεχνικής Watsu. Αυτό επιτυγχάνει
το Ai Chi. Η λέξη Ai στα Ιαπωνικά
σημαίνει «Αγάπη» και η λέξη Chi
σημαίνει «ζωτική ενέργεια». Ai είναι το όνομα της τρίτης κόρης του
Jun Konno. Η λογική του Ai Chi
προέρχεται από τον βελονισμό. Υπάρχουν 364 σημεία βελονισμού.
Τα σημεία αυτά συνδέονται μεταξύ
τους μέσω των μεσημβρινών. Υπάρχουν συνολικά 35 μεσημβρινοί
στο ανθρώπινο σώμα. Μέσα στο
νερό είναι πολύ πιο εύκολο να επιτευχθεί πίεση των συγκεκριμένων
σημείων, «ξεμπλοκάρισμα» των
μεσημβρινών και αποκατάσταση
της ροής της ενέργειας στο σώμα.
Το Ai Chi μας διδάσκει ποια είναι η
φύση του νερού. Ο άνθρωπος αναπτύσσεται ως έμβρυο στο νερό,
στη συνέχεια πίνει νερό, πλένεται
με νερό, μαθαίνει πώς να επιπλέει
ξανά στο νερό και χαλαρώνει στο
νερό. Το Ai Chi μας μαθαίνει αυτά τα πράγματα για το νερό, γιατί
αναμιγνύει την μνήμη μας με το
μακρινό μας παρελθόν και μας θυμίζει τη μακροχρόνια σχέση μας
με το νερό. Έτσι όταν ερχόμαστε
σε επαφή με το νερό, θυμόμαστε
τη σημασία της συμπόνιας και της
προσοχής για τους άλλους και τη
λήψη ευχαρίστησης από την ευτυχία των άλλων.
Ποιους αφορά;
Όλους όσους είναι και θέλουν
να παραμείνουν υγιείς!!! Παράλληλα βοηθά στις παρακάτω
περιπτώσεις: Διαχείριση πόνου,
σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, υπέρταση, καρδιαγγειακά προβλήματα, κόπωση, έλεγχος βάρους,
διαταραγμένες διατροφικές συμπεριφορές, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, ασθενείς με
καρκίνο του μαστού, ελλείματα ισορροπίας, διαβήτης, πόνος στην
πλάτη, καρδιακή και πνευμονική
αποκατάσταση, καρκίνο, αρθρίτιδα, ινομυαλγία, συμφορητική
καρδιακή ανεπάρκεια, πρόληψη
πτώσης, προγεννητική, θεραπεία
εμμηνόπαυσης, διαταραχές ανοσοανεπάρκειας, ψυχοσωματικά
θέματα, ορθοπεδικά προβλήματα,
μαστεκτομή, πολλαπλή σκλήρυνση, ημικρανία, άγχος, καταθλιπτικές διαταραχές, διαχείριση θυμού.
Στο κολυμβητήριο ΠΗΓΑΣΟΣ
Aqua Center, παρέχονται μαθήματα Ai Chi σε τμήματα ή και ιδιαίτερα - κατόπιν συνεννόησης
- από πιστοποιημένο εκπαιδευτή.
Πληροφορίες στο 2331125087.
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Πρόγραμμα και Διαιτητές
(2-3/10/2020) ΦίλιπποςΖαφειράκης το Σάββατο
στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ

Τ

ο πρόγραμμα και οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής ανακοίνωσε η ΚΕΔ/ΟΧΕ . Στο Φιλίππειο
το Σάββατο θα γίνει το πρώτο Ημαθιώτικο
ντέρμπι ανάμεσα στον Φίλιππο και τον νεοφώτιστο
Ζαφειράκη.

Αναλυτικά
Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020
ΟΑΚΑ 19:00, ΑΕΚ- Διομήδης Άργους
(Κινατζίδης- Φωτακίδης, Μίγκας)
Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020
Σπίτι του Χάντμπολ 17:00, ΠΑΟΚ- Bianco Monte Δράμα
(Τζαφερόπουλος- Τσιάνας, Παρτεμιάν)
Μετάδοση: ΕΡΤ3
ΔΑΚ Έδεσσας 18:00, Αερωπός Έδεσσας ManDynamic- ΑΕΣΧ Πυλαίας
(Νάσκος- Χαρίτσος, Κατσίκης)
Φιλίππειο 18:00, Φίλιππος Βέροιας- Ζαφειράκης Νάουσας
(Λινάρδος- Νικολαϊδης, Σίσκου)
Σαλαμίνας 18:30, HC Σαλαμίνα- Ιωνικός ΝΦ
(Τόλιος- Χαραλαμπίδης, Τσάκωνας)
Ρέντη 19:30, Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή- Άρης Νικαίας
(Παπαματθαίου- Χρηστίδη, Ανταλής)
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Αλεξάνδρεια 30.09.2020
Αριθ. Πρωτ.: 14941
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης:
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ
ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ »
Ο Δικαιούχος Δήμος Αλεξάνδρειας διακηρύττει ότι την 19η
του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την
ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ».
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.
gr του συστήματος.
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0010970645 και πρόκειται για το υποέργο 1 με τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ».
Το υπό προμήθεια όχημα θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για την
υποδοχή του κοινού και θα προωθεί την αναγνωσιμότητα και την
ενημέρωση σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, επιστημονικών
επιτευγμάτων και καινοτομιών πάσης φύσεως.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 14/2020 από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξάνδρειας, ανέρχεται
στο ποσό των 110.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των
136.400,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση
συμμετοχής ύψους δύο (2) επί τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), ήτοι 2.200,00
ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής, που θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Αλεξάνδρειας, πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα κατ’
ελάχιστο 6 μηνών (180 ημέρες). Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές
προσφορές ή αντιπροσφορές.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές
διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και από την αναλυτική
διακήρυξη.
Η προθεσμία υλοποίησης της προμήθειας είναι πέντε μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. Η παρούσα
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο site του
Δήμου http://www.alexandria.gr και στον Ελληνικό Τύπο. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα
αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.
Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 89559, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση για τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από
την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER»
με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από
την ΣΑ 082/1.
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Αλεξάνδρεια, 30/09/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας
Τακτική δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου)
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας θα διεξαχθεί την
Παρασκευή 2/10/2020, από τις 12:00μ. έως
τις 13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
1 Έγκριση ή μη πρόσληψης συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια
ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με
αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ.
2 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Νάουσας έτους 2020-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο
3 Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της
Έφεσης κατά της με αριθ. 50/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νάουσας.
4 Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων 56β,57α,57β,57δ,60α,60β,60γ,59β,59γ,61γ του Δημοτικού δάσους Νάουσας»
5 Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Νάουσας ( 3η κατάσταση δαπανών 2020–
ΚΑΕ 80.8251.003)
6 Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Ζερβοχωρίου (5η κατάσταση δαπανών 2020
– ΚΑΕ 80.8251.010)».
7 Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Επισκοπής» (2η κατάσταση δαπανών 2020
– ΚΑΕ 80.8251.004)
8 Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Στενημάχου» (2η κατάσταση δαπανών 2020
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει στα Μέλη του τα
– ΚΑΕ 80.8251.015).
εξής:
9 Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαΟι εκλογές για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εταβολή της Κοινότητας Κοπανού (4η κατάσταση δαπανών 2020-ΚΑΕ
μπορικού
Συλλόγου και Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Εμπορικών
80.8251.002).
Συλλόγων Κ&Δ Μακεδονίας , θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 14
10 Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προΟκτωβρίου 2020 (καταληκτική ημερομηνία) και ώρα 5:30μ.μ. το απόκαταβολή της Κοινότητας Λευκαδίων» (5η κατάσταση δαπανών 2020
γευμα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.
– ΚΑΕ 80.8251.005).
Λόγω των ειδικών συνθηκών (covid-19) και παίρνοντας όλα τα α11 Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του
παραίτητα μέτρα ασφαλείας, δεν θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη
έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 1) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
Απολογιστική Γενική Συνέλευση των εκλογών, αλλά θα ξεκινήσει απευΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ» (υποέργο 1)»
θείας η εκλογική διαδικασία από τις 5:30 μ.μ. έως 10:00μ.μ.
12 Ορισμός αντιτίμου χρήσης (τέλους) των κοινόχρηστων χώρων
Θα ψηφίσουν τα Μέλη:
της Γραμμένης για τα έτη 2021 και εξής
α) που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και για το έτος 2020.
13 Έγκριση ή μη εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου Νάουσας κ.
β) και όσοι υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης παλαιότερων οφειλών, αΚαρανικόλα Νικολάου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
φού έχουν εξοφλήσει τα δυο τελευταία έτη, 2019 και 2020.
14 Έγκριση ή μη εξόδων μετακίνησης του Αντιδημάρχου Νάουσας
Για την είσπραξη των συνδρομών και το διακανονισμό οφειλών,
κ. Αδαμίδη Παύλου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Α15 Έγκριση 1ου, 2ου και 3ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας
λεξάνδρειας (Ν. Πλαστήρα 81- 2333025746) από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 13:00 .
και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης για την
Σύμφωνα με την εγκύκλιο των εκλογικών διαδικασιών στις Πρωτοπρομήθεια « πετρελαίου θέρμανσης κτιρίων, καυσίμων κίνησης και
βάθμιες Εμπορικές Οργανώσεις, τα Μέλη θα ψηφίζουν με την Αστυνοβελτιωτικών –χημικών πρόσθετων για τα οχήματα, του Δήμου Νάουμική τους Ταυτότητα ή οτιδήποτε άλλο έγγραφο που δηλώνει την ταυτοσας και τα Νομικά του Πρόσωπα
προσωπία του.
16 Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
Λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, οι προσερχόμενοι στις
διαδικασιών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μηχαεκλογές
θα πρέπει να φορούν μάσκα και να τηρούνται οι αποστάσεις.
νημάτων Έργου και Οχημάτων» και προσφυγή στην διαδικασία της
απ’ ευθείας διαπραγμάτευσης.
ΤΟ Δ.Σ.
17 Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
Π.Κ.Μ. – Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ και ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση
παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων
ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ
Δήμου Νάουσας.
18 Έγκριση ή μη δαπανών για τον
εορτασμό της Απελευθέρωσης της Νάουσας την 17η Οκτωβρίου και της ΕΗ Αγαθοεργός Αδελφότητα Κυριών Νάουσας από το 1962 χορηγεί υποτροφίες θέλοντας να συμβάθνικής Επετείου της 28ΗΣ Οκτωβρίου
λει στη στήριξη της τοπικής επιστημονικής κοινότητας. Οι υποτροφίες δίνονται -με κοινωνικά κριτήριασε φοιτητές και αποσκοπούν στην ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών
2020 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης
τους. Αφορούν στους νέους, οι οποίοι αριστεύουν και επιτυγχάνουν την είσοδό τους στο Πανεπιστήμιο
πίστωσης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Την βιομηχανία «Πλαστικά Θράκης», την μεταφορική εταιρεία ACS και τον «ΔΕΣΜΟ» για την παροχή
και τη δωρεάν μεταφορά 7.000 τεμ. χειρουργικών μασκών μίας χρήσεως.
2.Τον κύριο Θεόδωρο Μουμτζίδη, δια τη δωρεά ποσού 1.100€.
3.Την κυρία Μαρία Μιχαλάκη, για τη δωρεά ποσού 60€. 4.Τον Σύλλογο Καθηγητών του 6ου Γυμνασίου
Βεροίας για τη δωρεά ποσού 40€ στη μνήμη Αντωνίου Καραφόλα.
5.Την κυρία Βίκυ Τριάμπελα για τη δωρεά ποσού 40€.
6.Την κυρία Αικατερίνη Πασβάτη, για τη δωρεά ποσού 50€.
7.Ανώνυμο φίλο για τη δωρεά ειδών επιβίωσης από σεισμό (σφυρίχτρες, φακούς, ραδιόφωνα).
8.Τον κύριο Ιωάννη-Χρυσοβαλάντη Στουρνάρα για την τακτική δωρεά του.
9.Τους φούρνους Ευθύμογλου για τη σταθερή υποστήριξη.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Την Τετάρτη 14
Οκτωβρίου οι εκλογές
στον Εμπορικό
Σύλλογο
Αλεξάνδρειας

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

αλλά και στις μεταπτυχιακές τους σπουδές και συμβάλλουν στην εκπλήρωση των ονείρων τους και στην
ύπαρξη μιας καλύτερης προοπτικής στο μέλλον. Η Αδελφότητα στέκεται δίπλα στις οικογένειες, οι οποίες κάνουν τόσο μεγάλες θυσίες, ώστε να εκπληρώσουν την αποστολή τους.
Για το σχολικό έτος 2020- 2021 αποφάσισε να χορηγήσει 4 ετήσιες υποτροφίες σπουδών σε φοιτητές της πόλης μας.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2020 να ταχυδρομήσουν ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά :
1. Βεβαίωση σπουδών του Πανεπιστημίου,
2. Εκκαθαριστικό Εφορείας ( Το εισόδημα -ατομικό και οικογενειακό και εν γένει η περιουσιακή κατάσταση του υποψηφίου- να είναι τέτοιο που να μην επιτρέπει την, με ίδια μέσα, οικονομική κάλυψη των
σπουδών του),
3. Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης,
4. Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: vkaragiannopoulou@yahoo.gr
Διεύθυνση Γραφείου: Βενιζέλου 32 , 59200 Νάουσα
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Βίκυ Σμυρλή
Βασιλική Καραγιαννοπούλου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

www.laosnews.gr

11

Μερική άρση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
επί της Ιρλανδικής Γέφυρας του Μακροχωρίου
Αποβλέποντας στην ομαλή
και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την
εξυπηρέτηση και ασφάλεια του
κοινού και με δεδομένο την άρση της επικινδυνότητας σύμφωνα
με την οποία εκδόθηκε η απαγόρευση κυκλοφορίας στην Ιρλανδική Γέφυρα της  Δημοτικής
Οδού Λαζοχωρίου – Μακροχωρίου, περιοχή Μακροχωρίου, πλησίον εργοστασίου «VENUS» και
ειδικότερα: α) την αποφυγή υπερφόρτωσης του οδικού δικτύου της
πόλης από αγροτικά μηχανήματα
που κατευθύνονται στο ανωτέρω εργοστάσιο, β) την εκτροπή
των υδάτων του Τριποτάμου στο
αρδευτικό δίκτυο με την ταυτόχρονη λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος,
γ) την λειτουργία υδροηλεκτρικού
σταθμού στο αντλιοστάσιο του
Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας, με αποτέλεσμα
η εκτροπή να είναι συνεχόμενη
και στον ποταμό θα υπάρχει μόνο οικολογική παροχή, δ) το γεγονός ότι το υπολειπόμενο νερό

του ποταμού Τριποτάμου θα απορροφάται  από τις υπάρχουσες
σωληνώσεις των διαβάσεων, ε)
την τοποθέτηση μπάρας εκατέρωθεν των διαβάσεων η οποία
θα ελέγχεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας, και
θα διακόπτεται η κυκλοφορία των
οχημάτων σε κάθε περίπτωση
ισχυρής νεροποντής, η οποία δύναται να δημιουργήσει κίνδυνο
για τους χρήστες των διαβάσεων,
η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας, αποφάσισε την   άρση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας,
παντός είδους οχημάτων, στην
Ιρλανδική Γέφυρα της  Δημοτικής
Οδού Λαζοχωρίου – Μακροχωρίου, περιοχή Μακροχωρίου, πλησίον εργοστασίου «VENUS».
Η ανωτέρω τροποποίηση θα
ισχύσει από έκδοση της παρούσης έως 30-10-2020 με εξαίρεση
τις ημέρες που υφίσταται επικίνδυνα για την κυκλοφορία των οχημάτων καιρικά φαινόμενα και
υποχρεούται η Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου Βέροιας να προβεί
στον αποκλεισμό της οδού έως

την άρση των τυχόν κινδύνων
που ανέκυψαν.
-Μετά το πέρας του ανωτέρω
χρονικού διαστήματος τίθεται σε
ισχύ εκ νέου η με α/α 2 σχετική
Απόφαση. Επιπλέον η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας
μετά την πάροδο του ανωτέρω
χρονικού διαστήματος να μεριμνήσει για την έκδοση Απόφασης
από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και να προβεί σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες για την
οριστική επίλυση του προβλήματος.
- Σε κάθε περίπτωση που οι
καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς και θα εγκυμονούν κίνδυνο
για τους χρήστες της οδού, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας οφείλει να προβεί εγκαίρως
είτε με κλείσιμο της τοποθετούμενης μπάρας είτε με κάθε πρόσφορο μέσο στον άμεσο αποκλεισμό της οδού προς αποφυγή
ατυχήματος για τους χρήστες της
οδού.
- Σε κάθε περίπτωση που υ-

πάρχει σχετική μετεωρολογική
πρόβλεψη για βροχοπτώσεις, η
αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Βέροιας οφείλει να είναι
σε ετοιμότητα με επαρκές προσωπικό και τεχνικά μέσα για να
προβεί εγκαίρως με κάθε πρόσφορο μέσο στον άμεσο αποκλεισμό της οδού προς αποφυγή
ατυχήματος για τους χρήστες της
οδού.
-Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας οφείλει να προβαίνει
σε τακτικό έλεγχο της κατάστασης της Ιρλανδικής Διάβασης και
να συντηρεί την υφιστάμενη σήμανση για την πρόληψη οποιοδήποτε ατυχήματος. Επιπλέον
στο πλαίσιο των προληπτικών
μέτρων να προβαίνει, κατά την
κρίσης της, σε τακτικό καθαρισμό των αποχετεύσεων της υφιστάμενης Ιρλανδικής Διάβασης
προκειμένου να είναι ικανές και
να απορροφούν μεγαλύτερο όγκο
υδάτων.
-Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την διάρκεια βροχοπτώσεων ολιγωρία ή παράλειψη της

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Βέροιας για την άμεση λήψη των
απαιτούμενων εκ μέρους της
προληπτικών μέτρων, η υφιστάμενη Υπηρεσία μας (Τ.Τ. Βέροι-

ας), θα προβεί εκ νέου σε πρόταση προς την Υπηρεσία μας για
έκδοση Απόφασης Απαγόρευσης
της Κυκλοφορίας.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Έναρξη προγράμματος αντιλυσσικού εμβολιασμού κόκκινων αλεπούδων για το φθινόπωρο 2020

Από το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης,
Φαρμάκων και Εφαρμογών της
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ανακοινώνονται τα εξής:
Στην
υπ’
αριθ.
2239/260643/21.09.2020 απόφαση της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων –
ΥΠ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ:ΨΓΕΡ4653ΠΓ-ΞΣΨ) ορίσθηκαν οι Περιφερειακές
Ενότητες (Π.Ε.), στις οποίες θα
πραγματοποιηθούν οι πτήσεις για
τη ρίψη εμβολιακών δολωμάτων
με στόχο τον δια του στόματος εμβολιασμό των κόκκινων αλεπούδων κατά της Λύσσας το φθινόπωρο 2020, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται και οι επτά (7)
Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και
καθορίσθηκαν οι λεπτομέρειες της
εφαρμογής του Προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης για την
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού.
Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός
επεκτείνεται κατά περίπτωση σε
απόσταση - ακτίνας πενήντα (50)
χιλιομέτρων γύρω από το σημείο
εντοπισμού των νέων θετικών
κρουσμάτων, εφόσον οι περιο-

ου και με πτήσεις 2-3 ημερών θα
καλυφθούν περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου, της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας, και μικρά
τμήματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Περιφέρειας
Θεσσαλίας. Στις 8-10 Οκτωβρίου
2020 αναμένεται να μετακινηθούν
αεροπλάνα στην αερολέσχη Φλώρινας και με πτήσεις 6-8 ημερών
θα καλυφθούν περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, βορειοδυτικές περιοχές της Περιφέ-

χές αυτές δεν περιλαμβάνονται
ήδη στην καθορισμένη περιοχή
εμβολιασμού. Εμβολιασμός δεν
θα διενεργηθεί σε κατοικημένες
αστικές και περιαστικές περιοχές,
μεγάλα οδικά δίκτυα, λίμνες κ.ά.
Υπολογίζεται η διασπορά 25 δολωμάτων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφάνειας (τουλάχιστον 20
δολώματα/km2). Η εποπτεία του
προγράμματος θα διενεργείται σε
καθημερινή βάση από υπαλλήλους του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας
των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-

Συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2020
Το συνεργείο επι
φυλακής της ΔΕΥΑΒ
κατά το διάστημα από
28-9-2020 μέχρι 410-2020 θα είναι το

μων, με τη συνδρομή των αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών των
περιοχών όπου διενεργείται ο εμβολιασμός ή εδρεύουν οι αερολέσχες εκκίνησης των αεροσκαφών.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθ.
2312/266898/25.09.2020 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η έναρξη
των εναέριων ρίψεων των εμβολιακών δολωμάτων αναμένεται
να ξεκινήσει στις 2 Οκτωβρίου
2020 με πτήσεις από την αερολέσχη της Ξάνθης, με τις οποίες
θα καλυφθούν όλη η Περιφέρεια
Θράκης, η Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης και κεντρικά

και ανατολικά τμήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα ρίψεων της ASNF air applications,
το ίδιο χρονικό διάστημα (από
02/10/2020 έως και 10.10.2020),
από την αερολέσχη της Λάρισας
θα καλυφθούν οι νότιες περιοχές
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σχεδόν όλη η Περιφέρεια
της Θεσσαλίας και τμήματα των
Περιφερειακών Ενοτήτων Πιερίας,
Πέλλας και Ημαθίας.
Με βάση την ανωτέρω εγκύκλιο, στις 6-8 Οκτωβρίου 2020
αναμένεται να μετακινηθούν αεροπλάνα στην αερολέσχη Αγρινί-

Φαρμακεία
Παρασκευή 2-10-2020

13:30-17:30 ΠΑΠΑΡΗ
Χ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 4 (Πλ. Αγ. Αντωνίου)
23310-67420
21:00-08:00 ΛΙΑΚΟΣ

εξής: Αυτόματος τηλε

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ

φωνητής βλαβών: τηλ.

1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιά-

2331021814.

τσα ταξί) 23310-72677

ρειας Κεντρικής Μακεδονίας και οι
βόρειες περιοχές της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.
Η αντιλυσσική εκστρατεία του
φθινοπώρου του 2020 εκτιμάται
ότι θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31η Οκτωβρίου
2020, με την προϋπόθεση ότι δεν
θα υπάρξουν καθυστερήσεις λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
(βροχοπτώσεις, ομίχλες, ισχυροί
άνεμοι, χιονοπτώσεις).

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
28/09/2020 έως 02/10/2020
Στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Βέροιας προσφέρονται Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ανασφάλιστους και
άπορους πολίτες του Δήμου Βέροιας,   από εθελοντές επαγγελματίες υγείας. Για πληροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στο τηλεφωνικό νούμερο
23313-53821 και 53809 ή να επισκέπτονται το Δημοτικό Ιατρείο στη  
διεύθυνση οδός Σταδίου 51, πιο κάτω από το γήπεδο της Βέροιας.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο με 2ΔΣΚ, 2ος όροφος, Χ.Αδ.,
αρχοντική κατασκευή,
45.000 ευρώ. Τηλ.: 6945
122583.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά
γκαρσονιέρα στο κέντρο,
με ασανσέρ, 1ος και άνω, μέχρι 20.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο 7ο Δημοτικό, 75 τ.μ., με υπόγειο 75 τ.μ. και οικόπεδο
200 τ.μ., 60.000 ευρώ.
Τη λ . : 6 9 4 5 1 2 2 5 8 3
Euromesitiki.

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει του πολίτες ότι λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν, αναπροσαρμόζει
τα καθημερινά δρομολόγιά του από 7-9-2020 έως 30-6-2021.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
γκαρσονιέρα 2ου ορόφου, περιλαμβάνει Δ,
Κ, Χ, W.C., βεράντα,
ατομική θέρμανση και
air condition. Περιοχή
Βυζαντινού Μουσείου.
Τηλ. επικοινωνίας: 6973
551477 κος Δημήτρης.
Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α Ρ ω σοπροσφύγων 44, ενοικιάζεται διαμέρισμα
109 τ.μ., 1ος όροφος,
3ΔΣΛΚ, 2W.C., αποθήκη, μπαλκόνια γύρω-γύρω και θέα. Τηλ.: 6974
071926 & 6942 201941.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, κέντρο

Αγ. Νικολάου 17, πάνω από Αγ. Δημήτριο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, 2ος όρ., ανακαινισμένη, επιπλωμένη, ηλεκτρ. συσκευέ ς , α έ ρ ι ο & κά μ ε ρ α
εισόδου. Τηλ.: 6937
045440 κα Ελένη.
ΑΘΗΝΑ ενοικιάζονται γκαρσονιέρες 50
τ.μ. και 55 τ.μ. (σαλόνι,
κουζίνα, υπνοδωμάτιο,
W.C.) στην περιοχή Ζωγράφου, δίπλα στα Πανεπιστήμια. Τηλ.: 6977
782641 & 6971 884916.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοι-

κιάζεται γραφείο 20 τ.μ.,
επιπλωμένο. Τηλ.: 23310
24072.
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι ι ατρείο-γραφείο 42 τ.μ.
καθαρό, λήρως ανακαινισμένο στην οδό
Βενιζέλου αρ. 46 Βέροια. Πληρ. τηλ.: 6932
361080, 6945 535719.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο Ακροπόλεως,
στην καινούργια γέφυρα «Κούσιου». Τηλ.:
6984 108684.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται επαγγελματικός
χώρος 50 τ.μ., πλήρως
ανακαινισμένος, 1ος όρ.,
γωνιακό, δίπλα στα Αστικά. Τηλ.: 6946 740621.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο  	
23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	 23313 50102
23310199,23310 68400
Πυροσβεστική   	
Νοσοκομείο κέντρο 	
23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες	 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 	
23313 51400
ΕΚΑΒ 	
166
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες 	
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
2331022.342
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
23313 53124
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών 	
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών: 	
2331353416, 7
Τελωνείο	 2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)	 2331060.066
Ι δ ι ω τ ι κ ό Κ Τ Ε Ο Β έ ρ ο ι α ς ( Μ α κ ρ ο χ ώ ρ ι )              
2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894.463,
	 2310894.562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331096.342  
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879  
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 	
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 	
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής: 	
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.643
Γραμματεία: 	
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:	 2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής: 	
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.653
Γραμματεία: 	
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: 	
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής: 	
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.669
2331076.663
Γραμματεία: 	
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών 	
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 	
2332 3 50300
Fax: 	
2332 0 24260
ΚΕΠ: 	
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: 	
2333 3 50100
Δημοτολόγιο
23333 50150
Ληξιιαρχείο
23333 50130
Πρωτόκολλο
23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
23333 50144
Γραφείο Προσωπικού
23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου
23333 50142
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ 21-9 . Κωδ: 23132 - Κέντρο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα επιπλωμένη συνολικής επιφάνειας 32 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι,
Κουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1972 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με κλιματιστικό , έχει Κουφώματα Αλουμινίου με διπλά
τζάμια και Ανελκυστήρα, έχει Ηλ. Συσκευές,
Τιμή: 180 €. Επιθυμητή μόνο  γυναίκα εκπαιδευτικός.
Κωδ.23415 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρσονιέρα 35 τ.μ., κατασκευή 1977, 1 υ/δ, 1 ος όροφος, ανακαινισμένο επιμελώς ,  καινούργιο μπάνιο και κουζίνα , καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, επιμελημένης κατασκευής
, ατομική θέρμανση με κλιματιστικά και με μία
ντουλάπα, ενοίκιο 240€. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.12770 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ Ενοικιάζεται
Γκαρσονιέρα σε πολύ καλή κατάσταση, κατασκευής του 1998 με θέα τον κάμπο 37 τ.μ. ,  με
1υ/δ, σαλοκουζίνα και μπάνιο, η θέρμανση της  
ανεξάρτητη με κλιματιστικό inverter και με λίγα
κοινόχρηστα , ενοίκιο 200€. Θα είναι ελεύθερο
από 1/10/2020. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.104969 ΚΕΝΤΡΟ Βέροιας , επιπλωμένο κομπλέ διαμέρισμα 85 τ.μ., ανακαινισμένο εκ βάθρων , διαθέτει 2 υ/δ σαλόνι , ξεχωριστή κουζίνα και ένα μεγάλο μπάνιο , ευρίσκεται
στον 1ο όροφο, καταπληκτικό διαμέρισμα, με
καινούργια κουζίνα και καινούργια συνθετικά
κουφώματα με διπλά τζάμια, έχει ατομική θέρμανση πετρελαίου και μία ντουλάπα, χωρίς
κοινόχρηστα , ενοίκιο 300 €.
ΚΩΔ.12864   ΚΕΝΤΡΟ ωραιότατο   διαμέρισμα επιπλωμένο κομπλέ και με ηλεκτρ.
συσκευές 80 τ.μ., με 2 υ/δ, σαλοκουζίνα και
μπάνιο, 1ος όροφος , χωρίς ανελκυστήρα, με
ωραία διαρρύθμιση , έχει ατομική θέρμανση
πετρελαίου και μηνιαίο μίσθωμα στα 300€ .
Άμεσα διαθέσιμο.
Κωδ. 13175 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ περιοχή ΔΕΗ-ΓΗΠΕΔΟ , κομπλέ επιπλωμένο 108 τ.μ.
3ος ορ. του 1985 με 2 υ/δ,  , η θέα του καλή
και η  κατάσταση του  ,  ξύλινα πατώματα, και
θέρμανση με σόμπα πετρελαίου και θερμοπομπούς, με 2 κλιματιστικά, για   σοβαρούς
μισθωτές , Αποκλειστική ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ζητούμενο μίσθωμα 250€.
Θα είναι ελεύθερο από 15/09/2020.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40 τ.μ.
,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σαλόνια
5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, και δύο
μπάνια   , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα
τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με δύο
ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές αλλά και

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για καφέ ουζερί, δίπλα στο παλιό

ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται σε τιμή
πραγματικής ευκαιρίας , 350€. Πληροφορίες
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 - Κέντρο κοντά στην Εληά
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα αποθήκη συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ. ισόγεια με
εξαιρετικά καλή πρόσβαση. Αποτελείται από
1 Χώρο . Ενοίκιο 140 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 106403 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 45
τ.μ. στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970
και διαθέτει θέρμανση Κλιματισμός, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, A/C,
Διπλά τζάμια, Σκαλιά εισόδου, Ανοιχτωσιά
- Τιμή: 170 €.
Κωδ: 106449 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ανακαινισμένο Γραφείο συνολικής επιφάνειας
50 τ.μ. στον 1 ο όροφο . Αποτελείται από 3
Χώρους, και WC. Είναι κατασκευασμένο το
1975 και διαθέτει Κουφώματα Συνθετικά με
Διπλά τζάμια, η θέρμανση είναι με δύο κλιματιστικά, με πολύ καλή προβολή, βλέπει σε
ανοιχτωσιά, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις,  Τιμή: 200 €.  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και
ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106621 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. σε 1ο Υπερυψωμένο όροφο,
με άριστη προβολή, σε άκρως εμπορικό σημείο . Αποτελείται από 2 Χώρους, και ένα κοινόχρηστο WC. Διαθέτει μοναδική προβολή για
τον επαγγελματία, Κουφώματα Αλουμινίου με
Διπλά τζάμια, Ανελκυστήρα,  Σκαλιά εισόδου,
Τιμή μόνο: 270 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 104786 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 1
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει
Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, και με  Ανελκυστήρα - Τιμή: 170 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22965 - Στην Πλ. Ωρολογίου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 20 τ.μ.
Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο και με δικό του
WC.  Ενοίκιο 150 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23626 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα επί της Μητροπόλεως συνολικής
επιφάνειας 55 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 2
Χώρους και 2 WC, κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις, σε σημείο μεγάλης προβολής, μίσθωμα 600€ . Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23146 - Εργοχώρι επί της Σταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 65 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο
ενιαίο , είναι φωτεινό και έχει μεγάλη βιτρίνα

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

ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ βιοτεχνία ενδυμάτων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) Λογιστής με γνώσεις Γερμανικών ή Αγγλικών, 2) υπευθ. παραγωγής,
3) υπεύθ. δειγμάτων, να γνωρίζει όλες τις
μηχανές, 4) έμπειρες γαζώτριες, κοπτοράπτριες, πλακοραφούδες. Τηλ.: 6996 882201
& 6996 939909 & lakosto1966@gmail.com.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
. - Τιμή πολύ πολύ χαμηλή μόνο 110 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 22959 - ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας
110 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο με
δικό του WC . Είναι κατασκευασμένο το 1970
- Μίσθωμα τα 300 €. Το γραφείο μας διαθέτει
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 14498 ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ  με ράμπα , σε πλήρη λειτουργία,
κοντά στην Βενιζέλου   τιμή από 80€ /μήνα μόνο.
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.116300 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποκλειστικά από το γραφείο μας σπάνιο μεγάλο
Studio - γκαρσονιέρα  39 τ.μ. και με 17,5 τ.μ.
αποθήκη στο υπόγειο 1ος όρ. ψηλός  οικοδομή του 1999, σε πολύ καλή κατάσταση και σε
εξαιρετικά καλή τιμή, χωρίς θέρμανση. Πρόκειται για ένα πολύ φωτεινό και γωνιακό ακίνητο
στο κέντρο της πόλης, με ανοιχτωσιά μπροστά
του , Τιμή 28.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και
ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106619 - ΓΗΠΕΔΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινισμένο Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας
50 τ.μ. καθ. στο Ισόγειο . Αποτελείται από 2
Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, . Είναι κατασκευασμένο το 1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
με δύο Κλιματιστικά, Κουφώματα Αλουμινίου
συρόμενα με Διπλά τζάμια, σε πολύ καλή γειτονιά, με αναμονή για WC η οποία θα αποπερατωθεί από τον αγοραστή, αυτήν την στιγμή
χρησιμοποιείται ως αποθήκη, σε τιμή ευκαιρίας
μόνο: 18.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106424 - ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα ανακαινισμένη Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 3ο
όροφο χωρίς ανελκυστήρα. Μαζί με το Διαμέρισμα δίνεται και η Αέρινη Στήλη με Δικαίωμα

427753.
ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής τζακιών ΖΗΤΑ ηλεκτροσυγκολλητή. Τηλ.: 6976 791774 &
6978 927767.
ΤΟ COFFEE ISLAND,
Βενιζέλου 31 (κέντρο), αναζητεί barista και διανομέα.
Αποστολή βιογραφικών στο
e-mail: coffeeislandveria@
gmail.com. Τη λ . : 6 9 7 6
633096.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κομμωτηρίου με βασικές γνώσεις κομμωτικής, χωρίς
υποχρεώσεις, για πλήρη απασχόληση σε κομμωτήριο
στο κέντρο της πόλης. Τηλ.:

Δόμησης ακόμη 70τ.μ. επιπλέον. Αποτελείται
από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο
. Είναι κατασκευασμένη το 1991 και ανακαινίστηκε το 2010. Διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη
Πετρελαίου με Ωρομετρητές, Απεριόριστη Θέα,
Κουφώματα Αλουμινίου με Διπλά Τζάμια,  Επιπλωμένο ή και χωρίς έπιπλα, Τέντες, Σκαλιά
εισόδου, BBQ, με Ανοιχτωσιά, με πολύ μεγάλη βεράντα 55 τ.μ., σε τιμή προφοράς μόνο:
38.000 €.  Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΚΩΔ: 106454 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα
70τ.μ. μικτά και 59τ.μ. καθαρά, στο Κέντρο
της Βέροιας, σε ημιόροφο υπερυψωμένο (
σαν 1ος όροφος), με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα,
μπάνιο, σε πολύ κεντρικό σημείο, με ατομική
θέρμανση πετρελαίου, το οποίο χρήζει ανακαίνισης. Το ακίνητο μπορεί να γίνει και μία άνετη
γκαρσονιέρα με 1υ/δ, μεγάλη σαλοκουζίνα και
μπάνιο. Προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή μόνο
23.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 13275 ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΛΑ στη Ράχη της
Βέροιας με αποκλειστική και ανεμπόδιστη θέα
σε όλον τον κάμπο συνολικής επιφάνειας 120
τ.μ. κτίσμα, σε 4.250 τ.μ. οικόπεδο με κήπο
φανταστικό , με ιδιωτική πισίνα  στο καλύτερο
σημείο της περιοχής και μέσα στην καταπράσινη φύση. Για πολύ σοβαρούς ενδιαφερόμενους , θα υπάρξει υπόδειξη κατόπιν ραντεβού.  
Τιμή 290.000€.  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 επίπεδα . Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα,
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 2001
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, έχει
απεριόριστη Θέα, τα κουφώματα αλουμινίου και
μία  αποθήκη. Έχει κήπο , Τζάκι , BBQ, και ηλ.
Συσκευές, Μπαλκόνια 24 τ.μ. - Τιμή: 200.000 € .
Κωδ: 106692 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΗΜΑΘΙΑΣ,

6974 628212.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος
λογιστικού γραφείου. ΑΠοστείλετε βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση: info@
giouros.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος
ΤΕΦΑΑ με εξειδίκευση στην
κολύμβηση για να εργαστεί
ως προπονητής στο κολυμβητήριο “ΠΗΓΑΣΟΣ Aqua
Center” στη Βέροια. Ασφάλιση και αποδοχές σύμφωνα με το νόμο. Κατάθεση
βιογραφικών στη γραμματεία του κολυμβητηρίου
Σταδίου 125 Βέροια. Τηλ:
2331125087.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

-Γκαρσονιέρα 35 τ.μ., πίσω απο το Στάδιο Βέροιας.
-Οικόπεδο 1.250 τ.μ. κέντρο Λαζοχωρίου
-Χωράφι 6 στρ. στο δρόμο προς Αγ. Μαρίνα
-Χωράφι 3 στρ., στο κανάλι Λαζοχωρίου, ποτιστικό.
Τηλ.: 6996 436044, 6972 236144
& 23310 62812.

www.laosnews.gr
Πωλείται κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία
συνολικής επιφάνειας 200τ.μ. σε δύο επίπεδα,
κατασκευής του 1999. Το Ισόγειο  αποτελείται
από ένα 1υ/δ, υπερπολυτελές σαλόνι μαζί
με τραπεζαρία, με τζάκι, κουζίνα ανεξάρτητη
και μπάνιο. Ο 1ος όροφος έχει πρόσβαση με
εσωτερική σκάλα και αποτελείται από 4υ/δ,
καθιστικό και ένα υπερπολυτελές μπάνιο, η
θέρμανση είναι με δύο επιλογές, έχει ατομική
πετρελαίου και υπάρχει και ξυλολέβητας. Ευρίσκεται σε περιφραγμένο οικόπεδο 500τ.μ. με
πολύ ωραίο κήπο, διαθέτει επίσης μια ανοιχτή
θέση στάθμευσης αυτοκινήτου και αποθήκη
στην αυλή περίπου 15τ.μ., ζητούμενο τίμημα
230.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13568 - Άνω Ζερβοχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας
220 τ.μ. 2 επιπέδων σε οικόπεδο 1000 τ.μ.
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, και WC.
Είναι κατασκευασμένη το 2000 και διαθέτει
θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη
Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, Πόρτα Θωρακισμένη, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, Συναγερμό,
Τέντες, Διπλά τζάμια - Τιμή: ευκαιρίας 80.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο
με εύκολη πρόσβαση.   Τιμή: 30.000 € .
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833 ΚΕΝΤΡΟ , Μητροπόλεως
πωλούνται γραφειακοί χώροι 1ου ορ. αποτελούμενοι από 3 χώρους και με δική τους
τουαλέτα. Το συνολικό τους μέγεθος  86 τ.μ.,
κατασκευή 1976, είναι ανακαινισμένοι και σε
πολύ καλή κατάσταση , τιμή εξαιρετικά χαμηλή
μόνο 50.000€.
Κωδ: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται
από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 54.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του
ακινήτου αυτού.
ΚΩΔ. 13186   ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , πωλούνται
Γραφειακοί χώροι 1ου ορ. με 243 τ.μ. μικτά
και 212 τ.μ. καθαρά συνολικά 7 χώροι όλοι
νοικιασμένοι με συνολικό μίσθωμα τα 900€
με ωραία διαρρύθμιση και προσφέρονται  σε
τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα, μόνο 190.000€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14210 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 58
τ.μ., ισόγειο, με 45 τ.μ. υπόγειο και 27 τ.μ.
πατάρι , εξαιρετικό , πολύ φωτεινό και με μεγάλη βιτρίνα , χωρίς θέρμανση , αυτοτελές,
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κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , πρόκειται
δε για ένα πολύ αξιόλογο ακίνητο το οποίο
προσφέρεται σε μία πολύ λογική τιμή , μόνο
80.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατάστημα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι χώροι του λειτουργικοί, σε προνομιακή τοποθεσία
, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , με μεγάλη βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο 35.000€,
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548. ΒΕΡΟΙΑ στην περιοχή Ξηρόκαμπος πωλείται , ένα αγροτεμάχιο με  3,5  
στρ.  με δένδρα  ροδάκινα . Νερό και ρεύμα εξασφαλισμένα , τιμή πολύ καλή μόνο 10.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 386 τ.μ. μέσα στο
χωριό, άρτιο οικοδομήσιμο, γωνιακό, σε τιμή
ευκαιρίας μόνο 15.000 €.
Κωδ. 13793 ΜΕΤΟΧΙ , Οικόπεδο 529 τ.μ.,
σπάνιο , με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα ,
αμφιθεατρικό οικόπεδο φιλέτο, ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία, μόνο για αποφασιστικό αγοραστή.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 16.000 €.
Κωδ 13860 ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ, Οικόπεδο
745 τ.μ., με ελιές, αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε τιμή
πράγματι χαμηλή μόνο 10.000€,
Κωδ: 13859 - Στον Τρίλοφο ευκαιρία ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο σε σημείο με ανοιχτωσιά συνολικής επιφάνειας 884 τ.μ. Τιμή μόνο 20.000€.
Κωδ: 13826 - Στα Παλατίτσια ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 980 τ.μ. σε
πολύ καλό σημείο . Τιμή μόνο 15.000 €.
Κωδ 13807 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, Οικόπεδο με
συνολικά 4.003 τ.μ., απο αυτά τα 2.902 τ.μ.
έχουν τεθεί εντός του σχεδίου πόλεως , τα 685
τ.μ. είναι ρυμοτομούμενα και τα 440 τ.μ. εκτός
σχεδίου , διαθέτει μία εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , είναι ελαφρώς επικλινές , πολύ
κοντά στην Εληά προνομιούχο οικόπεδο. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ευκαιρία μόνο για αποφασιστικό αγοραστή
, προσφέρεται σε τιμή ευκαιρίας μόνο από
120.000€ όλο μαζί τώρα μόνο 90.000€.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 14100. ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, Οικόπεδο
576 τ.μ., πρόκειται για ένα εκπληκτικό γωνιακό
οικόπεδο, ελαφρώς επικλινές και σε εξαιρετικά  
συμφέρουσα τιμή , μόνο 58.000€.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€

Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€

ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€

ΑΝΟΙΞΕΩΣ  πλησιον ,42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€

ΠΑΤΡΙΔΑ 10 ΣΤΡ ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ Φωτοβολταικα 24000€

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 21000€

ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 16.400 στρ στην ασφαλτο σοβαρες

ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75+75 τ.μ Οικ.200

προτασεις

τ.μ 50000€

ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€

ΚΕΝΤΡΟ 94 τ.μ. 2ος με Θεα Α.Θ. ασανσερ,κοπλαμ 2-3 ΔΣΚ 70000€

ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€

ΠΙΕΡΙΩΝ κοντά  διπλοκατοικία 80 τ.μ+ ισογειο σε οικοπ.220 τ.μ

ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην ασφαλτο 7500 τ.μΒιομηχανικο μόνο

60000€

28000€

ΣΤΑΣΟΥ ΜΥΓΔΑΛΑ ισογειο 87 τ.μ 2ΔΣΚ χρηση αυλης,16000€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-

ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 85 τ.μ 2ος χ.ασανσερ Αρχοντοσπιτο 2ΔΣΚ Α.Θ 45000€

ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 97 Τ.Μ 30 ετων 1ος 2Δσκ Αν.Θερμ. μονο 40000€
ΠΑΣΤΕΡ Υμιυπ. Διαμερισμα 111 τ.μ 3ΔΣΚ  Α.Θ  30000€

ΑΓΟΡΑ 85 τ.μ για Ιατρειο,Ινστντουτο κτλπ.70000€

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  8 διατηρητεο 1ος 54 τ.μ-ισογειο 27τ.μ 55000€

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖ Κλειστο 18 τ.μ στα παπακια 7000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1ος με θεα ,Α.Θ.2ΔΣΚ 280€

ΚΕΝΤΡΟ στονΑγ.Παταπιο καταστημα 18 τ.μ καταλληλο για παρκιγκ 28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  από 37000  τωρα 15000€

ΕΒΡΑΙΚΑ 3ΔΣ-Κ Α.Θ πορετα ασφ.κοπλαμ 270€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΛΣΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ  1ΔΣ-Κ Α.Θ Θέα 200€
ΕΛΗΑ 1ΔΚWC 2ος προσοψης ασανσερ,χωρις Θεμ 170€

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7χωρη επαγ. στεγη 2ος χωρις ασαν.  για φροντιστη-

ΠΑΤΡΙΔΑ επιπλ.Μονοκατοικια 1δσκwc 280

ριο700€

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ επιπλωμενο 2ΔΣΚ,Θεα,Α/C Α.Θ 350€

ΚΕΝΤΡΟ επαγ.χωρος -270 τ.μ για φροντιστηριο-δια βιου μαθηση κτλπ

ΠΡΟΣ ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ κτημα με καστανιες και αγροικια εξοχικη 1200Ε

ΠΡΩΗΝ ΦΟΥΡΝΟΣ κοντα στα Αστικα  με πελατεια αξιολογη 600€

ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  από
150 εως 2000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΑΡΚΙΓΚ υπαιθριο  στην αγορα 50€

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γραφειο μονοχωρο που χωριζει με γυψοσανιδα 50

Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη

τ.μ. 280€

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ οικοπεδο 450 τ.μ χτιζει 50 τ.μ,με Θεα Θαλασσα με

ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€

αδεια 15000€

ΠΑΡΚΙΓΚ κλειστο 25 τ.μ Εργοχωρι  50€

Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 22000 τ.μ  για Φωτοβολταικά 35000€

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85 τ.μ Εργοχωρι καινουριο 300€

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 στρ. Θεση Συκιες για φωτοβολταικα η καλλι-

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€

εργειες 22000€

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  καταστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ Σοβαρες

ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€

προτασεις

ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€

ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ Οικοπεδο σ.δ 020  600 τ.μ 50000€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
από επιχείρηση στη Βέροια για
πλήρη απασχόληση. Ικανοποιητι-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. επιπλωμένο, 140 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 30 τ.μ. με ντουλάπα, 140 €
ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. λουξ, επιπλωμένο, 220 €
ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. επιπλωμένο, 160 €
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ 35 τ.μ. επιπλωμένο, 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 40 τ.μ. επιπλωμενο, καλό, parking, 270 €
TΣΕΡΜΕΝΙ 40 τ.μ. καλό, με ντουλαπα, 240 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 220 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ. θέα, επιπλωμένο, 220 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 50 τ.μ. ανακαινισμένο, θέα, 190 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 220 €
ΝΑΟΥΣΑ 60 τ.μ., πολύ καλό, επιπλωμένο, 260 €
ΚΕΝΤΡΟ 60 τ.μ. ανακαινισμένο, με ντουλάπες, καλό, A/C, 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 65 τ.μ. εξαιρετικό, θέα, ατομ.λέβητας, 280 €
ΝΑΟΥΣΑ 80 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 95 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα, καλό, 310 €
ΕΛΗΑ 95 τ.μ. 12ετίας, τζάκι, θέα, 360 €
ΡΟΛΟΙ 95 τ.μ. καλό, ντουλάπες, 230 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 150 τ.μ. εξαιρετικό, ηλιακό, τζάκι, ατομ. λέβητας, 440 €
ΝΑΟΥΣΑ 190 τ.μ. μονοκατοικία, πολύ καλή, 350€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ. επιπλωμένο & ανακαινισμένο, 22.000 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ., ευκαιρία, 17.000 €
ΑΝΟΞΕΩΣ 65 τ.μ. ευκαιρία, 16.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. μονοκατοικία με οικόπεδο, 14.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70 τ.μ. ευκαιρία, επενδυτικό, 23.000 €
ΡΟΛΟΙ 70 τ.μ. επενδυτικό, 33.000 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 τ.μ. γωνιακό, καλό, 47.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 75 τ.μ. 15ετίας, εξαιρετικό, λουξ, 65.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. διαμπερές, ΕΥΚΑΙΡΙΑ, 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΡΟΛΟΙ 100 τ.μ. καλό, 50.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. θέα, καλό, 37.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 τ.μ. θέα, διαμπερές, καλό, 67.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 105 τ.μ. 10ετίας, εξαιρετικό, 105.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. μονοκατοικία με γωνιακό οικόπεδο, 62.000 €
ΕΛΗΑ 120 τ.μ. 20ετίας, εξαιρετικό, 138.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120 τ.μ. τζάκι, parking, 127.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. ημιτελής μονοκατοικία, 22.000 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 140 τ.μ. μονοκατοικία, επενδυτικό, 57.000 €
ΝΑΟΥΣΑ 150 τ.μ. πανέμορφη μεζονέτα , ευκαιρία, 120.000€
ΒΕΡΟΙΑ 187 τ.μ. τρομερή βίλα με όλα τα κομφόρτ, 220.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. ημιτελές κτίριο, ευκαιρία, 125.000 €

κή αμοιβή. ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός Ταξί
για πλήρη απασχόληση καθώς και
ΠΩΛΗΣΗ γαϊδουράκια. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331071553 &

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 20 τ.μ. καλό, 190  €
ΠΙΝΔΟΥ 35 τ.μ. καλό, 220 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 450 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 45 τ.μ. καλό, 200 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 65 τ.μ. πολύ καλό, 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. πολύ καλό, 670 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. 14ετίας, καλό, 480 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 130 τ.μ. καλό, 700 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. καλό, 800 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 550 τ.μ. καλό, 1.200 €
ΒΕΡΟΙΑ 2.200 τ.μ. εξαιρετικό κτίριο, 5.500 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.600 μέτρα , 8.000 €
ΚΑΒΑΣΙΛΑ 6.000 μέτρα, 10.000 €
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.000 μέτρα, με δέντρα 6 ετών, 26.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 14.000 μέτρα, 28.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 26.000 μέτρα στον δρόμο, 95.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 160 μέτρα, με θέα, 29.000 €
ΔΟΒΡΑ 420 μέτρα, 55.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 450 μέτρα, με οικοδομική άδεια, 50.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 14.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 570 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 27.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατη επιχείρηση καφενείο – ουζερί με σταθερή
πελατεία λόγω συνταξιοδότησης, 6.000 €
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση υγιής & επικερδής επιχείρηση καφέ στο κέντρο
της Βέροιας, 28.000 €
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστάσιο χρωμάτων με κτιριακές εγκαταστάσεις, σε πλήρη λειτουργία & με 2 υποκαταστήματα λιανικής πώλησης, 300.000 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

2331062900. Ώρες επικοινωνίας:
9:00 με 18:00.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός ή
βοηθός φαρμακοποιού με εμπειρία για φαρμακείο στο Νομό Ημαθιας. Αποστολή βιογραφικού στο:
aggeliesfarmakio@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανοτεχνίτης αυτοκινήτων για μόνιμη εργασία. Τηλ.:
23310 21904 κος Κώστας.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ALU-SYN ζητάει άτομο για μόνιμη εργασία με εμπειρία
σε κατασκευή και τοποθέτηση κου-

φωμάτων. Επικοινωνία για ραντεβού
2331073281 υπεύθυνος προσωπικου
Βύρων Σταμπούλογλου.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργασία σε
φαρμακείο με επιδότηση και σχετική
εμπειρία. Απαραίτητη προϋπόθεση
κάρτα ανεργίας. Τηλ.: 23310 27507,
6947 259696.
Η   ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζητάει να
προσλάβει για μόνιμη απασχόληση,
εξωτερικό πωλητή ή πωλήτρια για
τους Νομούς Ημαθίας, Πέλλας, Θεσ-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στον Τρίλοφο, περιοχή αμυγδαλιά
625 τ.μ. Περισσότερες πληροφορίες στο: 6981 088721.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 τμ.
με κτίσμα δυόροφο σε τιμή ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδομή και κατάστημα με υπόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. περιοχή Παπάγου
στα μπετά 100 τ.μ. ο κάθε όροφος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα Πιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/ΝΑ με
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώ και 110.000 ευρώ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό
11 στρέμματα στη Μελίκη (περιοχή

Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο
2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ.,
55.000 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα κέντρο με 2 και Σ,
Κ 80 τ.μ. και 110 τ.μ. 280 ευρώ και
400 ευρώ και 200 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα
κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και με 2Δ,
Σ, Κ, WC από 180 ευρώ και 220
ευρώ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώ και 70.000 ευρώ

Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετών
στον Βάλτο Σταυρού Βέροιας και με αντιχαλαζική προστασια. Επίσης ένα τρακτέρ UNIMOK, μία πλατφόρμα καινούργια και μία φρέζα συρταρωτή 1,70 σχεδόν καινούργια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6973 616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη Χαρίεσσα Ναούσης
εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και 100 τ.μ.
περίπου το σπίτι με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
Πληρ. τηλ.: 6981 906509.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας, επιθυμούμε να προσλάβουμε άμεσα:
Customer Service Agent
Ο Customer Service Agent θα στελεχώσει το τηλεφωνικό μας
κέντρο και θα είναι υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση των πελατών,
την ενημέρωσή τους για νέους τίτλους βιβλίων και τη διεκπεραίωση
των παραγγελιών.  
Απαιτούμενα χαρακτηριστικά / ικανότητες:
•Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία
•Πολύ καλή γνώση H/Y και χειρισμού εφαρμογών ΜS Office
(Word, Excel)
•Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
•Ομαδικότητα
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
Επιθυμητά Προσόντα:
•Πτυχίο ξενόγλωσσης ή ελληνικής φιλολογίας
•Διδακτική εμπειρία
•Άριστη γνώση (Γ2/C2) αγγλικής γλώσσας
•Προϋπηρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο
Η Εταιρεία προσφέρει:
•Δίμηνη εκπαίδευση με αποδοχές
•Συνεχή εκπαίδευση από καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να συμπληρώσουν τη
φόρμα ενδιαφέροντος που θα βρουν στην ιστοσελίδα www.
supercourse.gr/careers είτε να στείλουν το βιογραφικό τους
σημείωμα στο e-mail cv@supercourse.gr, αναφέροντας   τον
κωδικό θέσης CSA_20, έως τις 30/10/20.

Η εταιρία Panini A.E.
επιθυμεί να προσλάβει:
Βοηθό Λογιστή
Απαραίτητα Προσόντα
•Πτυχίο ΑΕΙ, με επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές
•Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών, εκ των οποίων τα 2
σε αντίστοιχη θέση
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•Πολύ καλή γνώση και χειρισμός MS Office
•Απαραίτητη η γνώση χειρισμού ERP
•Ισχυρές διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
•Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων υπό
συνθήκες πίεσης
•Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
Παρέχονται
•Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα
•Άριστο περιβάλλον
Υπάλληλο Αποθήκη
Απαραίτητα Προσόντα
•Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας στον χώρο των τρόφιμων (FMCG)
•Πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
•Γνώση Η / Υ (MS Office, Er)
Παρέχονται
•Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα
•Άριστο περιβάλλον
Είδος Εργασίας: Μόνιμος
Οδηγό
Απαραίτητα Προσόντα
•Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας σε πανόμοια θέση στον χώρο των
τρόφιμων (FMCG)
•Πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
•Γνώση Η / Υ (MS Office, Er)
•Δίπλωμα Γ κατηγορίας
Παρέχονται
•Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα
•Άριστο περιβάλλον
Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση, Μόνιμος
Αποστολή Βιογραφικών: info@panini-foods.gr

σαλονίκης. Απαραίτητα προσόντα,
ευχέρεια λόγου, αγγλική γλώσσα, δίπλωμα αυτοκινήτου, άδεια εργασίας
προσωπικού ασφαλείας, εμπειρία με
βιογραφικό και συστάσεις. Μισθός,
ασφάλιση και ποσοστά. Παραλαβή
δικαιολογητικών με συνέντευξη στα κεντρικά γραφεία μας, Θεσσαλονίκης 45
Βέροια www.securitytsiflidis.gr-sales@
securitytsiflidis.gr- Τηλ. 2331027102.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα γερόντων για κάποιες ώρες
ή και για 24ωρη βάση, καθαριότητα σπιτιών, γραφείων και σκάλες. Τηλ.: 6940 998054.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων σε 24ωρη βάση. Τηλ.: 6993
678697.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής, τελειόφοιτος του ΑΠΘ, με φροντιστηριακη πείρα, παραδιδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου (με
εξειδίκευση στην Έκθεση). Τιμές
προσιτές μεμονωμένα και σε
γκρουπάκια. Τηλ.: 6973 707829.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καυστήρας πετρελαίου, σε καλή κατάσταση. Τηλ.:
23310 70048.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη
της CICU σε πολύ κατάσταση,
400 ευρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310
62621.
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονομικά
ανεξάρτητος αναζητά σοβαρή εμφανίσιμη κυρία χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις άνω των 65
ετών έως 75 ετών με την προοπτική γνωριμίας και συμβίωση. Τηλ.:
6977 951301.
ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζητά γνωριμία με κυρία από 55 ετών έως 68 ετών, με σκοπό τη
συμβιωση ή το γάμο. Τηλ.: 6986
585060.
ΚΥΡΙΑ 60 ετών, συνταξιούχος, κοινωνική, αξιοπρεπής, αναζητά σύντροφο έως 68 ετών
με τα ίδια χαρακτηριστικά για μία
ουσιαστική σχέση ζωής. Μόνο
σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 6997
933246.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος γραφείου - βοηθός Λογιστή για Λογιστικό Γραφείο στη Βέροια.
Τηλ.: 6932 245383.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμανικών, με φροντιστηριακή
πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα όλων των
επιπέδων. Τηλ.: 6931
155908.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τη Βέροια,
ζητά άνδρα ή γυναίκα από 30 έως 50 ετών για
το Τμήμα Πωλήσεων.
Προσφέρει μισθό, πλήρη
ασφάλιση, αυτοκίνητο και
κινητό. Πληροφορίες στο
6947 021868.

www.laosnews.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερικό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτητη
οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο και
2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€.
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο,
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάσταση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δωμάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη η κατοικία.
Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 120.000€(κωδ
ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμένο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδΠΔ21)
Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση,
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κουζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαίου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώροι.

Η εταιρία Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. επιθυμεί να προσλάβει με πλήρη απασχόληση πωλητή/πωλήτρια έως
30 ετών για το νομό Ημαθίας.
Απαραίτητη η κατοχή διπλώματος ΙΧ αυτοκινήτου. Η προϋπηρεσια σε αντίστοιχη θέση
θα συνεκτιμηθεί. Προσφέρεται
εταιρικό αυτοκίνητο και ελκυστικό πακέτοι αποδοχών. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:
logistirio@oikobros.gr.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κερδοφόρα
επιχείρηση, εργαστήριο
ζυμαρικών, με σταθερή
πελατεία και μηχανήματα
σε εξαιρετική κατάσταση.
Τηλ.: 23310 92777 & 6983
607757.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:
α) Άνδρα ή γυναίκα για
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
β) Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄ κατηγορίας
γ) Αποθηκάριο που

Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπάνιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3ΔΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη,
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC,
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)
ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δένδρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια Τιμή
30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε παραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ροδάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)
Τα ως άνω ακίνητα είναι μερικά από αυτά που διαθέτει
το γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2331068080 και
6973735020. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές προσιτές.
Πληρ. τηλ.: 6934 447574.

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

μ2   1ος όροφος   4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

μ2 με θέα 40.000€

μ2   2ος όροφος λούξ τζάκι

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85
μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ.
κέντρο 55.000€

να έχει γνώσεις χειριστή

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία

κλαρκ

90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σ το
τηλ.: 6947 021868

15

σούπερ λούξ 80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο)
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444 μ2 Γιοτζαλίκια
14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409
μ2 Γιοτζαλίκια

CMYK

16

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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www.laosnews.gr

P Δεν υπάρχουν χαμένες ώρες, μόνο χαμένα
κορμιά...
P Οι χαμένες ώρες των
καταλήψεων θα καλυφθούν
με αργίες και Σάββατα, είπε
η υπουργός. Η επανάσταση
είναι κοντά.
P Διόλου περίεργο να
αρχίσουν να κάνουν τώρα
καταλήψεις οι εκπαιδευτικοί.
Η αναλογία μαθημάτων και χαμένων ωρών στην Ελλάδα έχει ένα κοινό με την πίεσή μου: όσο συγχύζομαι μεγαλώνει,
κι όσο μεγαλώνει συγχύζομαι.

P

P Μαχητικό αεροπλάνο στο Παρίσι έσπασε το φράγμα του ήχου. Το φράγμα του
Έβρου αντέχει ακόμη.
P Μια ανάσα από τη σύγκρουση έφτασαν
Ελλάδα και Τουρκία, είπε η Μέρκελ. Ήταν μεγάλη
όμως ανάσα, ένεκα ότι πάμε γυμναστήριο.
Πλήρη αποδοχή τύπου Μάικ Πομπέο
στη χώρα είχαμε να ζήσουμε από την εποχή

P

επείγουσα.

P Και πάνω που βλέπουμε ως λύση την
απαγόρευσης της μαντήλας, βάζουμε όρους υψηλής υποχρεωτικότητας στη μάσκα.

του Μάικ Γαλάκου.

P Εντέλει μετά τα οικονομικά, στον ΣΥΡΙΖΑ
προσγειώθηκαν στην πραγματικότητα και στα διπλωματικά ε; Πλέον πράγματι προοδεύουν.
Δυστυχώς, δεν μπορώ να πω το ίδιο
και για την Ευρώπη. Ο εκεί εξ Ανατολών κίνδυνος είναι απείρως μεγαλύτερος από τον
δικό μας. Υπαρκτός και σε πλήρη ισχύ.

P

P Η Ευρώπη είναι σε πόλεμο, με το αυτονόητο και την εξέλιξη.
P

Δύσκολη συνθήκη να τη λύσεις, αλλά

Συνάντηση της ΕΣΕΕ με
τον Τομέα Ανάπτυξης και
Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ

Πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020, συνάντηση του Προέδρου της
ΕΣΕΕ κ. Γιώργου Καρανίκα και του Γενικού Γραμματέα κ. Νίκου Μπόνη με το οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον βουλευτή, Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Αλέξη Χαρίτση, και τους βουλευτές κ.κ. Χάρη Μαμουλάκη Αναπληρωτή
Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Γιάννη Σαρακιώτη, Αναπληρωτή Τομεάρχη
Έρευνας και Τεχνολογίας.
Στο επίκεντρο της συζήτησης, στην οποία παραβρέθηκαν τα αρμόδια στελέχη της
ΕΣΕΕ, τέθηκαν οι επικαιροποιημένες θέσεις και προτάσεις της ΕΣΕΕ προς την Κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα, για την αντιστροφή των επιπτώσεων της υγειονομικής
κρίσης Covid-19 στην οικονομία.
Διεξοδικά συζητήθηκαν σημαντικά θέματα, όπως μεταξύ άλλων:
• Η απεμπλοκή της έννοιας της πληττόμενης επιχείρησης από τους ΚΑΔ και ο καθορισμός της βάσει συγκριτικών στοιχείων τζίρου σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
• Ο ορισμός της εποχικής εμπορικής επιχείρησης και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας ως προς αυτήν.
• Η ανάγκη επέκτασης των μέτρων που λαμβάνονται για τον τουρισμό στις πληττόμενες εποχικές εμπορικές επιχειρήσεις.
• Η θεσμοθέτηση του ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού που θα συνδεθεί
με τα POS και θα τροφοδοτεί βασικές υποχρεώσεις της επιχείρησης.
Εκτενής συζήτηση έγινε και για το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης των επιχειρήσεων από τις Περιφέρειες, μέσω των ΠΕΠ, οι όροι του
οποίου εμμέσως αποκλείουν από την ενίσχυση της ρευστότητας τις επιχειρήσεις που
δεν έχουν εργαζόμενους.
Στα ως άνω θέματα υπήρξε συμφωνία και αναγνώριση της ανάγκης ενίσχυσης των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με βάση την πραγματική ζημία που υπέστησαν από την
πανδημία, ενώ παράλληλα συμφωνήθηκε να υπάρξει στο μέλλον συνεργασία, μεταξύ
ΕΣΕΕ και Τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, ενόψει των μέτρων που
πρέπει να ληφθούν για τις εμπορικές επιχειρήσεις μετά από το πιο δύσκολο καλοκαίρι
των τελευταίων ετών και ενόψει ενός ακόμη πιο δύσκολου φθινοπώρου και χειμώνα.

P Μοναδική μας ελπίδα ότι η πρόοδος
πάντα νικά σε φωτεινούς καιρούς.
P Πήγαμε να πάρουμε σεντόνι το βράδυ της
Τετάρτης και απομείναμε με το πάπλωμα. Καλό
ποδοσφαιρικό χειμώνα.
P Αν όχι τώρα, πότε μωρέ;
P Και:
Μια μέρα προχωρούσε ο μπαμπάς με τον γιο
του στο δρόμο και ξαφνικά βλέπει ο μικρός ένα

σπουργιτάκι χάμω με τα ποδαράκια του ψηλά.
Ρωτάει τον μπαμπά του:
–Τι έπαθε το σπουργιτάκι;
–Πέθανε! του λέει ο μπαμπάς.
–Και γιατί έχει τα ποδαράκια του προς τον
ουρανό;
–Έτσι θα έρθει ο άγιος Πέτρος και θα το πιάσει
πιο εύκολα να το ανεβάσει στον παράδεισο, λέει
ο μπαμπάς του.
Την άλλη μέρα παίρνει ο μικρός τηλέφωνο στο
γραφείο τον πατέρα του και μες το κλάμα του λέει:
–Μπαμπά, η μαμά πήγε να πεθάνει σήμερα
–Τι έγινε παιδί μου; του λέει ο μπαμπάς!
–Ήταν ξαπλωμένη με τα πόδια ψηλά!
–Και;
–Ευτυχώς που εκείνη την ώρα έπεσε από
πάνω της ο γαλατάς, αλλιώς θα είχε φύγει κιόλας!
Κ.Π.

Χρήσιμες πληροφορίες για τις μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις της Κεντρικής
Μακεδονίας, που επλήγησαν από τον
κορονοϊό και επιθυμούν να ενταχθούν
στη δράση«Διέξοδος» της Περιφέρειας
Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020, στις 15.00’ λήγει η
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των επιχειρήσεων ή των
ελευθέρων επαγγελματιών, που επιθυμούν να υπαχθούν στη
δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που
επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία».
Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, όπως ήδη έχει
ανακοινώσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το ΚΕΠΑ
– ΑΝΕΜ, δίνεται η δυνατότητα προμήθειας των απαραίτητων
δικαιολογητικών, που αφορούν στην πτώχευση από το ΓΕΜΗ
αντί των Πρωτοδικείων.
Παρόλα αυτά, όσοι επιλέξουν να προμηθευτούν τα δικαιολογητικά από τα Πρωτοδικεία θα πρέπει να υποβάλουν
τις αιτήσεις τους ειδικά στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (είτε
ηλεκτρονικά, είτε μέσω ΚΕΠ, είτε με φυσική παρουσία), το
αργότερο έως την ερχόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020,
προκειμένου να έχουν εγκαίρως τα δικαιολογητικά στα χέρια
τους και να προλάβουν την τελική προθεσμία υποβολής της
αίτησης υπαγωγής τους στο πρόγραμμα «Διέξοδος».
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:
1.Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης πτώχευσης ή περί μη
θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών.
2.Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε
πτώχευση ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής
ικανοποίησης των πιστωτών.
Επίσης, για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το ΚΕΠΑ
– ΑΝΕΜ και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενημερώνουν
τους υποψήφιους δικαιούχους ότι ήδη έχουν δημοσιεύσει μια
σειρά από χρήσιμα κείμενα για τη δράση:
-Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις επί της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης.
-Εγχειρίδιο Εγγραφής-Εισόδου στο ΠΣΚΕ για την υποβολή
πρότασης.-Εγχειρίδιο Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
στο ΠΣΚΕ.-Ενδεικτικά Υποδείγματα Δικαιολογητικών για την
υποβολή τους με την αίτηση χρηματοδότησης.
Το συγκεκριμένο βοηθητικό ενημερωτικό υλικό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ , www.kepa-anem.gr
και ειδικότερα στη σελίδα της δράσης η οποία ανανεώνεται σε
καθημερινή βάση. Επίσης τα εγχειρίδια είναι αναρτημένα στο
ΠΣΚΕ, www.ependyseis.gr (πεδίο Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας/Πληροφορίες).
Λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος που υπάρχει από τις
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται για την εκ των
προτέρων μελέτη των ανωτέρω εντύπων, προκειμένου να μην
υποβάλλονται ερωτήσεις, οι οποίες εμφανώς απαντώνται στα
εν λόγω έντυπα και στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Επισημαίνεται ότι η δημόσια δαπάνη του προγράμματος
«Διέξοδος» ανέρχεται σε 150 εκ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (τηλ 2310480.000, www.kepa-anem.gr, e-mail:pkm@e-kepa.gr, info@ekepa.gr, ενώ επίσης μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά το
ερώτημά τους μέσω της ιστοσελίδας www.kepa-anem.gr (πεδίο Στείλε το ερώτημά σου στη διεύθυνση :https://kepa-anem.
gr/steile-to-erotima-sou/).

