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Δημοτική Παράταξη «Συνδημότες»

-Πάνω από 200 καταστήματα της Βέροιας θα 
φιλοξενήσουν 250 πίνακες στις βιτρίνες τους
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Σήμερα ο Δήμαρχος Βέροιας 
Κ. Βοργιαζίδης 

στα ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ

Παύλος Παυλίδης: «Αγωγή σε 
βάρος αυτού που πρωτοστάτησε 
στην επιχείρηση πολιτικής μου 

εξόντωσης»

Νίκος Μανούδης 
περί ρακοκάζανων 
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αξιοποίησης
 παλαιού άβακα 
αποθηκευμένου 

στην ΚΕΠΑ

Αγιασμός στο ανδρικό τμήμα 
των Αετών Βέροιας
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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.
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Κυπριανού ιερομ., Ιουστίνης,

Γεωργίου νεομ.

BalkanDuoχθεςβράδυκαι
Jazz–swingαπόψεστο

μουσικόπερίπτεροτηςΚΕΠΑ
Συνεχίζει να

σ κορπά ε ι  τ ι ς
μουσικές του σε
κάθε γωνιά του
κέντρου της Βέ-
ροιας το κινητό
περίπτερο της
ΚΕΠΑ.Χθεςβρά-
δυστονπεζόδρο-
μοτηςΤσούπελη

 το  Ba lkan
Duo με ακορντε-
όν  (Σταμά της

Πασόπουλος) και βιολί (ΜάκηςΜπακλατζής),  χάρισανστον
κόσμο βαλκανικές μελωδίες… Για σήμεραΠαρασκευή στις
8.00μ.μ., ετοιμαστείτε για τονπεζόδρομο τηςΠροφήτηΗλία
μετους«ΙnnuendoΤrio»καιJazz–swing,εμπνευσμένηαπό
όλο τοφάσμα της ελληνικής και ξένης μουσικής, μεΝόνικα
Μαλκουτζήστηφωνή,ΓιώργοΣμυρνήστομπάσο–καχόνκαι
τονΔημήτρηΑραμπατζήστοακορντεόν…

ΣήμεραοδήμαρχοςΒέροιαςΚ.Βοργιαζίδης
σταΛΑΪΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ

Με ιδιαίτερο ενδιαφέροναναμέ-
νεται η τοποθέτηση του δημάρχου
ΒέροιαςΚώσταΒοργιαζίδη για το
θέμα του υδροηλεκτρικού έργου
που ανέφερε σε επιστολή του και
μίλησε την Τετάρτη στον ΑΚΟΥ
99.6 ο επικεφαλής των «ΣΥΝΔΗ-
ΜΟΤΩΝ»Π.Παυλίδης.Ο δήμαρ-
χος θα απαντήσει ζωντανά σήμε-
ρα το μεσημέρι στους ΖήσηΜιχ.
Πατσίκα και Νίκο Βουδούρη και
στην εκπομπήΛΑΪΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ.
Συντονιστείτε 13.00-14.00 στον 
ΑΚΟΥ 99.6 και διαδικτυακά στο  
www.akou996.gr.

Ως το εθνικό μαςποτό, χαρακτήρισε το τσίπουρο ο
βεροιώτηςχημικόςκαισυγγραφέαςΝίκοςΜανούδης
μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινές σημειώσεις» του
ΑΚΟΥ 99.6, χθες, ημέραπου ξεκινάει η αποστακτική
περίοδοςστηνΗμαθία.Οίδιοςέχειγράψειέναβιβλίογια
το τσίπουρο, τόσο εξ’ αντικειμένου, όσο και από ενδια-
φέρονκαιαγάπηγιατοκρασίκαι ταπαράγωγάτουκαι
γι’αυτόέχει«οργώσει»τονομόαλλάκαιταρακοκάζανα
κάνονταςτιςσχετικέςτουέρευνες,κυρίωςστηνπεριοχή
τηςΝάουσαςπουφημίζεται για τακαζάνιααλλάκαι για
ταπαραδοσιακάγλέντιαπουγίνονταιεκείαπόμικρέςκαι
μεγάλεςπαρέες.Θύμισεμάλιστακαιτιςσχετικέςδράσεις
τουπάλαιποτέΟμίλουΦίλωνΟίνουκαιΠνεύματος.

Επειδήόμωςταρακοκάζαναείναικιένακομμάτιτου
πολιτισμούμας,οΝίκοςΜανούδηςστάθηκεσεμιαενέρ-
γειαλόγωκαιπροσωπικούενδιαφέροντος,απότότεπου
υπηρετούσεστοΧημείο τηςΒέροιας,που αφορά έναν
παλαιό άβακα, τύπου λουλά, τον οποίο κατάφεραν
να κρατήσουν και βρίσκεται στιςαποθήκες τηςΚΕΠΑ
ΔήμουΒέροιας (λόγω και της μουσειακής του αξίας).
Ηπροοπτική ήταν ναμεταφερθεί και να εκτεθείστο
αρχοντικόΣαράφογλου,όταναυτόλειτουργούσεως
λαογραφικόμουσείο.Ηπρότασηαφορούσε την εγκα-
τάστασητουάβακαεκεί,μεπαράλληληυποστήριξηενός
εκθετήριουτσίπουρου.

«Θεωρώπολύσημαντικό,εάνποτέγίνειτοΛαογραφι-

κό,ναείναιεπισκέψιμοκαιναδείχνειόλεςτιςφάσειςτης
παραγωγήςτσίπουρου,μεπαράλληληέκθεσηφωτογρα-
φιώναπόόλη τηδιαδικασία.Δενυπάρχειάλλωστε κάτι
αντίστοιχοστηνπεριοχή…».

Πραγματικά μια ενδιαφέρουσαπρόταση για την αξι-
οποίηση τουπαλαιούάβακα,ώστε νααξιοποιηθεί όταν
έρθειηώρα!

Άμεση και
η βοήθεια

των Καρκινοπαθών 
Βέροιας

στους πληγέντες
της Καρδίτσας

ΆμεσαανταποκρίθηκεοΣύλλογοςΚαρ-
κινοπαθών Βέροιας - Ημαθίας «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ», στο κάλεσμα τουΔήμου
ΒέροιαςγιααποστολήβοήθειαςστηνΚαρ-
δίτσα.Έτσι, κινητοποιήθηκαν και  συγκέ-
ντρωσαν είδη πρώτης ανάγκης για τους
πληγέντεςαπότηνπρόσφατηκακοκαιρία.

Ανθρώπινεςκαταστάσειςγαρ…

Σε live μετάδοση στον 
ΑΚΟΥ 99.6 η επέμβαση
της Πυροσβεστικής στην 
πυρκαγιά της Σταδίου
Οι ακροατές και θεατές της εκπομπήςΛΑΪ-

ΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑστονΑΚΟΥ99.6,χθεςτομεσημέρι(-
Πέμπτη),παρακολούθησανσε ζωντανήμετάδοση
μεήχοκαι εικόνα τηνεπιχείρηση τηςΠυροσβεστι-
κήςσεπυρκαγιάεπίτηςοδούΣταδίουστηΒέροια.
Υπήρξαν μηνύματα από ακροατές ότι κάτι συμ-
βαίνειστοσημείοκαιοπανταχούπαρώνΑντώνης
Μπιδέρης μετέφερε το ρεπορτάζ και παράλληλα
μέσωτουlivestreamτουΑΚΟΥ99.6στοfacebook
μετέδιδεεικόνακαιήχοαπότοσυμβάν.Ταδημοσι-
ογραφικάαντανακλαστικάκαιητεχνολογίαέφεραν
τονθεατήτηςεκπομπήςκυριολεκτικάμπροστάστο
συμβάν.

Ευτυχώς,ηφωτιάέσβησεέγκαιρακαιδενχρει-
άστηκεηεπέμβασητηςΠυροσβεστικής.Σύμφωνα

μεπληροφορίεςηφωτιάεκδηλώθηκεσεδιαμέρισμαπολυκατοικίαςστηνσυμβολήτωνοδώνΣταδίουκαιΠαυσανίου(μετά
τοδημοτικόστάδιοστηνγωνίατηςδιασταύρωσης)απόμαγειρικόσκεύοςκαιανάφλεξητωνφίλτρωντουαπορροφητήρα.

Ο μήνας που βράζουν τα τσίπουρα
και μια πρόταση αξιοποίησης παλαιού Άβακα 

αποθηκευμένου στην ΚΕΠΑ
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Τροχαίο με δυο τραυματίες 
στην περιοχή Εργοχωρίου

Τροχαίο με δυο τραυματίες σημειώθηκε χθες Πέμπτη το απόγευμα λίγο πριν τη διασταύρωση για Δο-
βρά (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 μεταφέρθη-
καν στο Νοσοκομείο Βέροιας. 

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 κατα-
ναλωτές /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 λαχα-

νικά). 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. Ρι-
ζωμάτων.

 Ο Αντιδήμαρχος 
           Στυλιανός  Ασλάνογλου   

Από τον επικεφαλής των 
«Συνδημοτών» ανακοινώνο-
νται τα εξής:

«Σ αυτόν τον δημοκρα-
τικό τόπο, βρέθηκαν δυστυ-
χώς σε καιρούς  «περίερ-
γους»  (λίγο πριν τις αυτοδι-
οικητικές εκλογές του 2019 
) άνθρωποι χαμηλού ηθικού 
αναστήματος, που δεν δί-
στασαν  να σχεδιάσουν συ-
νειδητά την πολιτική μου εξό-
ντωση, 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 ει-
σαγγελία Βεροίας,  με σκοπό 
την ποινική μου δίωξη και 
μάλιστα για πράξεις κακουρ-
γηματικές, γνωρίζοντας εξ’ 
αρχής βέβαια   την αναλή-
θεια των καταγγελλομένων 
τους  και  την  σκληρότητα της πράξης τους. Προ-
φανής στόχος η σπίλωση της προσωπικότητάς μου 
στην κοινωνία και η  ομηρία μου στις εκλογές που α-
κολουθούσαν. 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 άσκη-
ση της αγωγής μου,  ζητώ την παραδειγματική τιμω-
ρία 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 αυ-
τουργοί.  Όλα εκείνα τα χαιρέκακα και μηδενικού 
ήθους ανθρωπάκια που συνηγορούσαν τον φυσικό 
αυτουργό, αν δεν προέτρεπαν κιόλας,  στην επιχεί-
ρηση «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 κα-
ταλάβει την πολιτική απρέπεια και την πρωτοφανή 
μοχθηρότητα των δήθεν «έντιμων».

Ο τόπος μας θα ξαναβρεί την χαμένη του πολι-
τική αρχοντιά. Οι δόλιοι, ραδιούργοι, καταχθόνιοι 
δολοπλόκοι, θα ξαναβρεθούν στον γνώριμο χώρο 
τους, στο φυσικό τους περιβάλλον, στα πολιτικά λα-
γούμια, όπου νιώθουν και άνετα.

Σήμερα κατέθεσα αγωγή σε βάρος αυτού που 
πρωτοστάτησε στην επιχείρηση πολιτικής μου εξό-
ντωσης. Ταυτόχρονα δηλώνω ότι ξεκινά από τώρα 
ο αγώνας απαλλαγής του τόπου από τα τρομοκρα-
τημένα εκείνα ανθρωπάκια που σχεδίασαν και συ-
νηγόρησαν στην ολοκλήρωση του πολιτικού εγκλή-
ματος, 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»»

Δημοτική Παράταξη «Συνδημότες»                                                            
Παύλος Παυλίδης: «Αγωγή σε βάρος 

αυτού που πρωτοστάτησε στην 
επιχείρηση πολιτικής μου εξόντωσης»

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 γε-
νικόλογη διατύπωση του πρώτου 
κειμένου και ζητά πολλές αλλαγές 
και προσθήκες, για να προχωρήσει 
η διαδικασία. 

«Δεν γίνεται αποδεκτό, θέλει 
πολλή δουλειά ακόμη το προ-
σχέδιο» αναφέρουν κυβερνητικές 
πηγές τονίζοντας ότι ένα από τα 
προβλήματα φαίνεται να είναι ότι οι 
διατυπώσεις στο κείμενο είναι γε-
νικόλογες και δεν ικανοποιούν την 
ελληνική πλευρά:

Όπως αναφέρουν τα «Δικαιολο-
γιτικά», επικαλούμενα πληροφορί-
ες του draft που φέρνει στη δημο-
σιότητα το Politico, η ΕΕ είναι έτοιμη να «χρησιμο-
ποιήσει 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 εποι-
κοδομητικές 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 διάσκε-
ψη για την Ανατολική Μεσόγειο» και αναθέτει στον 
ανώτατο διπλωμάτη της Ζοζέπ Μπορέλ να επε-
ξεργαστεί τις λεπτομέρειες. Το κείμενο «χαιρετίζει 
επίσης τα πρόσφατα βήματα οικοδόμησης εμπι-
στοσύνης από την Ελλάδα και την Τουρκία».

Σε άλλη παράγραφο καλεί την Τουρκία να στα-
ματήσει να διεξάγει έρευνες στα χωρικά ύδατα της 
Κύπρου, χωρίς ωστόσο να χαρακτηρίζει τις ενέρ-
γειες της Αγκυρας παράνομες. Παράλληλα, καλεί 
τις δύο πλευρές να λύσουν τις διαφορές τους.

Το προσχέδιο που είναι απόρροια της επιρρο-
ής 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 εποικοδο-
μητική σχέση με την Τουρκία και τάχθηκε κατά των 
κυρώσεων.

Στη σύνοδο μίλησε πρώτη η Ανγκελα Μέρκελ, 
ως προεδρεύουσα χώρα, ενώ αμέσως μετά το λό-
γο πήραν ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστα-
σιάδης 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 πρωθυ-

πουργός, 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 τουρ-
κική 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 συμπερι-
φορά παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρα-
τών-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 συ-
νέπεια και με σταθερότητα».

. 



Το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας 
και Θράκης) θέτει υπό την αιγίδα του και υποστη-
ρίζει δυναμικά την πρωτοβουλία του εμπορικού κό-
σμου της Ημαθίας να τιμήσει τον σπουδαίο Έλληνα 
μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη με το έργο του 
Βεροιώτη διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα και ζωγρά-
φου 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 Βαρ-
λάμη για τον Μίκη Θεοδωράκη, ενώ σε επιλεγμένα 
δημόσια σημεία θα προβάλλονται η οπτική απει-
κόνιση που δημιούργησε ο Βαρλάμης για την συμ-
φωνία 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 Θεοδω-
ράκη.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε χθες 
στο αίθριο του Διοικητηρίου, παρουσία όλων των 
φορέων της Βέροιας (Αντιπεριφέρεια Ημαθίας, Δή-
μος Βέροιας, Επιμελητήριο Ημαθίας, Εμπορικός 
Σύλλογος Βέροιας), ο Υφυπουργός Εσωτερικών 
(Μακεδονίας και Θράκης), κ. Θεόδωρος Καράο-
γλου, παρουσίασε τους βασικούς άξονες της πρω-
τότυπης ιδέας, η οποία έχει διττό σκοπό. Αφενός η 
πόλη της Βέροιας να μετατραπεί σε μια ανοιχτή-δη-
μόσια έκθεση τέχνης, αναδεικνύοντας το ξεχωριστό 
έργο του σπουδαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη, ό-
πως αποτυπώνεται εικαστικά μέσα από τους πίνα-
κες του αείμνηστου Μάκη Βαρλάμη και αφετέρου να 
δημιουργηθεί θετικό κλίμα και να δοθεί αγοραστική 
ώθηση στην αγορά της Βέροιας σε δύσκολες επο-
χές για τον εμπορικό κόσμο εξαιτίας της πανδημίας.   

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Καρά-
ογλου σημείωσε πως «με το έργο τους οι Μίκης 
Θεοδωράκης και Μάκης Βαρλάμης εξύμνησαν την 
Ελλάδα, αποτελώντας άξιους πρεσβευτές της ελλη-
νικής τέχνης ως έκφραση δημιουργίας. Τώρα μας 
διδάσκουν ότι ζωγραφική και μουσική αλληλεπι-
δρούν μεταξύ τους αφού οι ήχοι γίνονται χρώματα 
και τα χρώματα γίνονται ήχοι».

Αναφέρθηκε, ακόμη, στο μήνυμα δημιουργικό-
τητας και συλλογικής δράσης για το κοινό καλό που 
στέλνει η σύνθεση δυνάμεων των δυο δημιουρ-
γών που έδωσαν το «είναι» τους για την Ελλάδα. 
«Τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ διότι ως 
προσωπικότητες παγκόσμιας εμβέλειας σφράγισαν 
την ιστορία της πατρίδας μας τον 20ο αιώνα. Ο 
ένας με τη μουσική και ο άλλος με τη ζωγραφική 
έδωσαν φωνή στην ελπίδα γιατί πρώτα βίωσαν και 
μετά δημιούργησαν. Μας δίδαξαν ότι η τέχνη, όσο 
ριζοσπαστική και αν είναι πολλές φορές, αποτελεί 
βάλσαμο που γιατρεύει τις αγωνίες και δίνει ιδέες 
να βελτιώσουμε τον τρόπο σκέψης. Μας επηρέασαν 
θετικά αξιοποιώντας τη μουσική και τα χρώματα για 
να δημιουργήσουν ερεθίσματα. Ελάφρυναν τον πό-
νο και τις αγωνίες μας, διεισδύοντας με το έργο τους 
στο βάθος της ψυχής μας».

Ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος Βοργια-
ζίδης ευχαρίστησε τον κ. Καράογλου για την υπο-
στήριξη της δράσης, τονίζοντας οτι πρόκειται για ένα 
ξεχωριστό πολυθέαμα που αγκαλιάστηκε από την 
τοπική κοινωνία της Βέροιας και δίνει τη δυνατότητα 
στο κοινό να αντιληφθεί τη μαγεία και τη δύναμη του 
έργου του μεγάλου συνθέτη μέσω μιας μοναδικής 
καλλιτεχνικής εμπειρίας με την υπογραφή Βαρλά-
μη. Όπως είπε: «Η σχέση του Μίκη Θεοδωράκη 
με τον Μάκη Βαρλάμη ήταν αυτή που λειτούργησε 
ως έμπνευση για τη δημιουργία αυτού του έργου, 
το οποίο απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους 
που αισθάνονται και σέβονται 
τη ζωή».  

Η Πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου Βέροιας, κα. Αθη-
νά-Πλάτσικα Τσιπουρίδου εστί-
ασε στις πολύτιμες «ανάσες» 
που δίνει η πρωτότυπη δράση 
στην αγορά της πόλης. «Μέ-
σα από τη δράση η τέχνη και 
το εμπόριο συνυπάρχουν στην 
αγορά της Βέροιας. Καλούμε 
όλους τους Βορειοελλαδίτες να 
επισκεφθούν την Ημαθία, να 
περιηγηθούν στην πανέμορφη 
αγορά μας και περιμένουμε να 
βρεθούν μιμητές σε άλλες πό-
λεις για να κάνουν ανάλογες 

δράσεις».
Εκπροσωπώντας το Πειραματικό Εργαστήριο 

Βεργίνας, ο κ. Παύλος Τροχόπουλος δήλωσε ότι ο 
Μίκης Θεοδωράκης μας υπενθυμίζει πως η ζωή εί-
ναι η θέση και η αντίθεση. «Το μήνυμα της έκθεσης 
ορίζεται από τη σχέση του Μάκη Βαρλάμη με τον 
Μίκη Θεοδωράκη. Μέσω της δράσης λέμε στους 
κατοίκους της Βέροιας να «σβήσουν» όσα γνωρί-
ζουν για τον Θεοδωράκη και να τον ανακαλύψουν 
ξανά, γιατί ο Βαρλάμης συνδέθηκε με την κλασσική 
μουσική του Θεοδωράκη. Με τη δράση μας δεν έρ-
χεται ο λαός στην τέχνη, αλλά η τέχνη πηγαίνει στον 
λαό» σημείωσε.    

«Ο παγκοσμίως γνωστός Ημαθιώτης καλλιτέ-
χνης και δημιουργός, Ευθύμιος Βαρλάμης, είναι α-
πό μόνος του αιτία για να υποστηρίξουμε την δράση 
ως Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας. Πόσο μάλλον 
όταν μέσω της συγκεκριμένης πλευράς του έργου 
του Βαρλάμη θα τιμηθεί άλλος ένας γίγαντας του 
Ελληνικού πολιτισμού, ο Μίκης Θεοδωράκης» δή-
λωσε από την πλευρά της κα. Ιωάννα Γκουτζιλίκα, 
υπεύθυνη του Τμήματος Τουρισμού και Πολιτισμού 
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, εκπροσωπώ-
ντας τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Κώστα Καλαϊτζίδη.  

«Η πρωτότυπη ιδέα πραγματοποίησης της έκθε-
σης φέρνει την τέχνη και την αγορά σε μια δυναμική 
σχέση» δήλωσε από την πλευρά του ο πρώτος 
Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ημαθίας, κ. Στέ-
φανος Αποστολίδης, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο 
του Επιμελητηρίου κ. Γιώργο Μπίκα. 
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Σινεμά = η πιο ασφαλής 
και άνετη διασκέδαση.

--> απολύμανση πριν 
κάθε προβολή,

--> μεγάλες αποστάσεις
--> αντισηπτικά σε κάθε 

είσοδο και έξοδο

SCOOBY DOO! (ΜΕΤΑ-
ΓΛ)

Προβολές:    Παρασκευή 
2/10, Σάββατο 3/10 και Κυ-
ριακή 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, ΣΤΑΥ-
ΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ, ΥΡΩ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΛΕΡΤΑ

 
Η Δίκη των 7 του Σικάγου          (Υποψήφια για 

OSCAR)
The Trial of the Chicago 7

Σκηνοθεσία: Άαρον Σόρκιν 
Ηθοποιοί: Γιάχια Αμπντούλ-Μάτιν, Σάσα Μπάρον 

Κοέν, Ντάνι Φλάχερτι, Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ, Μά-

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

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 

πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρα-
κάτω σύνδεσμο: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     1/10/20 - 7/10/20

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 κατατακτήρι-
ες 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 υπο-

βολής 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

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

Μας έχει συνηθίσει,  
ευχάριστα, εδώ και χρό-
νια με εκδόσεις βιβλίων 
του ο ρέκτης της τοπι-
κής ιστορίας και παρά-
δοσης κύριος Παύλος 
Πυρινός. Έτσι προ η-
μερών έγινα αποδέκτης 
του τελευταίου πονή-
ματός 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 ευγε-
νική 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’’ ανα-
καλύπτει ο αναγνώστης γνωστές στους λίγους 
και ι άγνωστες στους πολλούς πτυχές της το-
πικής 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 α-
πλό 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 χα-
ρίζει στον τόπο τέτοια αξιόλογα έργα



Τάσος Μπαρτζώκας: 
Επίλυση του ζητήματος 

διακίνησης των ακτινιδίων
Μετά τη συνάντηση με 

την Υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων, 
κ. Φ.Αραμπατζή, παρου-
σία των βουλευτών Ημα-
θίας Τάσου Μπαρτζώκα 
και Λάζαρου Τσαβδαρίδη, 
καθώς και των εκπροσώ-
πων του Συνεταιρισμού Ε-
πισκοπής κ.κ.  Δ. Λογγιζί-
δη και Ν. Τσιακίδη, οδεύει 
προς επίλυση το ζήτημα 
της διακίνησης της παρα-
γωγής τους σε ακτινίδια 
προς το εξωτερικό και την 
εγχώρια αγορά.

Το ζήτημα ανάγεται 
στην ασάφεια του υφι-
στάμενου νομοθετικού 
πλαισίου, το οποίο ορίζει 
μεν ως προδιαγραφές δι-
ακίνησης, είτε το βαθμό 
ωρίμανσης είτε την περι-
εκτικότητα σε ξηρά ουσία, 
θέτει όμως ως κριτήριο 
ελέγχου μόνο το βαθμό ω-
ρίμανσης.

Κατόπιν της συνάντη-
σης, η Υφυπουργός δε-
σμεύθηκε για άμεση τρο-
ποποίηση της διατύπω-
σης της διάταξης, η οποία 
θα εναρμονίζει τα κριτήρια 
προδιαγραφών με τα κρι-
τήρια ελέγχου, προκειμένου να επιλυθεί το ζήτη-
μα του Συνεταιρισμού άμεσα, και να αποφεύγο-
νται παρόμοια περιστατικά στο μέλλον, καθολικά 
για τους εμπόρους ακτινιδίων.

Δήλωση του Τάσου Μπαρτζώκα
«Ο πρωτογενής τομέας βάλλεται πολλαπλώς 

από τις συνθήκες που διαμορφώνει η πανδη-
μία, 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 γραφειο-
κρατία. Είμαι ικανοποιημένος, που στην περί-
πτωση του Α.Σ Επισκοπής δράσαμε συντονι-
σμένα και πετύχαμε το επιθυμητό αποτέλεσμα 
για το συμφέρον του, αλλά και μελλοντικά για το 
συμφέρον των συνεταιρισμών.»
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΤΣΟΥΡΒΑΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

του Κυριάκου και της Αναστασίας, το 
γένος Πλατάνου, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΠΑΠΑΘΩΜΑ 
ΜΕΡΟΠΗ του Θωμά και της Αναστασί-
ας, το γένος Κουζιώρτη, που γεννήθηκε 

και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Α-
ντωνίου Βέροιας.

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 αντι-
μετώπιση 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 Πανελλαδι-
κό 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 διασπο-
ράς 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 πρό-
σφατα δεν θα μας εμποδίζει από την διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας.
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Ανακοίνωση

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

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Στέργιου Ηλ. 
Κωτσόπουλου
Παρακαλούμε τους φί-

λους και όλους όσους τι-
μούν την μνήμην αυτού 
όπως προσέλθουν την 
Κυριακή 4 Οκτωβρίου 
2020 στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Αντωνίου

Οι στενοί του φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Στέργιου Ηλ. 
Κωτσόπουλου 
(οδοντίατρος)

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και 
ώρα 10.00 π.μ. θα τελέσουμε 
40νθήμερο μνημόσυνο του αγα-
πημένου 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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμα-
κα που δεν χρειά-
ζονται , μπορούν  
να τα  προσφέρουν 
για  το  Γηροκομείο 
Βέροιας ,στο υπό-
γειο της Δημοτικής 
Αγοράς.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Ανακοινώνεται ότι από την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, άρχισε η καθημερι-
νή τέλεσις του Μικρού Αποδείπνου κάθε βράδυ στις 8 μ.μ.

Από Κυριακή έως Παρασκευή στον Ιερό Ναό Αγίων Νικολάου και Φανου-
ρίου και κάθε Σάββατο στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης.

Σχολές Γονέων 
του «Έρασμου» στην 

Αλεξάνδρεια
Οι Σχολές Γονέων του Συλ-

λόγου Κοινωνικής Παρέμβασης 
«Έρασμος», που διανύουν ήδη 
δύο έτη επιτυχούς διεξαγωγής, 
αποτελούν έναν κύκλο συμ-
βουλευτικής 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 γύ-
ρω 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 α-
σφαλείας κατά της διασποράς του κορωνοϊού (θερ-
μομέτρηση, 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 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση 
σε Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση
« Αγαπητά μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Γε-

ωργίου Βέροιας, παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε στην 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την εκλογή νέου Δι-
οικητικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 
Οκτωβρίου ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου 
(πρώην ΚΕΠ). Σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστα-
τικού 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 Συνέλευ-
ση θα επαναληφθεί στις 18 Οκτωβρίου στις 10:30 π.μ. 
στα Γραφεία του Συλλόγου. 

Για πληροφορίες σχετικά με τις υποψηφιότητες Λαχα-
νίδου Χριστίνα τηλ. 6972170312 και Λεβάντου Ευαγγε-
λία τηλ. 6985798444»

Μετά τιμή 
το Δ.Σ.

Η κίνηση
 του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμ ι -
ώτατος Μητρο-
πολίτηςΒεροίας, 
Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Πα-
ντελεήμων:

 Την Παρα -
σκευή 2 Οκτω-
βρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Κοιμή-
σεως της Θεοτό-
κου Μέσσης επί 
τη εορτή του Αγί-
ου Κυπριανού. 

Τη ν  Π α ρ α -
σκευή 2 Οκτω-
βρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον Εσπε-
ρινό στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντω-
νίου Πολιούχου 
Βεροίας, με την 
ευκαιρία της πρώτης συνάξεως κατηχητών, κατηχητριών, κυκλαρ-
χών 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. 



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 υ-
πολοίπων ποικιλιών να μην αντιμετωπίζουν πλέον περιορισμούς, που εμποδίζουν την ανταγωνιστική διακίνησή τους στις χώρες 
του εξωτερικού καθώς και την εμπορία τους στην εγχώρια αγορά.
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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 κου-
μπί πανικού για τα έκτακτα περιστατικά στις 30.9.20. Οι ενέργειες έγιναν στο ΚΑΠΗ.

Νέστορας Δημήτριος του Ιωάνννη
Μέλος του ΚΑΠΗ Δ. Βέροιας

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 οικονομι-

κές 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 πλη-
ρώσουμε 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 τελευ-
ταίου 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 σήμε-

ρα, υποστηρίζουν τόσο ένθερμα την ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού;
• Πόσο πιο ξεκάθαρα μπορεί να αποτυπωθεί η διαφορά μεταξύ μιας δημόσιας εται-

ρείας, 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 ιδιώ-
τες 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. 

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, τμή-
μα Διοίκησης και Οργάνωσης Οργανισμών Marketing Τουρισμού.

Του ευχόμαστε καλή πρόοδο στις σπουδές του και καλή σταδιοδρομία με πολλές 
επιτυχίες. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναγγελία 
ζημίας από

 ανεμοθύελλα 
στα μήλα

Αναγγελία ζημίας 
για Νάουσα και Αρ-
κοχώρι από ανεμο-
θύελλα στα μήλα. 

Ώ ρ ε ς  π ρ ο σ έ -
λευσης μόνο μετά 
από τηλεφωνικό 
ραντεβού στο τηλ. 
2332350323 έως 
και τις 09/10/2020, 
στο δημοτολόγιο 
στον χώρο του Δη-
μαρχείου.

Λεφούσης 
Θωμάς

Την παρέμβαση του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος αλλά και 
του Υπουργείου Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης για τη διευθέτη-
ση κρίσιμων ζητημάτων που 
αφορούν τις ιδιοκτησίες των 
κατοίκων των Ριζωμάτων αλλά 
και της Φυτειάς σε σχέση με 
τις διεκδικήσεις του Ελληνικού 
Δημοσίου όπως αυτές ανέκυ-
ψαν από τη σύνταξη του Εθνι-
κού Κτηματολογίου, ζήτησε ο 
Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της 
ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. 
Λάζαρος Τσαβδαρίδης σε συ-
ναντήσεις του τόσο με τον Α-
ναπληρωτή Υπουργό Περιβάλ-
λοντος κ. Νίκο Ταγαρά όσο και 
με τον Υφυπουργό Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης κ. Γιώργο Γε-
ωργαντά.

Ο κ. Τσαβδαρίδης συνεπι-
κουρούμενος τόσο από τον Δή-
μαρχο 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 Υπουρ-
γείων 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 αποτυπώ-
θηκαν 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 (α-
πό 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 κυρι-
ότητας του Δημοσίου στους κατοίκους των περιοχών. 

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 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 δημο-
σίους κλειστούς χώρους, είτε σε συγκεκριμένες περιοχές είτε στο σύνολο της χώ-
ρας), θα γίνει στις 13-10-2020, ημέρα Τρίτη στις 13:00, με μόνο θέμα ημερήσιας 
διάταξης το εξής:

Θέμα Μόνο  Διατύπωση απόψεων επί της τροποποίησης των ρυθμίσεων 
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 υφί-
σταται απαρτία.
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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 Οικο-
νόμου. Εκεί ξεκίνησε να παίζει ποδό-
σφαιρο ερασιτεχνικά και από 12 ετών 
αγωνιζόταν στους επίλεκτους της Βαυ-
αρίας, ενώ παράλληλα δοκιμαζόταν 

στη Μόναχο 1860 και στη Μπάγερν, 
για να καταλήξει στα 14 του χρόνια, 
στις ακαδημίες της μεγάλης ομάδας 
του Μονάχου!

Αυτόπουδεν γνωρίζουνπολλοί, είναιπωςη
οικογένειαΟικονόμουέχει...σχέσηαπόπαλιάμε
την ομάδα τηςΒΕΡΟΙΑΣ!Και αυτό γιατί ο ένας
απότουςδύοαδερφούςτουΆγγελου,οΓιώργος
Οικονόμου με τον οποίο άλλωστε μοιάζει πολύ
(φωτο),αγωνίστηκεστη«Βασίλισσα τουβορρά»
απότο2003έωςτο2005!Οέτεροςαδελφόςτου,
οΔιονύσηςΟικονόμου, κάνει καριέραπροπονη-
τή-γυμναστήκαιέχεισυνεργαστείμεομάδεςτις
Πιερίας.

Τον 
καθιε-
ρωμένο 

αγιασμό πριν 
την έναρξη της 
αγωνιστικής 
σεζόν, πραγ-
ματοποίησε 
το ανδρικό 
τμήμα των 
Αετών Βέροι-
ας. 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.

Νασημειώσουμεπως ηπροετοιμασία της ο-
μάδαςσυνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, με την
ευχήπωςθααρθούν ταπεριοριστικάμέτραστην
Ημαθίαώστε ναπρογραμματιστούν και εντός έ-
δραςφιλικάπαιχνίδια, ενόψει των επίσημωνυπο-
χρεώσεωνγιατοπρωτάθληματηςΓΕθνικής.

Πιστήστη«Βασίλισσα»...
ηοικογένειαΟικονόμου!

ΑετοίΒέροιας
Πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός

του ανδρικού τμήματος
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ΤιπετυχαίνουμεμετοAiChi:
-Αύξηση της πρόσληψης ο-

ξυγόνου
-Βελτίωση της κινητικότητας

καιτηςισορροπίας.
-Ευκαμψίαοστών,συνδετικών

ιστώνκαιψυχής.
-Άσκησηπίεσηςσεσημείαβε-

λονισμού,μετονσυνδυασμότων
κινήσεωνμαςκαιτηςπίεσηςπου
ασκείτονερόστοσώμα.

-Βελτίωσητηςισορροπίαςτου
αυτόνομουνευρικούσυστήματος.

-Βελτίωσηελαστικότητας
-Βελτίωση σταθερότητας του

κορμού
-Βελτίωσηνευρο-μυικούελέγχου
-Προοδευτικήενδυνάμωση
-Ιδιοδεκτικότητα
-Μείωσητηςαίσθησηςτουπό-

νουκαιτηςδυσκαμψίας
-Διαχείριση του νου και της

σκέψης

Πωςλειτουργεί:
ΤοAiChi ρέει με απαλές, κυ-

κλικές κινήσεις που εκτελούνται
με βαθιά εσωτερική εστίαση.Α-
παιτείπροσοχήστονεαυτόχωρίς
κριτική διάθεση.Μετακινούμαστε
μετονερό,οιμύεςκαιοιαρθρώ-
σειςθαχαλαρώσουνκαιταμάτια
θα είναι εν μέρει κλειστά.Μετα-
κινούμαστε φυσικά έως ότου οι
κινήσεις να ρέουν εύκολα, χωρίς
πίεση.ΤοAiChiπρέπειναγίνεται
απλά,απαλάκαιήσυχα.

Μετηνεξάλειψηόλωντωνάλ-
λωνσκέψεων, θα επιτύχουμε  ε-
νότητακίνησηςκαισυνείδησης.Η
συνειδητοποίηση τηςπαρουσίας
του νου στα διάφορα μέρη του
σώματοςδιδάσκεταιμέσωτωντε-
χνικώντουAiChi. Μεαυτήντην

τεχνική μπορείτε να βελτιώσετε
τηνυγεία, τηνφυσικήκατάσταση
καιτηνμακροζωία.

Ηβαθιάχαλάρωσημπορείνα
επιτευχθείμόνοόταναισθανόμα-
στεσταθεροίστονερόκαιείμαστε
σίγουροιγιατηνικανότητάμαςνα
παρακολουθούμετηνπρόοδοτης
κίνησης.Αυτό το πετυχαίνουμε
μετηνεπανάληψη.Ηεπανάληψη
στοAi Chi είναι για χαλάρωση,
όχι για αξιολόγηση της επιτυχίας
ήτηςαποτυχίας.

Ηπρόκλησηγιαόσουςασχο-
λούνται με την παραδοσιακή ά-
σκηση, είναι η αλλαγήπροοπτι-
κής. ΣτοAiChi, η εστίαση είναι
στηνηρεμία,παράστηνακρίβεια
καιτηνακαμψία.

Οι στροφέςπου δημιουργού-
νται από τις κινήσειςσταθερότη-
ταςτουκορμούείναικαθοριστικές
και οργανικές. Βελτιώνουν την
πέψη και δρουναποτελεσματικά
στην ανακούφιση από οσφυαλ-
γίες, πονοκεφάλους, δυσκαμψία
στουςώμουςκαιτολαιμό.

Μετά τη διδασκαλία της θέ-
σηςAiChi, διδάσκονται φυσικές
κινήσεις και βραδύτητα και στην
συνέχεια ενσωματώνεται η ανα-
πνοή.

Μέσαστο νερό νιώθουμεμό-
νοτο10%τουβάρουςμας,οπό-
τε δεν ασκείται σημαντικήπίεση
στιςαρθρώσεις.

Μια Ιαπωνική παροιμία λέει:
«Η Ιτιά δεν σπάει κάτω από το
βάρος του χιονιού». Άκαμπτα
κλαδιά, οστά καιψυχές θασπά-
σουν.Με τοAiChi βελτιώνουμε
τηνευκαμψίαοστών,συνδετικών
ιστώνκαιψυχής,αυξάνονταςθε-
αματικάτηναντοχήτους.

Λίγαλόγιαγιατηνπροέλευ-
σήτου:

ΤοAiChi επινοήθηκεαπό τον
JunKonno (πρόεδρο και ιδρυτή
τουAquaDynamics Instituteστη
Yokohama της Ιαπωνίας) στις
αρχές της δεκαετίας του ’90.O
JunKonnoαποφοίτησεαπόΤμή-
μαΟικονομικώνΕπιστημών του
Πανεπιστημίου TohokuGakuin,
υπήρξεπροπονητής της εθνικής

ομάδαςκολύμβησης τωνΦιλιππί-
νωνκαιδίδαξεστοΤμήμαΦυσικής
Αγωγής τουΠανεπιστημίου των
Φιλιππίνων.Έλαβε το μετάλλιο
διακεκριμένων υπηρεσιών από
τηνΟλυμπιακήεπιτροπήτο1973.
Εργάστηκεωςονεότεροςδιευθυ-
ντής της ΙαπωνικήςΟλυμπιακής
Ομάδας κολύμβησης και έγινε έ-
ναςαπότουςκορυφαίουςπροπο-
νητές κολύμβησηςστην Ιαπωνία.
Το1990προσπάθησενααναπτύ-
ξει μια τεχνικήπου θασυνδύαζε
την κίνηση μέσα σε ζεστό νερό
μετιςιδιότητεςβελονισμούτηςτε-
χνικήςWatsu.Αυτό επιτυγχάνει
τοAiChi.ΗλέξηAiσταΙαπωνικά
σημαίνει «Αγάπη»και η λέξηChi
σημαίνει «ζωτική ενέργεια».Ai εί-
ναιτοόνοματηςτρίτηςκόρηςτου
JunKonno.Η λογική τουAiChi
προέρχεταιαπότονβελονισμό.Υ-
πάρχουν364σημείαβελονισμού.
Τασημείααυτάσυνδέονταιμεταξύ
τους μέσω τωνμεσημβρινών.Υ-
πάρχουνσυνολικά35μεσημβρινοί
στοανθρώπινοσώμα.Μέσαστο
νερόείναιπολύπιοεύκολοναεπι-
τευχθείπίεση τωνσυγκεκριμένων
σημείων, «ξεμπλοκάρισμα» των
μεσημβρινών και αποκατάσταση
τηςροήςτηςενέργειαςστοσώμα.
ΤοAiChiμαςδιδάσκειποιαείναιη
φύση τουνερού.Οάνθρωποςα-
ναπτύσσεταιωςέμβρυοστονερό,
στησυνέχειαπίνει νερό,πλένεται
μενερό,μαθαίνειπώςναεπιπλέει
ξανάστονερόκαι χαλαρώνειστο
νερό.ΤοAiChi μαςμαθαίνει αυ-
τά ταπράγματαγια τονερό, γιατί
αναμιγνύει την μνήμη μας με το
μακρινόμαςπαρελθόνκαιμαςθυ-
μίζει τη μακροχρόνια σχέση μας
με το νερό.Έτσι όταν ερχόμαστε
σε επαφήμε το νερό,θυμόμαστε
τησημασίατηςσυμπόνιαςκαιτης
προσοχήςγια τουςάλλουςκαι τη
λήψηευχαρίστησηςαπότηνευτυ-
χίατωνάλλων.

Ποιουςαφορά;
Όλουςόσους είναι και θέλουν

να παραμείνουν υγιείς!!! Πα-
ράλληλα βοηθά στις παρακάτω
περιπτώσεις:Διαχείριση πόνου,
σύνδρομο καρπιαίουσωλήνα, υ-
πέρταση, καρδιαγγειακάπροβλή-
ματα, κόπωση, έλεγχος βάρους,
διαταραγμένες διατροφικές συ-
μπεριφορές, χρόνια αποφρακτι-
κήπνευμονοπάθεια, ασθενείς με
καρκίνο τουμαστού, ελλείματα ι-
σορροπίας,διαβήτης,πόνοςστην
πλάτη, καρδιακή και πνευμονική
αποκατάσταση, καρκίνο, αρθρί-
τιδα, ινομυαλγία, συμφορητική
καρδιακή ανεπάρκεια, πρόληψη
πτώσης,προγεννητική, θεραπεία
εμμηνόπαυσης, διαταραχές ανο-
σοανεπάρκειας, ψυχοσωματικά
θέματα,ορθοπεδικάπροβλήματα,
μαστεκτομή,πολλαπλήσκλήρυν-
ση,ημικρανία,άγχος,καταθλιπτι-
κέςδιαταραχές,διαχείρισηθυμού.

Στο κολυμβητήριο ΠΗΓΑΣΟΣ
AquaCenter, παρέχονται μαθή-
ματαAi Chi σε τμήματα ή και ι-
διαίτερα - κατόπιν συνεννόησης
-απόπιστοποιημένοεκπαιδευτή.

Πληροφορίεςστο2331125087.

ΜαθήματαAiChiστονερόαπότονΠήγασο ΠρόγραμμακαιΔιαιτητές
(2-3/10/2020)Φίλιππος-
ΖαφειράκηςτοΣάββατο

στοΦΙΛΙΠΠΕΙΟ

Το πρόγραμμα και οι διαιτητές της 3ης αγωνι-
στικής 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
ΟΑΚΑ19:00,ΑΕΚ-ΔιομήδηςΆργους
(Κινατζίδης-Φωτακίδης,Μίγκας)

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020
ΣπίτιτουΧάντμπολ17:00,ΠΑΟΚ-BiancoMonteΔράμα
(Τζαφερόπουλος-Τσιάνας,Παρτεμιάν)
Μετάδοση:ΕΡΤ3

ΔΑΚΈδεσσας18:00,ΑερωπόςΈδεσσαςManDynamic-ΑΕΣΧΠυλαίας
(Νάσκος-Χαρίτσος,Κατσίκης)

Φιλίππειο18:00,ΦίλιπποςΒέροιας-ΖαφειράκηςΝάουσας
(Λινάρδος-Νικολαϊδης,Σίσκου)

Σαλαμίνας18:30,HCΣαλαμίνα-ΙωνικόςΝΦ
(Τόλιος-Χαραλαμπίδης,Τσάκωνας)

Ρέντη19:30,Ολυμπιακός/ΌμιλοςΞυνή-ΆρηςΝικαίας
(Παπαματθαίου-Χρηστίδη,Ανταλής)



10 www.laosnews.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

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 απο-
φάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης.

1 Έγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιού-
χου προσωπικού εργασίας πλήρους απα-
σχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια 
ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με 
αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρό-
σκλησης ΟΑΕΔ.

2 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δή-
μου Νάουσας έτους 2020-εισήγηση στο Δημο-
τικό Συμβούλιο

3 Άσκηση  ή  μη  του  ενδίκου  μέσου  της  
Έφεσης  κατά  της  με  αριθ.  50/2020  απόφα-
σης  του  Ειρηνοδικείου  Νάουσας.

4 Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμί-
σθωσης 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 προκα-
ταβολή της    Κοινότητας  Νάουσας ( 3η κατάσταση δαπανών 2020–
ΚΑΕ 80.8251.003)

6 Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκα-
ταβολή της Κοινότητας  Ζερβοχωρίου (5η κατάσταση δαπανών 2020 
– ΚΑΕ 80.8251.010)».

7 Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκα-
ταβολή της  Κοινότητας  Επισκοπής» (2η κατάσταση δαπανών 2020 
– ΚΑΕ 80.8251.004)

8 Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προ-
καταβολή της Κοινότητας Στενημάχου» (2η κατάσταση δαπανών 2020 
– ΚΑΕ 80.8251.015).

9 Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκα-
ταβολή της Κοινότητας Κοπανού  (4η κατάσταση δαπανών 2020-ΚΑΕ 
80.8251.002).

10 Έγκριση  ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προ-
καταβολή της  Κοινότητας Λευκαδίων» (5η κατάσταση δαπανών 2020 
– ΚΑΕ 80.8251.005).

11  Έγκριση ή μη,  Πρωτοκόλλου Προσωρινής  Παραλαβής  του 
έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 1) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ» (υποέργο 1)»

12 Ορισμός αντιτίμου χρήσης (τέλους) των κοινόχρηστων χώρων 
της Γραμμένης για τα έτη 2021 και εξής

13 Έγκριση ή μη εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου Νάουσας κ. 
Καρανικόλα Νικολάου στην Αθήνα για  υπηρεσιακούς λόγους

14 Έγκριση ή μη εξόδων μετακίνησης του Αντιδημάρχου Νάουσας 
κ. Αδαμίδη Παύλου  στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους

15 Έγκριση 1ου, 2ου και 3ου πρακτικού  επιτροπής διενέργειας 
και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης για την 
προμήθεια « πετρελαίου θέρμανσης κτιρίων,  καυσίμων κίνησης  και 
βελτιωτικών –χημικών πρόσθετων για τα οχήματα, του Δήμου Νάου-
σας και τα Νομικά του Πρόσωπα

16 Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
διαδικασιών  του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μηχα-
νημάτων  Έργου και Οχημάτων» και προσφυγή στην διαδικασία της 
απ’ ευθείας διαπραγμάτευσης.

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 
Δήμου Νάουσας.

18 Έγκριση ή μη δαπανών για τον 
εορτασμό της Απελευθέρωσης της Νά-
ουσας την 17η Οκτωβρίου και της Ε-
θνικής Επετείου της 28ΗΣ Οκτωβρίου 
2020 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης 
πίστωσης

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 ώ-
ρα 13:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρ-
χείο Αλεξάνδρειας, θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνι-
σμό 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 ΘΕ-
ΣΗΣ 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 πρόκει-
ται 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 αριθ-
μό θεώρησης 14/2020 από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης, Κα-
θαριότητας 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 βά-
σει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση 
συμμετοχής ύψους δύο (2) επί τοις εκατό (%) της προϋπολογισθεί-
σας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), ήτοι 2.200,00 
ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής, που θα απευθύνεται προς το Δικαι-
ούχο Δήμο Αλεξάνδρειας, πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προ-
σφοράς. 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 διαγω-
νισμός 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 εν-
διαφερόμενοι 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 Προμηθει-
ών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώ-
τερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Α-
νάπτυξη 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 Οικονομι-

κή Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Αλεξάνδρεια, 30/09/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Την Τετάρτη 14  
Οκτωβρίου οι εκλογές 

στον Εμπορικό 
Σύλλογο

Αλεξάνδρειας
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει στα Μέλη του τα 

εξής:
Οι εκλογές για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ε-

μπορικού Συλλόγου  και  Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Εμπορικών  
Συλλόγων Κ&Δ Μακεδονίας , θα  πραγματοποιηθούν   την  Τετάρτη 14  
Οκτωβρίου 2020 (καταληκτική ημερομηνία) και ώρα  5:30μ.μ.  το από-
γευμα  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Λόγω των ειδικών συνθηκών (covid-19) και παίρνοντας όλα τα α-
παραίτητα μέτρα ασφαλείας, δεν θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη  
Απολογιστική Γενική Συνέλευση των εκλογών, αλλά θα ξεκινήσει  απευ-
θείας η εκλογική διαδικασία από τις 5:30 μ.μ. έως 10:00μ.μ.

 Θα ψηφίσουν τα Μέλη:
α) που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και για  το έτος  2020.
β) και όσοι υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης παλαιότερων οφειλών, α-

φού έχουν εξοφλήσει τα δυο τελευταία  έτη, 2019 και 2020.
Για την είσπραξη των συνδρομών  και  το  διακανονισμό οφειλών, 

μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Α-
λεξάνδρειας (Ν. Πλαστήρα 81- 2333025746) από Δευτέρα έως Παρα-
σκευή  9:00 – 13:00 .

Σύμφωνα με την εγκύκλιο των εκλογικών διαδικασιών στις Πρωτο-
βάθμιες Εμπορικές Οργανώσεις, τα Μέλη θα ψηφίζουν με την Αστυνο-
μική τους Ταυτότητα ή οτιδήποτε άλλο έγγραφο που δηλώνει την ταυτο-
προσωπία  του.

  Λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, οι προσερχόμενοι στις 
εκλογές θα πρέπει να φορούν μάσκα  και να τηρούνται οι αποστάσεις.  

ΤΟ Δ.Σ.  

ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΣ  ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ  ΚΥΡΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η Αγαθοεργός Αδελφότητα Κυριών Νάουσας   από το 1962  χορηγεί υποτροφίες θέλοντας να συμβά-

λει στη στήριξη της τοπικής επιστημονικής κοινότητας. Οι υποτροφίες δίνονται   -με κοινωνικά κριτήρια-  
σε  φοιτητές και αποσκοπούν στην ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών 
τους. Αφορούν στους νέους, οι οποίοι αριστεύουν και επιτυγχάνουν την είσοδό τους στο Πανεπιστήμιο 
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 οποί-
ες κάνουν τόσο μεγάλες θυσίες, ώστε να εκπληρώσουν την αποστολή τους.

Για το σχολικό έτος 2020- 2021 αποφάσισε να χορηγήσει 4  ετήσιες υποτροφίες σπουδών σε φοιτη-
τές της πόλης μας. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι τις 19  Οκτωβρίου 2020 να ταχυδρομήσουν   ή να αποστείλουν ηλε-
κτρονικά τα δικαιολογητικά : 

1. Βεβαίωση σπουδών του Πανεπιστημίου, 
2. Εκκαθαριστικό Εφορείας ( Το  εισόδημα  -ατομικό και οικογενειακό και εν γένει η περιουσιακή κα-

τάσταση 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

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.

Συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή 
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας



Από το Τμήμα Υγείας Ζώ-
ων και ΚτηνιατρικήςΑντίληψης,
Φαρμάκων και Εφαρμογών της
ΔιεύθυνσηςΚτηνιατρικής τηςΠε-
ριφέρειας ΚεντρικήςΜακεδονίας
ανακοινώνονταιταεξής:

Σ τ η ν  υ π ’  α ρ ι θ .
2239/260643/21.09.2020 από-
φαση της ΥφυπουργούΑγροτι-
κήςΑνάπτυξης και Τροφίμων –
ΥΠ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ:ΨΓΕΡ4653ΠΓ-Ξ-
ΣΨ) ορίσθηκαν οιΠεριφερειακές
Ενότητες (Π.Ε.), στις οποίες θα
πραγματοποιηθούνοιπτήσειςγια
τη ρίψη εμβολιακών δολωμάτων
μεστόχοτονδιατουστόματοςεμ-
βολιασμό των κόκκινων αλεπού-
δων κατά τηςΛύσσας το φθινό-
πωρο 2020, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται και οι επτά (7)
ΠεριφερειακέςΕνότητεςτηςΠερι-
φέρειαςΚεντρικήςΜακεδονίαςκαι
καθορίσθηκανοιλεπτομέρειεςτης
εφαρμογήςτουΠρογράμματοςΕ-
νεργητικής Επιτήρησης για την
αξιολόγηση της αποτελεσματικό-
τηταςτουεμβολιασμού.

Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός
επεκτείνεται κατάπερίπτωση σε
απόσταση-ακτίναςπενήντα(50)
χιλιομέτρων γύρωαπό τοσημείο
εντοπισμού των νέων θετικών
κρουσμάτων, εφόσον οι περιο-

χές αυτές δεν περιλαμβάνονται
ήδη στην καθορισμένη περιοχή
εμβολιασμού. Εμβολιασμός δεν
θα διενεργηθεί σε κατοικημένες
αστικές καιπεριαστικέςπεριοχές,
μεγάλα οδικά δίκτυα, λίμνες κ.ά.
Υπολογίζεται η διασπορά 25 δο-
λωμάτων ανά τετραγωνικό χιλιό-
μετροεπιφάνειας(τουλάχιστον20
δολώματα/km2). Η εποπτεία του
προγράμματοςθαδιενεργείταισε
καθημερινή βάση από υπαλλή-
λους του Τμήματος Ζωοανθρω-
πονόσων τηςΔιεύθυνσηςΥγείας
των Ζώων της ΓενικήςΔιεύθυν-
σηςΚτηνιατρικήςτουΥπουργείου
ΑγροτικήςΑνάπτυξης καιΤροφί-

μων, με τησυνδρομή τωναρμό-
διων ΚτηνιατρικώνΑρχών των
περιοχώνόπουδιενεργείταιοεμ-
βολιασμόςήεδρεύουνοιαερολέ-
σχεςεκκίνησηςτωναεροσκαφών.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ.
2312/266898/25.09.2020 έγγρα-
φο τουΥπουργείουΑγροτικήςΑ-
νάπτυξηςκαιΤροφίμων,ηέναρξη
των εναέριων ρίψεων των εμβο-
λιακών δολωμάτων αναμένεται
να ξεκινήσει στις 2 Οκτωβρίου
2020 με πτήσεις από την αερο-
λέσχη τηςΞάνθης, με τις οποίες
θα καλυφθούν όλη ηΠεριφέρεια
Θράκης,ηΠεριφέρειαΑνατολικής
Μακεδονίας-Θράκης και κεντρικά

και ανατολικά τμήματα τηςΠερι-
φέρειας ΚεντρικήςΜακεδονίας.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα ρί-
ψεων τηςASNFair applications,
το ίδιο χρονικό διάστημα (από
02/10/2020 έως και 10.10.2020),
από την αερολέσχη τηςΛάρισας
θα καλυφθούν οι νότιεςπεριοχές
της ΠεριφέρειαςΔυτικήςΜακε-
δονίας,σχεδόνόληηΠεριφέρεια
τηςΘεσσαλίας και τμήματα των
ΠεριφερειακώνΕνοτήτωνΠιερίας,
ΠέλλαςκαιΗμαθίας.

Με βάση την ανωτέρω εγκύ-
κλιο, στις 6-8 Οκτωβρίου 2020
αναμένεται να μετακινηθούν αε-
ροπλάναστηναερολέσχηΑγρινί-

ουκαιμεπτήσεις2-3ημερώνθα
καλυφθούνπεριοχές τηςΠεριφέ-
ρειας Ηπείρου, τηςΠεριφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας, και μικρά
τμήματα τηςΠεριφέρειας Στερε-
άςΕλλάδας και τηςΠεριφέρειας
Θεσσαλίας. Στις 8-10Οκτωβρίου
2020αναμένεταιναμετακινηθούν
αεροπλάναστηναερολέσχηΦλώ-
ρινας και μεπτήσεις 6-8 ημερών
θακαλυφθούνπεριοχέςτηςΠερι-
φέρειαςΔυτικήςΜακεδονίας, βο-
ρειοδυτικέςπεριοχές τηςΠεριφέ-

ρειαςΚεντρικήςΜακεδονίαςκαιοι
βόρειεςπεριοχέςτηςΠεριφέρειας
Θεσσαλίας.

Η αντιλυσσική εκστρατεία του
φθινοπώρου του 2020 εκτιμάται
ότι θα έχει ολοκληρωθεί το αρ-
γότερομέχρι την 31ηΟκτωβρίου
2020,μετηνπροϋπόθεσηότιδεν
θα υπάρξουν καθυστερήσεις λό-
γωδυσμενώνκαιρικώνσυνθηκών
(βροχοπτώσεις, ομίχλες, ισχυροί
άνεμοι,χιονοπτώσεις).
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

28-9-2020 μέχρι 4-

10-2020 θαείναιτο

εξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Παρασκευή 2-10-2020

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ
1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιά-
τσαταξί)23310-72677

Φαρμακεία

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
28/09/2020 έως 02/10/2020

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

Αποβλέποντας στην ομαλή
και ασφαλή διεξαγωγή της οδι-
κής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την
εξυπηρέτηση και ασφάλεια του
κοινού και με δεδομένο την άρ-
σητηςεπικινδυνότηταςσύμφωνα
με την οποία εκδόθηκε η απα-
γόρευση κυκλοφορίας στην Ιρ-
λανδική Γέφυρα της Δημοτικής
ΟδούΛαζοχωρίου–Μακροχωρί-
ου,περιοχήΜακροχωρίου,πλη-
σίον εργοστασίου «VENUS» και
ειδικότερα:α)τηναποφυγήυπερ-
φόρτωσηςτουοδικούδικτύουτης
πόληςαπόαγροτικάμηχανήματα
που κατευθύνονται στο ανωτέ-
ρω εργοστάσιο, β) την εκτροπή
τωνυδάτων τουΤριποτάμουστο
αρδευτικό δίκτυο με την ταυτό-
χρονη λειτουργία μονάδας πα-
ραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος,
γ)τηνλειτουργίαυδροηλεκτρικού
σταθμού στο αντλιοστάσιο του
Τ.Ο.Ε.Β.Βέροιας,μεαποτέλεσμα
η εκτροπή να είναι συνεχόμενη
καιστονποταμόθαυπάρχει μό-
νο οικολογικήπαροχή, δ) το γε-
γονός ότι το υπολειπόμενο νερό

τουποταμούΤριποτάμου θα α-
πορροφάταιαπότιςυπάρχουσες
σωληνώσεις των διαβάσεων, ε)
την τοποθέτηση μπάρας εκατέ-
ρωθεν των διαβάσεων η οποία
θα ελέγχεται από τηνΤεχνικήΥ-
πηρεσία τουΔήμουΒέροιας, και
θαδιακόπτεταιηκυκλοφορίατων
οχημάτων σε κάθε περίπτωση
ισχυρήςνεροποντής,ηοποίαδύ-
ναται να δημιουργήσει κίνδυνο
γιατουςχρήστεςτωνδιαβάσεων,
ηΔιεύθυνσηΑστυνομίαςΗμαθί-
ας, αποφάσισε την  άρση τηςα-
παγόρευσης της κυκλοφορίας,
παντός είδους οχημάτων, στην
ΙρλανδικήΓέφυρατηςΔημοτικής
ΟδούΛαζοχωρίου–Μακροχωρί-
ου,περιοχήΜακροχωρίου,πλη-
σίονεργοστασίου«VENUS».

Η ανωτέρω τροποποίηση θα
ισχύσει από έκδοση τηςπαρού-
σηςέως30-10-2020μεεξαίρεση
τις ημέρεςπου υφίσταται επικίν-
δυνα για την κυκλοφορία τωνο-
χημάτων καιρικά φαινόμενα και
υποχρεούταιηΤεχνικήΥπηρεσία
τουΔήμου Βέροιας να προβεί
στον αποκλεισμό της οδού έως

την άρση των τυχόν κινδύνων
πουανέκυψαν.

-Μετά τοπέρας τουανωτέρω
χρονικού διαστήματος τίθεται σε
ισχύ εκ νέου η με α/α 2σχετική
Απόφαση. Επιπλέον η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας
μετά την πάροδο του ανωτέρω
χρονικού διαστήματος να μερι-
μνήσειγιατηνέκδοσηΑπόφασης
από τον Συντονιστή τηςΑποκε-
ντρωμένηςΔιοίκησηςΜακεδονί-
αςΘράκηςκαιναπροβείσεόλες
τιςαπαραίτητεςενέργειεςγιατην
οριστική επίλυση τουπροβλήμα-
τος.

- Σε κάθεπερίπτωσηπου οι
καιρικές συνθήκες είναι δυσμε-
νείς και θα εγκυμονούν κίνδυνο
γιατουςχρήστεςτηςοδού,ηΤε-
χνικήΥπηρεσία τουΔήμου Βέ-
ροιαςοφείλειναπροβείεγκαίρως
είτε με κλείσιμο της τοποθετού-
μενηςμπάρας είτε με κάθεπρό-
σφορο μέσο στον άμεσο απο-
κλεισμότηςοδούπροςαποφυγή
ατυχήματοςγιατουςχρήστεςτης
οδού.

- Σε κάθεπερίπτωσηπου υ-

πάρχει σχετική μετεωρολογική
πρόβλεψη για βροχοπτώσεις, η
αρμόδια ΤεχνικήΥπηρεσία του
Δήμου Βέροιας οφείλει να είναι
σε ετοιμότητα με επαρκές προ-
σωπικό και τεχνικά μέσα για να
προβεί εγκαίρως με κάθε πρό-
σφορο μέσο στον άμεσο απο-
κλεισμότηςοδούπροςαποφυγή
ατυχήματοςγιατουςχρήστεςτης
οδού.

-ΗΤεχνικήΥπηρεσία τουΔή-
μουΒέροιαςοφείλειναπροβαίνει
σε τακτικό έλεγχο της κατάστα-
σηςτης ΙρλανδικήςΔιάβασηςκαι
νασυντηρεί την υφιστάμενησή-
μανση για την πρόληψη οποιο-
δήποτε ατυχήματος. Επιπλέον
στο πλαίσιο των προληπτικών
μέτρων να προβαίνει, κατά την
κρίσης της, σε τακτικό καθαρι-
σμό τωναποχετεύσεων της υφι-
στάμενης ΙρλανδικήςΔιάβασης
προκειμένου να είναι ικανές και
νααπορροφούνμεγαλύτεροόγκο
υδάτων.

-Σεπερίπτωσηπουδιαπιστω-
θεί κατά τηνδιάρκειαβροχοπτώ-
σεωνολιγωρία ήπαράλειψη της

ΤεχνικήςΥπηρεσίας τουΔήμου
Βέροιαςγιατηνάμεσηλήψητων
απαιτούμενων εκ μέρους της
προληπτικών μέτρων, η υφιστά-
μενηΥπηρεσία μας (Τ.Τ. Βέροι-

ας), θαπροβεί εκ νέουσεπρό-
τασηπροςτηνΥπηρεσίαμαςγια
έκδοσηΑπόφασηςΑπαγόρευσης
τηςΚυκλοφορίας.

Μερικήάρσηκυκλοφοριακώνρυθμίσεων
επίτηςΙρλανδικήςΓέφυραςτουΜακροχωρίου

ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
Έναρξη προγράμματος αντιλυσσικού εμβολιασμού κόκκινων αλεπούδων για το φθινόπωρο 2020
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα στο κέντρο με 2Δ-
ΣΚ, 2ος όροφος,Χ.Αδ.,
αρχοντική κατασκευή,
45.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά
γκαρσονιέραστοκέντρο,
με ασανσέρ, 1ος και ά-
νω, μέχρι 20.000 ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-
τοικία κοντάστο 7οΔη-
μοτικό, 75 τ.μ., με υπό-
γειο75τ.μ.καιοικόπεδο
200 τ.μ., 60.000 ευρώ.
Τηλ . :  6945 122583

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
γκαρσονιέρα 2ου ορό-
φου, περιλαμβάνει Δ,
Κ, Χ, W.C., βεράντα,
ατομική θέρμανση και
air condition. Περιοχή
Βυζαντινού Μουσείου.
Τηλ. επικοινωνίας: 6973
551477κοςΔημήτρης.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ  Ρω-
σοπροσφύγων 44, ε-
νοικιάζεται διαμέρισμα
109 τ.μ., 1ος όροφος,
3ΔΣΛΚ, 2W.C., αποθή-
κη, μπαλκόνια γύρω-γύ-
ρω και θέα. Τηλ.: 6974
071926&6942201941.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, κέντρο

Αγ. Νικολάου 17, πά-
νω απόΑγ. Δημήτριο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα, 2ος όρ., α-
νακαινισμένη, επιπλω-
μένη, ηλεκτρ. συσκευ-
ές ,  αέρ ιο  & κάμερα
ε ισόδου. Τηλ. :  6937
045440καΕλένη.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΡ.ΗΛΙΑΣ 15, ενοι-

κιάζεται γραφείο 20 τ.μ.,
επιπλωμένο.Τηλ.:23310
24072.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πε-
ρίπτερο Ακροπόλεως,
στην καινούργια γέφυ-
ρα «Κούσιου». Τηλ.:
6984108684.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοι-
κιάζεται επαγγελματικός
χώρος 50 τ.μ., πλήρως
ανακαινισμένος,1οςόρ.,
γωνιακό,δίπλασταΑστι-
κά.Τηλ.:6946740621.

ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό7-9-2020έως30-6-2021.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ.κέντρο 2331350100
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 11500&1
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282
ΟΣΕ 2331024.444
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
Ι δ ιωτ ι κό  ΚΤΕΟ  Β έρο ι α ς  (Μακροχώρ ι )

2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894.463,
 2310894.562
ΟΑΕΔ 2331026.888
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073.353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331096.342
ΤΟΕΒ 2331024.669
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072.303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615
Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612

Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.643
Γραμματεία: 2331076.646,2331076.647
Διαβατήρια: 2331076650
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.588,2331076.655
Υποδιοικητής: 2331076.658
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.653
Γραμματεία: 2331076.656
ΓραφείοΑλλοδαπών: 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331071.071,2331076.665
Υποδιοικητής: 2331076.667
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.669
Γραμματεία: 2331076.663
Γραμ.(Μοτοποδήλατα): 2331076.664
ΤμήμαΣυνοριακήςΦύλαξηςΓεωργιανών 2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

2331350634,2331350595
ΤμήμαΠράσινου-Δασών 2331350606
ΑντιδήμαρχοςΚαθαριότητας: 2331350618
ΑντιδήμαρχοςΠαιδείας: 2331353511
ΠρόεδροςΔημοτικούΣυμβουλίου: 2331350536
ΓραφείοΔημοτολογίων: 2331350550
ΓραφείοΛηξιαρχείου: 2331350546
ΓραφείοΔημοτικούΣυμβουλίου: 2331350529
ΓραφΑδειώνΚαταστημάτων: 2331350564
Κ.Ε.Π.: 2331350000
ΔημοτικήΑστυνομία 2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

Δήμος Αλεξάνδρειας
ΔημαρχείοΑλεξάνδρειας: 2333350100
Δημοτολόγιο 2333350150
Ληξιιαρχείο 2333350130
Πρωτόκολλο 2333350151
ΔιεύθυνσηΔιοικ.Υπηρεσιών 2333350144
ΓραφείοΠροσωπικού 2333350122
ΓραφείοΔημ.Συμβουλίου 2333350142

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαγια κα-
φέ ουζερί, δίπλα στοπαλιό

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

427753.
ΕΤΑΙΡΙΑκατασκευήςτζα-

κιών ΖΗΤΑ ηλεκτροσυγκολ-
λητή. Τηλ.: 6976 791774 &
6978927767.

ΤΟ COFFEE ISLAND,
Βενιζέλου 31 (κέντρο), ανα-
ζητείbarista καιδιανομέα.
Αποστολή βιογραφικώνστο
e-mail:coffeeislandveria@
gmail.com. Τηλ. :  6976
633096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κομ-
μωτηρίου με βασικές γνώ-
σεις κομμωτικής, χωρίς
υποχρεώσεις, γιαπλήρη α-
πασχόληση σε κομμωτήριο
στο κέντρο τηςπόλης.Τηλ.:

6974628212.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  υπάλληλος

λογιστικού γραφείου.ΑΠο-
στείλετε βιογραφικό σημεί-
ωμα στη διεύθυνση: info@
giouros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πτυχιούχος
ΤΕΦΑΑμε εξειδίκευσηστην
κολύμβηση για να εργαστεί
ωςπροπονητής στο κολυμ-
βητήριο “ΠΗΓΑΣΟΣ Aqua
Center” στη Βέροια.Ασφά-
λιση και αποδοχές σύμφω-
να με το νόμο. Κατάθεση
βιογραφικών στη γραμ-
ματεία του κολυμβητηρίου
Σταδίου 125 Βέροια. Τηλ:
2331125087.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ21-9.Κωδ:23132-Κέντρο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέραεπιπλωμένησυ-
νολικήςεπιφάνειας32τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,
ΚουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1972καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιμα-
τιστικό,έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλά
τζάμιακαιΑνελκυστήρα,έχειΗλ.Συσκευές,
Τιμή:180€.Επιθυμητήμόνογυναίκαεκπαι-
δευτικός.

Κωδ.23415ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρσο-
νιέρα35τ.μ.,κατασκευή1977,1υ/δ,1οςόρο-
φος,ανακαινισμένοεπιμελώς,καινούργιομπά-
νιοκαικουζίνα,καινούργιασυνθετικάκουφώ-
ματαμεδιπλάτζάμια,επιμελημένηςκατασκευής
,ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικάκαιμεμία
ντουλάπα,ενοίκιο240€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12770ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕνοικιάζεται
Γκαρσονιέρασεπολύκαλήκατάσταση,κατα-
σκευήςτου1998μεθέατονκάμπο37τ.μ.,με
1υ/δ,σαλοκουζίνακαιμπάνιο,ηθέρμανσητης
ανεξάρτητημεκλιματιστικόinverterκαιμελίγα
κοινόχρηστα,ενοίκιο200€.Θαείναιελεύθερο
από1/10/2020.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

Κωδ.13175ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑπεριοχήΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ ,κομπλέεπιπλωμένο108τ.μ.
3οςορ.του1985με2υ/δ,,ηθέατουκαλή
καιηκατάστασητου,ξύλιναπατώματα,και
θέρμανσημεσόμπαπετρελαίουκαιθερμο-
πομπούς,με2κλιματιστικά,για σοβαρούς
μισθωτές,ΑποκλειστικήανάθεσηστηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ζητούμενομίσθωμα250€.
Θαείναιελεύθεροαπό15/09/2020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                   
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια  , χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι

ηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292-ΚέντροκοντάστηνΕληά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητααπο-
θήκησυνολικήςεπιφάνειας23τ.μ.ισόγειαμε
εξαιρετικάκαλήπρόσβαση.Αποτελείταιαπό
1Χώρο.Ενοίκιο140€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:106403-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας45
τ.μ.στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώ-
ρους,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,A/C,
Διπλάτζάμια,Σκαλιάεισόδου,Ανοιχτωσιά
-Τιμή:170€.

Κωδ:106449 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ανακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό3
Χώρους,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΣυνθετικάμε
Διπλάτζάμια,ηθέρμανσηείναιμεδύοκλι-
ματιστικά,μεπολύκαλήπροβολή,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρή-
σεις,Τιμή:200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106621ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςε-
πιφάνειας50τ.μ.σε1οΥπερυψωμένοόροφο,
μεάριστηπροβολή,σεάκρωςεμπορικόση-
μείο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιένακοι-
νόχρηστοWC.Διαθέτειμοναδικήπροβολήγια
τονεπαγγελματία,ΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια,Ανελκυστήρα,Σκαλιάεισόδου,
Τιμήμόνο:270€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑ-
νελκυστήρα-Τιμή:170€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας20τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιμεδικότου
WC.Ενοίκιο150€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23626 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚατάστημαεπίτηςΜητροπόλεωςσυνολικής
επιφάνειας55τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό2
Χώρουςκαι2WC,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,σεσημείομεγάληςπροβολής,μίσθω-
μα600€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας65τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
ενιαίο ,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάληβιτρίνα

.-Τιμήπολύπολύχαμηλήμόνο110€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
110τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρομε
δικότουWC.Είναικατασκευασμένοτο1970
-Μίσθωματα300€.Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακι-
νήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚμεράμπα,σεπλήρηλειτουργία,
κοντάστηνΒενιζέλουτιμήαπό80€/μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιομεγάλο
Studio-γκαρσονιέρα39τ.μ.καιμε17,5τ.μ.
αποθήκηστουπόγειο1οςόρ.ψηλόςοικοδο-
μήτου1999,σεπολύκαλήκατάστασηκαισε
εξαιρετικάκαλήτιμή,χωρίςθέρμανση.Πρόκει-
ταιγιαέναπολύφωτεινόκαιγωνιακόακίνητο
στοκέντροτηςπόλης,μεανοιχτωσιάμπροστά
του,Τιμή28.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106619-ΓΗΠΕΔΟΠΩΛΕΙΤΑΙανα-
καινισμένοΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.καθ.στοΙσόγειο .Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1960καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
μεδύοΚλιματιστικά,ΚουφώματαΑλουμινίου
συρόμεναμεΔιπλάτζάμια,σεπολύκαλήγει-
τονιά,μεαναμονήγιαWCηοποίαθααποπε-
ρατωθείαπότοναγοραστή,αυτήντηνστιγμή
χρησιμοποιείταιωςαποθήκη,σετιμήευκαιρίας
μόνο:18.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106424 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταανακαινισμένηΓκαρ-
σονιέρασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3ο
όροφοχωρίςανελκυστήρα.ΜαζίμετοΔιαμέ-
ρισμαδίνεταικαιηΑέρινηΣτήλημεΔικαίωμα

Δόμησηςακόμη70τ.μ.επιπλέον.Αποτελείται
από1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο1991καιανακαινί-
στηκετο2010.ΔιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη
ΠετρελαίουμεΩρομετρητές,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλάΤζάμια,Επι-
πλωμένοήκαιχωρίςέπιπλα,Τέντες,Σκαλιά
εισόδου,BBQ,μεΑνοιχτωσιά,μεπολύμεγά-
ληβεράντα55τ.μ.,σετιμήπροφοράςμόνο:
38.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ: 106454 ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα
70τ.μ.μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντρο
τηςΒέροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο (
σαν1οςόροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,
μπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,τοοποίοχρήζειανακαί-
νισης.Τοακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετη
γκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαι
μπάνιο.Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο
23.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης

Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστηθέα
σεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας120
τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομεκήπο
φανταστικό,μειδιωτικήπισίναστοκαλύτερο
σημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστηνκαταπρά-
σινηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδιαφερόμε-
νους,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπινραντεβού.
Τιμή290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικίασυ-
νολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.Απο-
τελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνα,
ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένητο2001
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,έχει
απεριόριστηΘέα,τακουφώματααλουμινίουκαι
μίααποθήκη.Έχεικήπο,Τζάκι,BBQ,καιηλ.
Συσκευές,Μπαλκόνια24τ.μ.-Τιμή:200.000€.

Κωδ:106692ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΗΜΑΘΙΑΣ,

ΠωλείταικατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα,
κατασκευήςτου1999.ΤοΙσόγειοαποτελείται
απόένα1υ/δ,υπερπολυτελέςσαλόνιμαζί
μετραπεζαρία,μετζάκι,κουζίναανεξάρτητη
καιμπάνιο.Ο1οςόροφοςέχειπρόσβασημε
εσωτερικήσκάλακαιαποτελείταιαπό4υ/δ,
καθιστικόκαιέναυπερπολυτελέςμπάνιο,η
θέρμανσηείναιμεδύοεπιλογές,έχειατομική
πετρελαίουκαιυπάρχεικαιξυλολέβητας.Ευ-
ρίσκεταισεπεριφραγμένοοικόπεδο500τ.μ.με
πολύωραίοκήπο,διαθέτειεπίσηςμιαανοιχτή
θέσηστάθμευσηςαυτοκινήτουκαιαποθήκη
στηναυλήπερίπου15τ.μ.,ζητούμενοτίμημα
230.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδια-
φερόμενο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13568-ΆνωΖερβοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
220τ.μ.2επιπέδωνσεοικόπεδο1000τ.μ.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια, καιWC.
Είναικατασκευασμένητο2000καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,ΠόρταΘωρα-
κισμένη,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,Συναγερμό,
Τέντες,Διπλάτζάμια-Τιμή:ευκαιρίας80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως

πωλούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδικήτους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμηλή
μόνο50.000€.

Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,πωλούνται
Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτά
και212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοι
νοικιασμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€
μεωραίαδιαρρύθμισηκαιπροσφέρονται σε
τιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58

τ.μ., ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.
πατάρι,εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμε-
γάληβιτρίνα ,χωρίςθέρμανση ,αυτοτελές,

κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,πρόκειται
δεγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοτοοποίο
προσφέρεταισεμίαπολύλογικήτιμή,μόνο
80.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατά-
στημα65τ.μ.Ισόγειο,κατασκευή1974,οιχώ-
ροιτουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοποθεσία
,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμεγά-
ληβιτρίνα,σεπολύκαλήτιμήμόνο35.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548.ΒΕΡΟΙΑστηνπεριοχήΞη-

ρόκαμποςπωλείται,ένααγροτεμάχιομε3,5
στρ.μεδένδραροδάκινα.Νερόκαιρεύμαε-
ξασφαλισμένα,τιμήπολύκαλήμόνο10.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

δοσυνολικήςεπιφάνειας386τ.μ.μέσαστο
χωριό,άρτιοοικοδομήσιμο,γωνιακό,σετιμή
ευκαιρίαςμόνο15.000€.

Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ,Οικόπεδο529τ.μ.,
σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,μόνογιααποφασιστικόαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,16.000€.

Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο
745τ.μ.,μεελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,

Κωδ:13859-ΣτονΤρίλοφοευκαιρίαΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσεσημείομεανοιχτωσιάσυ-
νολικήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμήμόνο20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.
έχουντεθείεντόςτουσχεδίουπόλεως,τα685
τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.εκτός
σχεδίου,διαθέτειμίαεκπληκτικήκαιανεμπό-
διστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές ,πολύ
κοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικόπεδο.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικόαγοραστή
,προσφέρεταισε τιμήευκαιρίαςμόνοαπό
120.000€όλομαζίτώραμόνο90.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:14100.ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο

576τ.μ.,πρόκειταιγιαέναεκπληκτικόγωνιακό
οικόπεδο,ελαφρώςεπικλινέςκαισεεξαιρετικά
συμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
-Γκαρσονιέρα35 τ.μ.,πίσωαπο τοΣτάδιοΒέ-

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

στικό.
Τηλ.:6996436044,6972236144

&2331062812.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικόςαυτοκινή-
των, ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
από επιχείρηση στη Βέροια για
πλήρηαπασχόληση. Ικανοποιητι-

κήαμοιβή.ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςΤαξί
γιαπλήρηαπασχόλησηκαθώςκαι
ΠΩΛΗΣΗ γαϊδουράκια. Τηλέφω-
να επικοινωνίας: 2331071553 &

2331062900.Ώρες επικοινωνίας:
9:00με18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός ή
βοηθός φαρμακοποιού με εμπει-
ρίαγιαφαρμακείοστοΝομόΗμα-
θιας.Αποστολήβιογραφικούστο:
aggeliesfarmakio@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙμηχανοτεχνίτηςαυτο-
κινήτωνγιαμόνιμη εργασία.Τηλ.:
2331021904κοςΚώστας.

ΗΕΤΑΙΡΙΑALU-SYN ζητάει ά-
τομογιαμόνιμηεργασίαμεεμπειρία
σεκατασκευήκαι τοποθέτησηκου-

φωμάτων.Επικοινωνίαγιαραντεβού
2331073281υπεύθυνοςπροσωπικου
ΒύρωνΣταμπούλογλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγιαεργασίασε
φαρμακείομεεπιδότησηκαισχετική
εμπειρία.Απαραίτητηπροϋπόθεση
κάρταανεργίας.Τηλ.:2331027507,
6947259696.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζητάει να
προσλάβειγιαμόνιμηαπασχόληση,
εξωτερικό πωλητή ή πωλήτρια για
τουςΝομούςΗμαθίας,Πέλλας,Θεσ-

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ
60000€
ΣΤΑΣΟΥΜΥΓΔΑΛΑισογειο87τ.μ2ΔΣΚχρησηαυλης,16000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερΑρχοντοσπιτο2ΔΣΚΑ.Θ45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ30000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ1οςμεθεα,Α.Θ.2ΔΣΚ280€
ΕΒΡΑΙΚΑ3ΔΣ-ΚΑ.Θπορεταασφ.κοπλαμ270€
ΑΛΣΟΣΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣ-ΚΑ.ΘΘέα200€
ΕΛΗΑ1ΔΚWC2οςπροσοψηςασανσερ,χωριςΘεμ170€
ΠΑΤΡΙΔΑεπιπλ.Μονοκατοικια1δσκwc280
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣεπιπλωμενο2ΔΣΚ,Θεα,Α/CΑ.Θ350€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη1200Ε
ΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσαμε
αδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαηκαλλι-
εργειες22000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο
28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογιαπαρκιγκ28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μαπό37000τωρα15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ7χωρηεπαγ.στεγη2οςχωριςασαν.γιαφροντιστη-
ριο700€
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθησηκτλπ
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικαμεπελατειααξιολογη600€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΠΑΡΚΙΓΚυπαιθριοστηναγορα50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα50
τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτωνμε μηλιές 8 ετών

στονΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστα-
σια. Επίσης ένα τρακτέρUNIMOK, μίαπλατφόρμα και-
νούργια και μίαφρέζασυρταρωτή1,70σχεδόν καινούρ-
για.Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6973616847.

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



σαλονίκης.Απαραίτηταπροσόντα,
ευχέρειαλόγου,αγγλικήγλώσσα,δί-
πλωμααυτοκινήτου,άδειαεργασίας
προσωπικούασφαλείας,εμπειρίαμε
βιογραφικόκαισυστάσεις.Μισθός,
ασφάλισηκαιποσοστά.Παραλαβή
δικαιολογητικώνμεσυνέντευξηστακε-
ντρικάγραφείαμας,Θεσσαλονίκης45
Βέροιαwww.securitytsiflidis.gr-sales@
securitytsiflidis.gr-Τηλ.2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηφρο-

ντίδαγερόντωνγιακάποιεςώρες
ή και για24ωρηβάση, καθαριό-
τητασπιτιών, γραφείωνκαισκά-
λες.Τηλ.:6940998054.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηφρο-
ντίδα και περιποίηση ηλικιωμέ-
νωνσε24ωρηβάση.Τηλ.:6993
678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής, τε-

λειόφοιτος τουΑΠΘ, μεφροντι-
στηριακηπείρα,παραδιδει ιδιαί-
τερα μαθήματα σε μαθητέςΔη-
μοτικού,Γυμνασίου,Λυκείου (με
εξειδίκευσηστηνΈκθεση).Τιμές
προσιτές μεμονωμένα και σε
γκρουπάκια.Τηλ.:6973707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙκαυστήραςπετρε-

λαίου,σεκαλήκατάσταση.Τηλ.:
2331070048.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη
τηςCICU σε πολύ κατάσταση,
400ευρώόλαμαζί.Τηλ.:23310
62621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονομικά
ανεξάρτητοςαναζητάσοβαρήεμ-
φανίσιμη κυρία χωρίς οικογενει-
ακές υποχρεώσεις άνω των 65
ετώνέως75ετώνμετηνπροοπτι-
κήγνωριμίαςκαισυμβίωση.Τηλ.:
6977951301.

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζη-
τά γνωριμία με κυρία από55 ε-
τών έως 68 ετών, με σκοπό τη
συμβιωσηήτογάμο.Τηλ.:6986
585060.

ΚΥΡΙΑ 60 ετών, συνταξιού-
χος, κοινωνική, αξιοπρεπής, α-
ναζητά σύντροφο έως 68 ετών
μεταίδιαχαρακτηριστικάγιαμία
ουσιαστική σχέση ζωής. Μόνο
σοβαρέςπροτάσεις. Τηλ.: 6997
933246.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτητη
οικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1οκαι
2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δωμάτια,-
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγηηκατοικία.
ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή120.000€(κωδ
ΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα
μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο,ανακαινισμένοδιαμέρισμα2ουορόφου2ΔΣΚΜπά-
νιο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή270€
ΣτοΔημαρχείο,υπέροχοδιαμέρισμα3ουορόφουμε3Δ-
ΣΚουζίναμεγάλη,χώριασαλόνι,δύοτουαλέτες,ατομική
θέρμανση.Τιμή360€
ΣτοΡολόι,2ος,άνετεςσκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου.Τιμή200€
20ςόροφος,μεγάλο,άνετοδιαμέρισμα,2ΔΣΚουζίναμεγάλη,
κεντρικήθέρμανση,διαμπερέςμεθέα.Τιμή250€
ΓραφείουπέροχοστηνοδόΕλιάς,2ουορόφουμεέξιχώ-
ρους,κατάλληλοκαιγιασυστέγαση,πολύάνετο.Τιμή420€
ΓραφείοστηνοδόΚαρακωστήμετρειςχώρουςκατάλληλο
γιακάθεχρήση.Τιμή250€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)τιμή
συζητήσιμη.
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκιαΤιμή
30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:
α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλ-
ληλοςγραφείου-βοη-
θόςΛογιστήγιαΛογιστι-
κόΓραφείοστηΒέροια.
Τηλ.:6932245383.

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

ΗεταιρίαPaniniA.E.
επιθυμείναπροσλάβει:

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

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

συνθήκεςπίεσης
•Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός
Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον

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

Οδηγό
Απαραίτητα Προσόντα
•Τουλάχιστον5έτηεμπειρίαςσεπανόμοιαθέσηστονχώροτων

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

ΑποστολήΒιογραφικών:info@panini-foods.gr

Σταπλαίσιατηςσυνεχούςανάπτυξηςτηςεμπορικήςδραστηριό-
τηταςτηςεταιρείας,επιθυμούμεναπροσλάβουμεάμεσα:

Customer Service Agent
ΟCustomerServiceAgent θαστελεχώσει το τηλεφωνικόμας

κέντροκαιθαείναιυπεύθυνοςγιατηνεξυπηρέτησητωνπελατών,
τηνενημέρωσήτουςγιανέουςτίτλουςβιβλίωνκαιτηδιεκπεραίωση
τωνπαραγγελιών.

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

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

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



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 δι-
καιολογητικά 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 δι-
αδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών.

2.Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε 
πτώχευση ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση ή θέση σε εξυγί-
ανση 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 πρό-
σκλησης 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 αναρ-
τημένο 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 Επιχει-
ρηματικότητας/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 Περιφερει-
ακής 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 2310-
480.000, www.kepa-anem.gr, e-mail:pkm@e-kepa.gr, info@e-
kepa.gr, ενώ επίσης μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά το 
ερώτημά τους μέσω της ιστοσελίδας www.kepa-anem.gr (πε-
δίο Στείλε το ερώτημά σου στη διεύθυνση :https://kepa-anem.
gr/steile-to-erotima-sou/).

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 οικονο-
μικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον βουλευτή, Τομεάρχη Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων 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 Κυβέρ-
νηση 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 κα-

θορισμός της βάσει συγκριτικών στοιχείων τζίρου σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
• Ο ορισμός της εποχικής εμπορικής επιχείρησης και η αντιμετώπιση των επιπτώ-

σεων της πανδημίας ως προς αυτήν.  
• Η ανάγκη επέκτασης των μέτρων που λαμβάνονται για τον τουρισμό στις πληττό-

μενες 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 επιστρε-

πτέας 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 Δεν υπάρχουν χα-
μένες 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 εκπαιδευτι-
κοί.

 
P Η αναλογία μαθημά-

των και χαμένων ωρών στην Ελλάδα έχει ένα κοι-
νό με την πίεσή μου: όσο συγχύζομαι μεγαλώνει, 
κι όσο μεγαλώνει συγχύζομαι.

 
P Μαχητικό αεροπλάνο στο Παρίσι έ-

σπασε 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.

 
P Πλήρη αποδοχή τύπου Μάικ Πομπέο 

στη χώρα είχαμε να ζήσουμε από την εποχή 

του Μάικ Γαλάκου.
 
P Εντέλει μετά τα οικονομικά, στον ΣΥΡΙΖΑ 

προσγειώθηκαν στην πραγματικότητα και στα δι-
πλωματικά ε; Πλέον πράγματι προοδεύουν.

 
P Δυστυχώς, δεν μπορώ να πω το ίδιο 

και για την Ευρώπη. Ο εκεί εξ Ανατολών κίν-
δυνος είναι απείρως μεγαλύτερος από τον 
δικό μας. Υπαρκτός και σε πλήρη ισχύ.

 
P Η Ευρώπη είναι σε πόλεμο, με το αυτονό-

ητο και την εξέλιξη.
 
P Δύσκολη συνθήκη να τη λύσεις, αλλά 

επείγουσα.
 
P Και πάνω που βλέπουμε ως λύση την 

απαγόρευσης της μαντήλας, βάζουμε όρους υψη-
λής υποχρεωτικότητας στη μάσκα.

 
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.
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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
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