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Προσοχή στις μετακινήσεις 
σε «κόκκινες» περιοχές! 

  Δυστυχώς ο τίτλος της χθεσινής θέσης  «Χθες 
φτάσαμε τα 667 κρούσματα…αύριο ακόμη πιο 
ψηλά;», επιβεβαιώθηκε και μάλιστα ηχηρά με το 
σκορ να φτάνει στα 865! Δεν γίναμε μάντεις κακών 
ειδήσεων, απλώς εκτιμήσαμε τα δεδομένα που δεν 
φαίνονται και τόσο καλά. Τις επόμενες ημέρες 
αφενός ο αυξημένος αριθμός τεστ, αφετέρου τα 
αποτελέσματα της χαλαρότητας που προηγήθηκε 
σε κάποιες περιοχές ίσως διατηρήσουν ψηλά τον 
αριθμό των ημερήσιων κρουσμάτων. Εδώ στην 
Ημαθία καταφέρνουμε και κρατάμε χαμηλά το 
επίπεδο των κρουσμάτων, ενώ στη γειτονιά μας 
έχουν «κοκκινίσει». Προσοχή επομένως και στις 
μετακινήσεις προς Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Πέλλα, 
Καστοριά, αφού σε αυτή την κρίσιμη καμπή της 
πανδημίας δεν θέλει πολύ για να φουντώσει και να 
υπάρξει μεγάλη διασπορά. 
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Αβερκίου, των εν Εφέσω 7 παίδων

Ο βουλευτής Τάσος Μπαρτζώκας ζωντανά χθες 
στον ΑΚΟΥ 99.6: «Συναντήθηκα με τον δήμαρχο Βέροιας 
για το παλαιό Δικαστικό Μέγαρο και θα έχουμε εξελίξεις»

Μεαφορμήτηνπρόσφατησυνάντηση
με τον αντιπεριφερειάρχηΚ.Καλαϊτζί-
δη, ο βουλευτής Ν.Δ. ΗμαθίαςΤάσος
Μπαρτζώκας μίλησε χθες μεσημέριΤε-
τάρτης, ζωντανά μέσω Skype από το
γραφείο τουστηνΑθήνα με τους Ζήση
Μιχ.Πατσίκα καιΝίκοΒουδούρηστην
εκπομπήΛΑΪΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑστονΑΚΟΥ
99,6.Υπογράμμισε ότι τα μεγάλα έργα
λείπουν από τηνΗμαθία και χρειάζεται
συστράτευσηόλων τωνπολιτικώνδυνά-
μεωνκαιφορέωνγιαναγίνουνεπιτέλους
πράγματαστηνΗμαθία. «Δεν χρειάζεται
να βάλουμεπροσωπική ταμπέλαπάνω
απόταέργα,αςγίνουνγιανακερδίσειη
Ημαθία», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερ-
νητικόςβουλευτήςαναφερόμενοςκυρίωςστοθέματουΤελωνείουστηνΚουλούρα.

Στηνσυνέχεια έβγαλεόμωςκαι είδηση,αναφερόμενοςσεσυνάντησηπουείχεμε τονδήμαρχοΒέροιαςΚώστα
ΒοργιαζίδηγιατοχρονίζονεπίσηςθέματουπαλαιούδικαστικούμεγάρουστηνπλατείαΩρολογίου.Δεναποκάλυψε
τοπεριεχόμενοτηςσυζήτησήςτουμετονδήμαρχο,αλλάυποσχέθηκεότιπολύσύντομα,ίσωςκαιτιςεπόμενεςημέ-
ρες,θαυπάρχουννέεςεξελίξειςστοθέμα.Δενπαρέλειψενααναφερθείστηνμεγάλησημασίατηςαξιοποίησηςτων
παλιώνδικαστηρίων,αφούβρίσκονταιμεταξύΒήματοςΑποστόλουΠαύλου,ΕβραϊκήςΣυναγωγήςκαιΜεντρεσέΤζαμί
μειδιαίτεροτουριστικόενδιαφέρον.

Ενημερωτικά έντυπα,
του Συλλόγου Καρκινοπαθών, 

σήμερα με τον “Λαό”,
για την πρόληψη του καρκίνου 

του μαστού
Οκτώβριος,μήναςπρόληψηςκατάτουκαρκίνουτουμαστούκαι

κάθεχρόνοοΣύλλογοςΚαρκινοπαθώνΒέροιας-Ημαθίας«Άγιος
Παρθένιος»διοργάνωνεεκδηλώσειςσεσυνεργασίαμετοΔήμοκαι
επιστημονικούς-κοινωνικούςφορείςτουΝομού.Φέτοςόμωςηπαν-
δημία τουκορωνοϊούδεν επιτρέπεισυναθροίσεις,συγκεντρώσεις
καιεκδηλώσεις.Έτσι,οΣύλλογοςπεριορίζεταιστηνέντυπηενημέ-
ρωσητωνπολιτών, επικεντρώνονταςστοκομμάτι τηςπρόληψης,
ωςόπλοενάντιαστονκαρκίνο.Ταέντυπαδιανέμονταισήμεραμε
ταφύλλατου«Λαού»πουσυνδράμειμετοντρόποτουστηνπρο-
σπάθειατουΣυλλόγου.Αναζητήστετοκαιδιαβάστετο…

Με τις οδηγίες ειδικών γιατρών, ενημερώνει σύντομα,περιε-
κτικάκαιαπλάγιατονκαρκίνοτουμαστού, τασυμπτώματα, τις
εξετάσειςπουπρέπει να γίνονται, τηναυτοεξέταση, την κλινική
εξέτασηκαιτημαστογραφία.

Μάθε,πρόλαβε,αντιμετώπισεείναιτομήνυματουΣυλλόγου,
καθ’ότιμπορείμέχριχθεςναήτανπαράλειψηαλλάαπόσήμερα,
πρόληψη!

LiveαπότονΑΚΟΥ99.6ηχθεσινήμαθητικήπορεία
στηΒέροιαγιαασφαλήσχολεία

ΜαθητέςΛυκείων τηςΒέροιας
πραγματοποίησαν πορεία χθες
μεσημέριΤετάρτης 21Οκτωβρίου
στοκέντρο τηςΒέροιας.Ηπορεία
διέσχισε την οδόΜητροπόλεως,
κάνονταςστάσηστούψοςτηςΠ.Ε.
Ημαθίας, όπου αντιπροσωπεία
τους ανέβηκεστο γραφείο του α-
ντιπεριφερειάρχηΗμαθίας για να
επιδώσουν υπόμνημαμε τα αιτή-
ματάτους.

Στησυνέχεια,ηπορείακατέληξε
στηναρχήτηςοδούΒενιζέλουστο
ύψος τηςοδούΜούμογλου, όπου
στεγάζεται ηΔιεύθυνσηΔευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.
Στοσημείοεκείνοπαρέμειναναρκετήώραφωνάζονταςσυνθήματα.«Δενθατουςχαρίσουμετομέλλονμας,ητύχητηςυγεί-
αςμαςσταχέριατους»ήταντοκεντρικόσύνθηματηςμαθητικήςπορείαςπουαναγραφότανσεέναμεγάλοπανό.

Ταβασικάτουςαιτήματααφορούσανστηνασφαλήλειτουργίατωνσχολείων,ενμέσωπανδημίας,όπωςτηνμείωσητου
αριθμούμαθητώνστιςτάξεις,τηναύξησητωνδρομολογίωντωνΑστικώνΛεωφορείωνγιανααποφεύγεταιοσυνωστισμός
καιηπρόσληψηεπιπλέονκαθηγητών.

Τονπαλμόκαιτηνεικόνατηςπορείας,μετέδωσεζωντανάμέσωlivestreamingfacebookηεκπομπήΛΑΪΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ
στονΑΚΟΥ99.6,μεταφέρονταςδηλώσειςεκπροσώπουτωνμαθητών,αλλάκαιτηνεξέλιξητηςπορείαςσεπαράλληληζω-
ντανήμετάδοσηκατάτηνδιάρκειατηςεκπομπής.

Σήμεραδιάγγελμα
Πρωθυπουργού…

Κάτι μας ετοιμάζουν γιασήμερα εάν λάβουμε υπόψιν την
πρωινήσυνάντηση τουΠρωθυπουργούμε τηνΠρόεδρο της
Δημοκρατίας και την τηλεδιάσκεψηπου θα ακολουθήσει με
τους 13Περιφερειάρχεςώστε να ενημερωθεί για την εξέλιξη
καιτηνπορείατηςπανδημίαςκαιτωνκρουσμάτωνστηχώρα.

Σήμερατοαπόγευμα,πιθανόταταμεδιάγγελμα,αναμένεται
ναανακοινώσεινέαμέτρα…
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Με τον Μητροπολίτη 
συναντήθηκε ο Διοικητής 
του Νοσοκομείου Ημαθίας 

 Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου το μεσημέρι στο Μητροπολιτικό Μέγαρο Βεροίας, ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων δέχθηκε επίσκεψη από τον 
Διοικητή του Νοσοκομείου Ημαθίας κ. Ηλία Πλιόγκα, με τον οποίο είχαν μία γόνιμη συζήτηση για 
επίκαιρα θέματα αλλά και θέματα συνεργασίας της Ιεράς Μητροπόλεως με το Νοσοκομείο.

Μόνιμος γαστρεντερολόγος 
στο Νοσοκομείο Βέροιας

Την πρόσληψη και ενός ακόμη μόνιμου γιατρού για το νοσοκομείο Βέροιας, αυτή τη φορά γα-
στρεντερολόγου, ανακοινώνει ο διοικητής του Νοσοκομείου Ημαθίας, Ηλίας Πλιόγκας. Πρόκειται 
για τον γιατρό Άρη Μπεκιαρίδη που ενισχύει το ιατρικό δυναμικό της Μονάδας Υγείας

Έκτακτη σύσκεψη για την εξέλιξη της 
πανδημίας του κορονοϊού σήμερα στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Έκτακτη σύσκεψη για την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία 

θα πραγματοποιηθεί αύριο παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα και του 
Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο κεντρικό κτίριο διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Β. Όλ-
γας 198, Θεσσαλονίκη, αίθουσα συσκέψεων) αύριο Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020, στις 7.00 μ.μ.

Εκτός των κ.κ. Τζιτζικώστα και Χαρδαλιά θα συμμετέχουν ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
Κεντρικής Μακεδονίας και Δήμαρχος Πυλαίας – Χροτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνστα-
ντίνος Ζέρβας, η Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας 
Χρήστος Μήττας και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας Χαράλαμπος Στεργιάδης.

Στη σύσκεψη θα εξεταστεί η πορεία της πανδημίας στην Κεντρική Μακεδονία, η τήρηση των μέτρων και των 
ελέγχων για τον περιορισμό της διασποράς της και η τυχόν λήψη επιπρόσθετων μέτρων προστασίας της δημόσιας 
υγείας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας.

Νάουσα: Κλειστό ένα 
τμήμα της Βενιζέλου λόγω 

εργασιών ανάπλασης
Ο Δήμος Νάουσας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου απο τις 8:00 πμ. έως τις 

12:00 μ. η οδός Βενιζέλου στη συμβολή με την οδό Στεφ. Δραγούμη θα είναι κλειστή, λόγω εργα-
σιών για το έργο «Αναπλάσεις Οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου».

Η διαδρομή των αστικών λεωφορείων και των μεγάλων οχημάτων από την πλατεία Καρα-
τάσου προς την έξοδο της πόλης θα γίνεται από τις οδούς Στουγιαννάκη, Χατζημαλούση, Χρ. 
Πετρίδη. 

Συναντήσεις του Δημάρχου Νάουσας 
με δημότες Κοπανού και Επισκοπής 

Συναντήσεις με δημότες 
και  προέδρους των Τοπικών 
Κοινοτήτων Κοπανού  (Βασίλη 
Χαβιαρόπουλο) και Επισκοπής  
(Γρηγόρη Ορδουλίδη) πραγμα-
τοποίησε το απόγευμα της Τρί-
της 20 Οκτωβρίου, ο Δήμαρχος 
Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας, 
στο πλαίσιο της καθιερωμένης 
«Ώρας του Δημάρχου», συνο-
δευόμενος από αντιδημάρχους,  
δημοτικούς και τοπικούς συμ-
βούλους.  

Στις διαδοχικές συναντήσεις 
συζητήθηκαν θέματα βελτίωσης 
της  καθημερινότητας των δη-
μοτών των εν λόγω Τοπικών 
Κοινοτήτων (όπως ζητήματα 
συντήρησης και βελτίωσης υ-
ποδομών και ειδικότερα θέματα 
οδοποιίας,  δικτύου ύδρευσης, 
αθλητικών εγκαταστάσεων, 
σχολικών μονάδων κ.ά.), ενώ 
παράλληλα ορίστηκαν οι τρόποι 
αντιμετώπισης των προβλημά-
των που  καταγράφηκαν.

Αυξάνονται καθημερινά οι  έλεγχοι που 
πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις 
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την 
εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορι-
σμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο την Τρίτη 21 Οκτωβρίου πραγ-
ματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 30.166 
έλεγχοι και βεβαιώθηκαν οι ακόλουθες παρα-
βάσεις:

• 5 παραβάσεις για κανόνες λειτουργίας 
καταστημάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων (α-
παγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας από 
το προσωπικό, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά 
άτομο, αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων, μη 
δήλωση ραντεβού και λίστας πελατών, κ.λπ.).

Από αρχές Αυγούστου έχουν βεβαιωθεί 
συνολικά 898 σχετικές παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 
73 άτομα.

• 1 για λειτουργία καταστημάτων πέραν της 24:00 
ώρας με επιβολή διοικητικού προστίμου 10.000 ευρώ και 
τριήμερη αναστολή λειτουργίας, στο Νότιο Αιγαίο.

Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (Τρίτη 11 
Αυγούστου) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 194 σχετικές πα-
ραβάσεις.

• 308 για μη χρήση μάσκας – μη τήρηση προβλεπό-
μενης απόστασης και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά 
πρόστιμα των 150 ευρώ, ως ακολούθως:

o (104) στη Θεσσαλονίκη, 
o  (35) στη Στερεά Ελλάδα,
o  (32) στο Βόρειο Αιγαίο, 
o  (25) στα Ιόνια Νησιά,

o  (22) στην Κεντρική Μακεδονία,
o  (17) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 
o  (16) στη Δυτική Μακεδονία, 
o  (14) στην Αττική,
o  (13) στην Ήπειρο, 
o  (10) στη Δυτική Ελλάδα,
o  (8) στην Κρήτη,
o  (5) στην Πελοπόννησο, 
o  (5) στο Νότιο Αιγαίο και
o  (2) στη Θεσσαλία.
Σημειώνεται ότι από αρχές Αυγούστου, έχουν βεβαιω-

θεί συνολικά 22.150 παραβάσεις και επιβλήθηκαν 22.133 
διοικητικά πρόστιμα των 150 ευρώ και 17 των 300 ευρώ.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την 
προστασία της δημόσιας υγείας.

30.166 έλεγχοι την Τρίτη για τα μέτρα 
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού

-Από τις αρχές Αυγούστου βεβαιώθηκαν συνολικά 
22.150 παραβάσεις και επιβλήθηκαν 22.133 πρόστιμα
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνε-
τη διασκέδαση.

--> απολύμανση πριν κάθε προ-
βολή,

--> μεγάλες αποστάσεις 
--> περιορισμένη διαθεσιμότητα 

εισιτηρίων
--> αντισηπτικά σε κάθε είσοδο 

και έξοδο

Ο Βασιλιάς Γάιδαρος - The 
Donkey King (ΜΕΤΑΓΛ) 

Προβολές:    Παρασκευή 23/10 -  Σάββατο 24/10 και 
Κυριακή 25/10 στις 18.30

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

ρία ενηλικίωσης και φιλίας.
Προβολές:    Παρασκευή 23/10 -  Σάββατο 24/10 και 

Κυριακή 25/10 στις 18.30
 
Antebellum: Η Εκλεκτή (από τους παραγωγούς του 

«Τρέξε» και του «Us»)
Προβολές :    Καθημερινά στις 21.00
Σκηνοθεσία: Τζέραρντ Μπους, Κρίστοφερ Ρενζ
Πρωταγωνιστούν: Τζανέλ Μονέ, Ερικ Λανγκ, Τζένα 

Μαλόουν, Τζακ Χιούστον, Κίρσι Κλέμονς Γκαμπούρνι 
Σιντιμπέ

Ηρωικά Χαμένοι
Διεθνής Πρεμιέρα, Toronto International Film 

Festival
Επίσημη συμμετοχή της χώρας για Όσκαρ Ξενό-

γλωσσης Ταινίας
Προβολές :    Καθημερινά στις 20.30

Πρωταγωνιστούν: Ρικάρντο Νταρίν, Λούι Μπραντό-
νι, Βερόνικα Λίνας, Γιερμάν Ροντρίγκες,

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 57, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     22/10/20 - 28/10/20

Λύκειο των Ελληνίδων 
Βέροιας: Εκδρομή στο Βόλο 

και ευχαριστίες

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας επισκέφτηκε την όμορφη πόλη του Βόλου με αφορμή ένα ιδι-
αίτερο πολιτιστικό γεγονός, την έκθεση-αφιέρωμα στον ελληνολάτρη ζωγράφο ΘΕΟΦΙΛΟ Χατζημιχαήλ-Κεφαλά, με τίτλο: «απ’ τη 
μεριά των σοφών και των τρελών» που παρουσιάζει το Λύκειο των Ελληνίδων Βόλου, γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την ίδρυ-
σή του.  

Στο Μουσείο της πόλης, είχαμε την χαρά και την τιμή να ξεναγηθούμε από την πρόεδρο του Λ.Ε.Βόλου, κ. Μαρία Σπανού , σε 
μια νέα θέαση 70 και πλέον καλλιτεχνών  που συνδιαλέγονται με το έργο του ΘΕΟΦΙΛΟΥ.

   Στη συνέχεια φιλοξενηθήκαμε στο σπίτι του Λ.Ε.Βόλου, όπου θαυμάσαμε τα σπάνια κειμήλια και τη συλλογή των παραδοσι-
ακών φορεσιών που εκτίθενται στο, υπέροχα συντηρημένο, νεοκλασικό κτίριο. Ευχαριστούμε τις κυρίες του Δ.Σ. Άσπα Καπαρνιώ-
τη και Άννα Κουτσελίνη για τη θερμή υποδοχή.

   Δεν παραλείψαμε να δούμε από κοντά το εργαστήριο Οικοτεχνίας με τους αργαλειούς, όπου συνεχίζεται η Παράδοση, με 
μαθήματα υφαντικής, κεντήματος, κοπτικής-ραπτικής και πλεξίματος.

Ευχαριστούμε την έφορο κ. Κατερίνα Δουλκέρογλου και τις δασκάλες υφαντικής για την πληρέστατη ενημέρωση. 
   Το μεσημέρι ήταν η κατάλληλη ώρα να γευτούμε εκλεκτούς μεζέδες στα περίφημα τσιπουράδικα του Βόλου και να απολαύ-

σουμε την ηλιόλουστη μέρα στην παραλία.
   Η ανάβαση στο βουνό των Κενταύρων για τον απογευματινό μας καφέ, ολοκλήρωσε την εκδρομή μας με εικόνες από τη 

γραφική Μακρινίτσα , υπέροχη θέα βουνού και θάλασσας και ένα ειδυλλιακό ηλιοβασίλεμα στο  μαγικό μπαλκόνι του Πηλίου.
    Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά  τους χορευτές και τα μέλη του Λ.Ε.Βέροιας για τη συμμετοχή τους στην ημερήσια αυ-

τή εκδρομή, τους οδηγούς του Vergina Travel καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν για την πραγματοποίησή της.
                                                               
                                                                                                                                                                Το Δ.Σ.

Δυο ακόμη τιμητικά 
βραβεία στον ΣΟΦΨΥ 

Ημαθίας στα Πανελλήνια 
βραβεία Υγείας 

  Ανακοινώθηκαν και απονεμήθηκαν την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020, τα Πανελλήνια 
Βραβεία Υγείας (Healthcare Business Awards 2020). Είναι ο θεσμός που επιβραβεύει 
εδώ και 5 χρόνια τις επιχειρήσεις, τους φορείς, τους συλλόγους ασθενών και τους ορ-
γανισμούς του κλάδου της Υγείας για τις βέλτιστες πρακτικές, τις καινοτόμες δράσεις, 
τις αναπτυξιακές και επενδυτικές πρωτοβουλίες, τις συνέργειες καθώς και τις πρωτο-
βουλίες που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

  Λόγω των περιοριστικών μέτρων, δεν έγινε η επίσημη τελετή απονομής στην 
Αθήνα όπως κάθε χρόνο και συμμετείχαν το 2019 σαυτή πάνω από 500 άτομα (εκπρ. 
φορέων, εκπρ. πολιτείας, επιστημονικοί φορείς, ιατρικές και φαρμακευτικές εταιρίες, 
ιατρικά ιδρύματα, πανεπιστήμια κ.λ.π.).

  Παρόλες τις αντίξοες συνθήκες λόγω των μέτρων από την αρχή της χρονιάς και 
τον περιορισμό των δραστηριοτήτων του, ο ΣΟΦΨΥ Ημαθίας τιμήθηκε για μια ακόμη 
φορά με δύο βραβεία.

  Ένα SILVER για τη λειτουργία του Κέντρου Υποστήριξης Ενηλίκων με ψυχικές 
διαταραχές Βέροιας και ένα BRONZE για τις δράσεις του με στόχο την ενημέρωση για 
την Ψυχική Υγεία και τον αποστιγματισμό.

  Τα βραβεία αυτά αποτελούν τιμή για τον ΣΟΦΨΥ Ημαθίας και μια  ηθική επιβρά-
βευση για τις προσπάθειες, τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει στον 
ευαίσθητο χώρο της Ψυχικής Υγείας στην περιοχή μας.

  Δίνουν επίσης δύναμη και κουράγιο σε όλους που δραστηριοποιούνται στο Σύλ-
λογο (διοικούντες, μέλη, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, προσωπικό, λήπτες, φροντι-
στές και φίλους) να συνεχίσουν το δύσκολο αγώνα τους για καλύτερη παροχή υπηρε-
σιών του Κέντρου Υποστήριξης, για ενημέρωση της κοινωνίας και για την προάσπιση 
των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών και των οικογενειών – φροντιστών τους.

Η Ψυχική Υγεία μας αφορά ΟΛΟΥΣ και θέλουμε Ψυχική Υγεία για ΟΛΟΥΣ!

(Στις φωτογραφίες ο Πρόεδρος Γιώργος Σαλιάγκας, η Γ. Γ. Μαρία Ντέντου και η Τα-
μίας και Υπεύθυνη του Κέντρου Ελευθερία Βενετσανάκου)
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Σύμφωνα με ανάλυση του BloombergNEF, στις πε-
ρισσότερες χώρες του πλανήτη αυτή τη στιγμή η αιολική 
και η ηλιακή ενέργεια αποτελούν τις φθηνότερες μορφές 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.  Αναφέρεται μάλιστα 
ότι καθώς πέφτει το κόστος κατασκευής νέων σταθμών 
Α.Π.Ε, σε πέντε χρόνια θα είναι πιο ακριβή ακόμα και η 
απλή διαχείριση και λειτουργία ενός υφιστάμενου εργο-
στασίου άνθρακα ή φυσικού αερίου από την κατασκευή 
νέων αιολικών ή φωτοβολταϊκών πάρκων. 

Τί ισχύει όμως στην Ελλάδα;
Και στη χώρα μας η αιολική ενέργεια αποτελεί μια α-

πό τις φθηνότερες λύσεις για παραγωγή ηλεκτρισμού. Tο 
κόστος της είναι τεκμηριωμένα χαμηλότερο από το κό-
στος ηλεκτροπαραγωγής των συμβατικών τεχνολογιών. 
Η μεγάλη αύξηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
τον άνεμο οδηγεί σε  μείωση του συνολικού κόστους, 
προς όφελος του καταναλωτή. 

Το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανεμογεννήτριες έχει μειωθεί κατά 35% περίπου την πε-
ρίοδο 2009-2017, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο (ΔΝΤ).

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Πηγή: ΔΝΤ)

 Πλέον, η αιολική και η ηλιακή ενέργεια έχουν το χαμηλότερο κόστος 
ηλεκτροπαραγωγής σε σχέση με όλες τις άλλες συμβατικές και ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
(Πηγή: Lazard’s)

 Η φθηνότερη παραγωγή συνεπάγεται και χαμηλότερη τιμή για τους 
καταναλωτές. Η χαμηλή τιμή οφείλεται (1) στη μείωση του κόστους της 
τεχνολογίας, (2) στην αύξηση της ενεργειακής παραγωγικότητας των 
νεότερων ανεμογεννητριών και (3) στη μείωση του κόστους χρήματος 
(δανεισμού). 

Στην Ελλάδα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια (ΡΑΕ) διενήργησε την πε-
ρίοδο 2016-2020 αρκετούς διαγωνισμούς για επιλογή των νέων σταθμών 
ΑΠΕ, οι οποίοι πίεσαν για τη βελτιστοποίηση όλων αυτών των στοιχείων 

κόστους, διατηρώντας υψηλό το επενδυτικό ενδιαφέρον και δημιουργώ-
ντας έναν υγιή ανταγωνισμό. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η μέση 
τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από νέα αιολικά πάρκα διαμορφώ-
θηκε, το καλοκαίρι του 2020, σε 55 ευρώ/MWh σημαντικά μειωμένη σε 
σχέση με το παρελθόν. 

Αντίθετα με ότι πιστεύεται, οι τιμές πώλησης της αιολικής ενέργειας 
είναι τέτοιες που επιδοτούν στην πράξη τους καταναλωτές. Χωρίς τα εν 
λειτουργία αιολικά πάρκα στην Ελλάδα, οι καταναλωτές θα πλήρωναν το 
ηλεκτρικό ρεύμα ακριβότερα.

Σε διεθνές επίπεδο, τα τελευταία χρόνια η πρόοδος της τεχνολογίας, 
τα σύγχρονα μοντέλα πρόβλεψης ηλεκτροπαραγωγής από αιολικά πάρκα 
και ο κατάλληλος σχεδιασμός των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν 
συμβάλει στην πιο ρεαλιστική εκτίμηση της παραγωγής ενέργειας από τα 
αιολικά πάρκα, ελαχιστοποιώντας έτσι τις ακραίες μεταβολές και καθιστώ-
ντας την αιολική ενέργεια αξιόπιστη τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Ο συνδυασμός της αιολικής ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα με όλες τις 
υπόλοιπες Α.Π.Ε., τα σύγχρονα ηλεκτρικά δίκτυα, τα συστήματα αποθή-
κευσης, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη διαχείριση της ζήτησης εξα-
σφαλίζει ένα αξιόπιστο, ασφαλές και οικονομικό ηλεκτρικό σύστημα για 
τον καταναλωτή.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: 
το πιο φθηνό ρεύμα

Να διευκολυνθεί
 η διαμετακόμιση 
εμπορευμάτων 

στα βόρεια 
σύνορά μας ζητά ο 

Λάζαρος Τσαβδαρίδης

 Την άρση της στρέβλωσης στη διαμετακόμιση εμπορευ-
μάτων από τα βόρεια σύνορά μας που δυσχεραίνει τις οδικές 
εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων χωρίς όμως παράλλη-
λα να διασφαλίζει την προστασία της χώρας από την πανδημία 
ζητάει ο Αν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. 
Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Με Ερώτηση που απευθύνει στους αρμόδιους Υπουργούς 
Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. 
Τσαβδαρίδης υπογραμμίζει ότι η στρέβλωση έχει την πηγή της 
στο ολοσχερές κλείσιμο λόγω COVID – 19 από τα τέλη Ιουλίου 
2020 των μικρών συνοριακών σημείων διέλευσης (Νίκης, Δοϊ-
ράνης, Δράμας, Κομοτηνής, Ορμενίου), όχι μόνο για τα επιβα-
τικά οχήματα αλλά και για τα φορτηγά εμπορικών μεταφορών. 

Δυστυχώς όμως, την ίδια ώρα που η διέλευση των φορτη-
γών και των οδηγών τους απαγορεύεται από τα μικρά συνο-
ριακά σημεία διέλευσης, δεν σταμάτησε ποτέ να επιτρέπεται 
από τα σύνορα Ευζώνων και Προμαχώνα ΧΩΡΙΣ μάλιστα να 
διενεργείτο ή να διενεργείται ακόμη και τώρα κάποιος υγειονο-
μικός έλεγχος αναφορικά με την πανδημία.

Επίπτωση της απαγόρευσης διέλευσης των φορτηγών από 
τα ανωτέρω συνοριακά σημεία δεν είναι απλά η επιμήκυνση 
των χρονικών ορίων στις μεταφορές προϊόντων καθώς και η 
πολύ μεγάλη καθυστέρηση στα δύο ανοιχτά συνοριακά σημεία 
λόγω υπερφόρτωσης των διελεύσεων αλλά επιπροσθέτως και 
ο πολλαπλασιασμός του κόστους μεταφοράς αυτών.

Ο κ. Τσαβδαρίδης τονίζει ότι ο απόλυτα δικαιολογημένος 
από τις συνθήκες περιορισμός της διέλευσης μετακινήσεων 
από τις συνοριακές μας γραμμές θα πρέπει να διέπεται από 
ίδια μέτρα και ίδια σταθμά και με πλήρη υγειονομικό έλεγχο σε 
κάθε ανοιχτό σημείο.
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 Οκτω-

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

ΠΑΝΑΓΟΥ 
ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ

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

Η σύζυγος,
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 Οκτω-

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

ΜΑΡΙΩΡΙΤΣΑΣ 
ΒΥΖΑ

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

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

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έ-

χουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται , μπορούν  να 
τα  προσφέρουν για  το  Γη-
ροκομείο Βέροιας ,στο υπό-
γειο της Δημοτικής Αγοράς.

Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου 
- Κοιμητήρια Βεροίας 

Ψυχοσάββατο 
του Αγίου Δημητρίου
Κατά την παράδοση της τοπικής μας εκκλησίας 

το Σάββατο 24 Οκτωβρίου είναι το Ψυχοσάββατο 
του Αγίου Δημητρίου.

Το πρόγραμμα των Ιερών ακολουθιών στα κοιμη-
τήρια Βεροίας είναι το εξής:

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου:
16:30 -17:30 Τρισάγια επί των μνημάτων
17:30 - 19:00 Εσπερινός - νεκρώσιμος κανών - 

επιμνημόσυνη δέηση

Σάββατο 24 Οκτωβρίου:
07:00 - 09:00 Όρθρος - Θεία Λειτουργία - επιμνη-

μόσυνη δέηση 
09:00 - 12:00 Τρισάγια επί των μνημάτων 
17:00 - 18:00 Τρισάγια επί των μνημάτων

Προς διευκόλυνση των πιστών ο Ιερός Ναός θα 
αναλάβει την κατασκευή ενός κοινού δίσκου κολλύ-
βων.

Υποδοχή του λειψάνου του 
Αγίου Παρθενίου στον Ι. Ναό 

Αγίου Νικολάου Φυτειάς

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

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

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

Ευχαριστήριο 
του «Έρασμου»

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» 
ευχαριστεί θερμά για την ανιδιοτελή και γενναία οικο-
νομική προσφορά τους, προς κάλυψη των αναγκών 
λειτουργίας του ξενώνα βραχείας φιλοξενίας της 
δομής μας, τους παραγωγούς των Αγροτικών Συ-
νεταιρισμών που στηρίζουν διαχρονικά το έργο μας 
από ιδρύσεως του Συλλόγου, καθώς και τοπικούς 
επιχειρηματίες και πιο συγκεκριμένα:

- Τους Συμβούλους Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας 
«ΑGRO Q – Δ. ΒΑΚΑΜΗΣ – Γ. ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε.» για την προσφορά 

300€
- Τον  Αγροτικό Συνεταιρισμό «Νέος Αλιάκμων» για την προσφορά 200€
- Τον  Αγροτικό Συνεταιρισμό «Μελίκης» για την προσφορά 200€
- Τον  Αγροτικό Συνεταιρισμό «Μέσης» για την προσφορά 150€
Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά από τον τοπικό επιχειρηματικό κόσμο 

προς τον «Έρασμο» συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότη-
τας ζωής των ευάλωτων συνανθρώπων που συνδράμουμε  αλλά και στην 
ενίσχυση του εταιρικού κύρους και του κοινωνικού προφίλ των χορηγών 
στην τοπική μας κοινωνία και αγορά. 

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

 Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό των Αγίων Νεομαρτύρων Α-
θανασίου και Ιωάννου των Κουλα-
κιωτών στη Χαλάστρα και θα τελέ-
σει Δοξολογία για τα Ελευθέρια της 
πόλεως.

 Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 
στις 11:00 π.μ. θα ομιλήσει στη Σύ-
ναξη Ιερέων στον Ιερό Ναό του Ο-
σίου Αντωνίου, Πολιούχου Βεροίας. 

 Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 
7:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου Ναούσης θα ομιλή-
σει στο πλαίσιο της σειράς ομιλι-
ών «Επισκοπικός Λόγος» με θέμα: 
«Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ». 

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

 Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 
στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Τρικάλων 
Ημαθίας.

 Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ναούσης. 

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

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

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

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τετάρτη 21 Ο-

κτωβρίου 2020 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ελέ-
νης Βέροιας η Πασχαλιά Λαλου σε 
ηλικία 102 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 στις 6.00 μ.μ. 

από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Ευ-
ανθία Αριστ. Μπατάκη σε ηλικία 73 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 22 

Οκτωβρίου 2020 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Μαρία 
Βασ. Τζιώτα σε ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ



ΤΕ  ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ για την Υγεία: Άμεσα μαζικές 
προσλήψεις, επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλους 

τους εργαζόμενους, επίταξη ιδιωτικού τομέα
Κρούσμα κορονοϊού σε εργαζόμενο στο Νοσοκομείο Βέροιας

Από την ΚΟΒ Υγείας της Τ.Ε  Ημαθίας του  ΚΚΕ, ανακοινώνονται τα εξής: «Κρούσμα κορωνοϊού και σε εργαζόμενο στο Γ.Ν.Βέροιας –ιατρικό προσω-
πικό - με αποτέλεσμα το προσωρινό κλείσιμο των χειρουργείων για απολύμανση. Η 
προπαγάνδα ενίσχυσης και θωράκισης του Ε.Σ.Υ. είναι κούφια λόγια αν η κυβέρνηση 
δεν υλοποιήσει ΤΩΡΑ τα δίκαια αιτήματα των Υγειονομικών και του Ελληνικού λαού.Η 
πραγματικότητα στα νοσοκομεία μιλά από μόνη της: Τραγικές ελλείψεις προσωπικού, 
επικίνδυνη έλλειψη ΜΕΘ, εντατικοποίηση εργασίας, σύμπτυξη κλινικών, συρρίκνωση 
των υπόλοιπων υπηρεσιών υγείας.Δεν είναι ατομική ευθύνη των υγειονομικών η δια-
σπορά της νόσου. Δεν είναι ατομική ευθύνη η διασπορά  στα σχολεία των παιδιών τους 
που στοιβάζονται σε τμήματα των 25 μέχρι 27 μαθητών. Δεν είναι ατομική ευθύνη των 
υγειονομικών ότι εργάζονται σε υποστελεχωμένες κλινικές κάτω από συνθήκες εντατι-
κοποίησης.

Η κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε: -Μαζικές προσλήψεις όλου του απαραίτη-
του προσωπικού και στην μονιμοποίηση των χιλιάδων συμβασιούχων που εργάζονται 
στο Ε.Σ.Υ. με ελαστικές μορφές εργασίας.-Ιχνηλάτηση όλων των επαφών των κρου-
σμάτων και μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλους τους εργαζόμενους.

-Επίταξη ΤΩΡΑ του ιδιωτικού τομέα υγείας».

7www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΙΚΕ – 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Εδώ και 18 χρόνια, το πρόγραμμα Υποτροφιών της 
COSMOTE είναι σύμμαχος των φοιτητών που αντιμε-
τωπίζουν δυσκολίες, προσφέροντάς τους οικονομική 
υποστήριξη, ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. 

Κάθε χρόνο, η εταιρεία προκηρύσσει συγκεκριμένο αριθμό υπο-
τροφιών, που απευθύνονται σε πρωτοετείς φοιτητές συγκεκριμέ-
νων σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.

Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα έχει βοηθήσει 700 φοιτητές και 
έχει διαθέσει συνολικά 6 εκατ. ευρώ για την εκπαίδευσή τους. Από 
αυτά τα παιδιά, το 40% προχώρησε σε μεταπτυχιακές σπουδές, 
ενώ κάποιοι μάλιστα κατάφεραν να διαπρέψουν σε πανεπιστήμια 
του εξωτερικού στον τομέα της έρευνας ή ως υποψήφιοι ακαδη-
μαϊκοί. Αντίστοιχα, άλλοι υπότροφοι είναι σήμερα καταξιωμένοι 
επαγγελματίες.

«Αν μας έχει διδάξει κάτι η δύσκολη περίοδος που διανύουμε, 
είναι ότι αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια ως ευκαιρίες για αλλαγή, 
μπορούμε να προοδεύσουμε και να πάμε μπροστά. Οι υπότροφοί 

μας είναι το καλύτερο παράδειγμα αυτής της θετικής στάσης ζωής. 
Είμαστε περήφανοι που στεκόμαστε δίπλα τους, στηρίζοντας τα 
ακαδημαϊκά τους βήματα. Επενδύοντας στο μέλλον αυτών των 
παιδιών, επενδύουμε στο μέλλον της πατρίδας μας», ανέφερε ο 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης 
Τσαμάζ, με αφορμή την έναρξη του φετινού προγράμματος. 

Τους νέους που σήμερα αντιμετωπίζουν δυσκολίες -όπως και ο 
ίδιος-, συμβουλεύει ο τριτοετής φοιτητής στο τμήμα Φυσικής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και υπότροφος της COSMOTE, Μιχα-
ηλάγγελος Πιερράτος: «Οι αδικίες και τα προβλήματα του κόσμου 
είναι προφανή, αλλά δυστυχώς πέρα από τον προσωπικό μας 
αγώνα, λίγα μένουν εντός των δυνατοτήτων μας να πράξουμε, 
τουλάχιστον στο κοντινό μέλλον. Οπότε ο προσωπικός αγώνας, 
η δίψα για γνώση και δημιουργία, σε συνδυασμό με πιθανές ση-
μαντικές ευκαιρίες όπως είναι οι υποτροφίες που προσφέρει η 
COSMOTE, είναι οι κινητήριες δυνάμεις, κατά τη γνώμη μου, για 
την κατάκτηση των στόχων».

Το πρόγραμμα υποτροφιών της COSMOTE για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2020-21 είναι σε εξέλιξη. Μέσω του προγράμματος, η 
εταιρεία προσφέρει 30 υποτροφίες: 29 για συγκεκριμένες σχολές 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και την υποτροφία «Ζαχα-
ρίας Πιπερίδης» για πρωτοετείς φοιτητές στα τμήματα Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικών 
Σχολών της Ελλάδας, στη μνήμη του διακεκριμένου στελέχους του 
Ομίλου ΟΤΕ. Επιπλέον των υποτροφιών, η COSMOTE προσφέρει 
στους υποτρόφους της laptop και πλήρες πακέτο τηλεπικοινωνι-
ακών υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, Internet και 
COSMOTE TV. 

Με όραμα για έναν κόσμο καλύτερο για όλους, η COSMOTE 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη στήριξη της κοινωνίας και των 
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, καθώς και για τη βελτίωση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών, ώστε όλοι να έχουν ισότιμα 
πρόσβαση στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. Το 2019, η 
κοινωνική συνεισφορά της εταιρείας, ανήλθε σε €3,6 εκατ.  

Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE: 700 υποτροφίες 
ύψους 6 εκ. ευρώ τα τελευταία 18 χρόνια

- Ένα πρόγραμμα θεσμός για τη στήριξη των νέων που ονειρεύονται έναν κόσμο καλύτερο για όλους
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CMYK

Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

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

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

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

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

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

Στοπλαίσιο των καλώνσχέσεων με τις ομάδες
τουνομούΗμαθίας,ηΠΑΕΒΕΡΟΙΑΝΠΣ2019θαα-
ντιμετωπίσεισεφιλικόπαιχνίδιτονΜέγαΑλέξανδρο

Τρικάλων.ΗφιλικήαναμέτρησηθαδιεξαχθείτοΣάβ-
βατο24Οκτωβρίου,στις4μμ,στοΑθλητικόΚέντρο,
στοΤαγαροχώρι. Με ανακοίνωσή του ο Πανελ-

λήνιος Σύνδεσμος Αμειβομέ-
νων Ποδοσφαιριστών δια-

μαρτύρεται γιατί δεν έχουν ξεκινήσει 
ακόμη τα πρωταθλήματα σε Super 
League 2 και Football League.

ΑναλυτικάηανακοίνωσητουΠΣΑΠ:
«Ησύγκρισηπουπροκαλείπροβληματισμό…
Το ημερολόγιο δείχνει σήμερα 20Οκτωβρίου

2020καιπλέονσυμπληρώθηκαν222ημέρεςαπό
την12ηΜαρτίου2020,οπότεκαιανακοινώθηκεη
διακοπήτωνπρωταθλημάτωντηςSuperLeague2
και τηςFootball League, λόγωτηςπανδημίας του
κορονοϊού.

Εκτοτεπέρασαν7καιπλέονμήνες,όμωςακό-
μηδενξεκίνησανοιεπίσημεςαγωνιστικέςυποχρε-
ώσεις τωνομάδωνγια τησεζόν2020/21, αφούη
σέντραγιατη2ητητάξηεπαγγελματικήκατηγορία
μετατέθηκε,και…βλέπουμε,γιατην1ηΝοεμβρίου,
ενώγιατην3ημίαεβδομάδαμετά.Δηλαδήσχεδόν
8μήνεςύστερααπότοτελευταίοεπίσημοπαιχνίδι.

Εφόσονόλακυλήσουνομαλάκαιμπούμετελικά
στογήπεδο,θαπρέπειως ταμέσα τουΜαϊουνα
ολοκληρωθεί η χρονιά, αφού ακολουθεί η τελική
φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τι ση-
μαίνει αυτό; Συμπιεσμένοπρόγραμμα, συνεχείς
αναμετρήσεις και έξτρα επιβάρυνση για τουςπο-

δοσφαιριστές.Προφανώςκανένανδεναπασχολεί.
Επειδή ορισμένεςφορές ταπολλά λόγια είναι

φτώχεια, οΠΣΑΠσαςπαραθέτει ένανπίνακα ό-
που αναγράφεται σε ποια αγωνιστική βρίσκεται
τοπρωτάθλημα τηςδεύτερης κατηγορίαςσε κάθε
ευρωπαϊκήχώρα,κατάσειράόπωςκατατάσσονται
στηβαθμολογίατηςUEFA.

ΑπλάνααναφέρουμεενδεικτικάπωςστοΜαυ-
ροβούνιοπουκατέχει την50η θέσηέχειήδησυ-
μπληρώσειτην11ηαγωνιστικήτου,ενώηΑνδόρα
που υπολείπεται 36 θέσεων τηςΕλλάδας θα αρ-
χίσει στις 25Οκτωβρίου, δηλαδή νωρίτερα από
εμάς.Ισωςακόμηκαιστομικρόκρατίδιοναέχουν
καλύτερηοργάνωσηαπόεμάς.Διαφορετικήεξήγη-
σηδενυπάρχει,αφούοι«ειδικέςσυνθήκες»λόγω
Covid 19 δεν υφίστανται μόνοστηνπατρίδα μας
αλλάταλαιπωρούνολόκληρητηνυφήλιο.

Τι συμπέρασμα προκύπτει; Γίνεται εμφανές
πως δεν είστε ικανοί ακόμη και για τοπιο απλό
πουείναιηέναρξητουπρωταθλήματος.

Συνέπεια αυτού είναι οποδοσφαιριστής, που
μάλιστα αγνοείται και απουσιάζει από τη λήψη
των αποφάσεων, θα κληθεί κατά τη διάρκεια της
αγωνιστικής χρονιάς νασταθεί στο ύψος τωνπε-
ριστάσεων.Μάλισταστηνπροκειμένηπερίπτωση
αναφερόμαστε σε όσους εργάζονται σε δύσκολες
συνθήκες και αμείβονται, στη συντριπτική τους
πλειοψηφία,μεβασικόμισθό.

ΦιλικόηΒέροιατοΣάββατο
μετονΜέγαΑλέξανδροΤρικάλων

Ο ΠΣΑΠ κατά της Super League 2 -
Football League

ΣήμεραΠέμπτη καιώρα 13:00 θαπραγματο-
ποιηθεί συνεδρίαση τουΔιοικητικού Συμβουλίου
τηςΈνωσηςΕπαγγελματικούΠοδοσφαίρουΑ2και
ΒΕθνικήςΚατηγορίας μέσω τηλεδιάσκεψης.  Τα
θέματα της ημερησίας διάταξης είναι: ενημέρω-

ση για τα ΤηλεοπτικάΔικαιώμα-
τα, έγκρισηςπροκήρυξηςFootball
League και κλήρωση αγώνων
πρωταθλήματος Football League.
Αναλυτικά:

«ΣαςενημερώνουμεότιτηνΠέ-
μπτη22Οκτωβρίουκαιώρα13:00
θαπραγματοποιηθεί συνεδρίαση
τουΔιοικητικούΣυμβουλίουτηςΈ-
νωσηςΕπαγγελματικούΠοδοσφαί-
ρουΑ2 καιΒΕθνικήςΚατηγορίας
μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέματα
ημερησίαςδιάταξηςταεξής:

Ενημέρωση για ταΤηλεοπτικά
Δικαιώματα

ΈγκρισηςπροκήρυξηςFootballLeague
Κλήρωση αγώνων πρωταθλήματος Football

League
Διάφοραθέματα».

Διοικητικό Συμβούλιο σήμερα 22/10
και κλήρωση της Football leauge
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CMYK

Τηναπόκτηση του27χρονουακραίουβολεϊμπο-
λίσταΧάρηΜπότση ανακοίνωσε η ομάδα τουΦΙ-
ΛΙΠΠΟΥΒέροιας μετά την αποχώρηση τουΘάνου
Παπάζογλου.

Αναλυτικάηανακοίνωση
Η διοικούσα επιτροπή τουΑ.Π.ΣΦίλιπποςΒέ-

ροιαςείναιστηνευχάριστηθέσηναανακοινώσειτην
έναρξητηςσυνεργασίαςτηςμετονΧάρηΜπότση.

O 27χρονος πρώην αθλητής της ΑΕ Πυλαί-
ας, υπέγραψε το συμβόλαιό του και εντάχθηκε
στο δυναμικό της ομάδας μας ενόψει της σεζόν
2020-2021VolleyLeagueανδρών.

Γεννημένος στις 17Νοεμβρίου του 1993 στην

ΗγουμενίτσαοΧάρης
Μπότσης αγωνίζεται
ωςακραίοςκαιέχειύ-
ψος1,82μ.

Ξεκίνησε το βόλεϊ
από την ομάδα της
γενέτειράς τουΕρμής
Ηγουμενίτσας, μετα-
πήδησεστονΑΓΣ Ιω-
αννίνων, ακολούθησε
ηθητεία τουστονΔη-
μόκριτο, ενώ πέρυσι
αγωνίστηκε στηνΑΕ
Πυλαίας.

Είναι απόφοιτος
της οδοντ ιατρ ικής
Σχολής τουΑριστοτέ-
λειου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης και ερ-
γάζεταιεπαγγελματικά
ωςοδοντίατρος.

Στις πρώτες του
δηλώσειςωςπαίκτης
τουΦίλιππου Βέροι-

ας οΜπότσης εξέφρασε τον ενθουσιασμό του και
τόνισε μεταξύάλλων, τα εξής: «Είμαιπολύ ευχαρι-
στημένοςπουθααγωνιστώσεμίαπολύκαλήομάδα
καιοργανωμένηομάδα,σαντοΦίλιπποΒέροιαςκαι
ευχαριστώπολύ τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη
πουέδειξεστοπρόσωπόμου.Απόπλευράςμου,εί-
μαιέτοιμος,ναβοηθήσωτηνομάδαναφτάσειστους
φετινούςτηςστόχουςκαιναπροσφέρωτονκαλύτε-
ρόμουεαυτό.Εύχομαιυγείαγιανακαταφέρουμενα
ανταποκριθούμε δυναμικάστην ιστορικήπρόκληση
τηςVolleyleague».

Καλωσορίζουμε τονΧάρηΜπότσηστην οικογέ-
νεια τουΦίλιππουΒέροιας και του ευχόμαστε μία
νέαεπιτυχημένηχρονιάμευγείακαιδιακρίσεις».

Στηνπρώτη10άδατωνσκόρερβρίσκονταιδύο
παίκτεςτηςΗμαθίαςγιατις6πρώτεςαγωνιστικές
τουπρωταθλήματος χαντ μπολανδρών.Μάλιστα
τόσοοΦίλιπποςόσοκαιοΖαφειράκηςέχουναπό
πέντεπαιχνίδια.

Στην1ηθέσηοΜπακαούκαςτηςΣαλαμίναςμε
50γκολ

2ηθέσηοΔημήτρηςΤζηράςτηςΑΕΚμε48γκολ
3ηθέσηοΠαντελήςΚωστακίδηςτουΦιλίππου

Βέροιαςμε46γκολ
4ηθέσηοΦώτηςΜισαηλίδηςτουΑερωπούμε36γκολ
5η θέση ΓιώργοςΘεοδωρόπουλος του Ζαφει-

ράκηΝάουσαςμε33γκολ
6ηθέσηοΑπόστολοςΠαλάσκαςτουΠΑΟΚμε31
7ηθέσηοΜαλίκΧόγκαςτουΔιομήδημε30γκολ
8ηθέσηοΧρήστοςΚεδέρηςτηςΑΕΚμε29γκολ
9ηθέσηοΘοδωρήςΜποσκοςτουΔιομήδημε27
και στην10ηθέσηοΔημήτρηςΜελετάκος του

ΑρηΝικαίαςμε27γκολ

Τον27χρονοΒολεϊμπολίσταΧάρη
ΜπότσηαπέκτησεοΦΙΛΙΠΠΟΣΒέροιας

Χάντμπολ
Στην 3η θέση των σκόρερ ο Κωστακίδης
του Φιλίππου στην 5η ο Θεοδωρόπουλος

του Ζαφειράκη

Ο Τάσος Χριστοδούλου εκπαιδευτής
στους Μεσσήνιους διαιτητές

ΜεεπιτυχίαπραγματοποιήθηκεστοΠνευματικόκέντροΚαλαμάταςηεπιμορφωτικήσυγκέντρωσηδιαι-
τητώνΜεσσηνίαςπουδιοργάνωσεηεπιτροπήδιαιτησίαςτηςΕΠΣΜεσσηνίας.Κεντρικόςομιλητήςήτανο
εθνικόςεκπαιδευτήςκαιπρόεδροςτηςεπιτροπήςδιαιτησίαςτηςΕΠΣΗμαθίας,ΤάσοςΧριστοδούλου.

ΜεανακοίνωσήτηςηΕΠΣΜεσσηνίαςευχαρίστησετονπρόεδροτηςΚοινότηταςΚαλαμάταςΠαναγιώ-
τηΛύραγιατηνπαραχώρησητουΠνευματικούκέντρου.Αναλυτικά:«ΤοΔ.Σ.τηςΕ.Π.Σ.Μ.θέλειναευχα-
ριστήσειδημόσιατοΠρόεδροτηςΤ.Κ.Καλαμάταςκ.ΛύραΠαναγιώτηγιατηνπαραχώρησητηςαίθουσας
τουπνευματικού κέντρουΚαλαμάτας , όπουπραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικόσεμινάριο διαιτητών της
Ε.Π.Σ.Μ.απότονεθνικόεκπαιδευτήκαιΠρόεδροτηςΕ/ΔΕ.Π.Σ.ΗΜΑΘΙΑΣκ.ΧριστοδούλουΑναστάσιο.»

Στην εμβόλιμη α-
γωνιστική που έγινε
σήμεραΤετάρτηηΝίκη
Αγκαθιάς κέρδισε με
2-0τονΠΑΟΚΑλεξάν-
δρειας στο πρώτοΗ-
μαθιώτικο ντέρμπι της
χρονιάς. Τα γκολ της
Αγκαθιάς πέτυχαν οι
Ευθυμίου και Ζυγκερί-
δης.Δεναγωνίστηκεη
ομάδα τουΜ.ΑΤρικά-
λωναφούαναβλήθηκε
οαγώναςμετηνΚαλλικράτεια.

Αναλυτικάόλατααποτελέσματα
2οςόμιλος(3ηαγωνιστική,16:00)
ΠΑΟΚουφαλίων–Εδεσσαϊκός...................... 1-1
ΝίκηΑγκαθιάς–ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας............. 2-0

ΑναγέννησηΠλαγιάς–ΑναγέννησηΓιαννιτσών.. 2-0
Μακεδονικός–ΘερμαϊκόςΘέρμης................. 2-2
ΕθνικόςΓιαννιτσών–ΠοσειδώνΜηχανιώνας.. 0-2
ΑετόςΒαρβάρας–ΘύελλαΣαρακηνών......... 1-2
Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων–Ν.Καλλικράτεια.ΑΝΑΒΟΛΗ
Ρεπό:ΑγροτικόςΑστέρας

Γ’ Εθνική
ΝικήτριαηΝίκηΑγκαθιάςστοπρώτο
Ημαθιώτικοντέρμπι2-0τονΠΑΟΚΑλεξ.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Οκτώβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

19-10-2020 μέχρι 

25-10-2020 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Πέμπτη 22-10-2020

13:30-17:30ΜΑΖΑΡΑ-
ΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΑΠΑΓΟΥ -ΔΙΠΛΑΣΤΟ
ΓΕΝ.  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
23310-23200

21:00-08:00 ΜΠΑ-
ΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑ-
ΚΟΥΣΗ18ΚΑΙΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759

Φαρμακεία

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

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

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

Γ’ Εθνική
Διαιτητέςτης2ης

αγωνιστικήςστον5οόμιλο

ΑποτηνΕΟΚανακοινώθηκανοιδιαιτητέςκαιοικομισάριοιτης2ης
αγωνιστικήςστον5οόμιλοτηςΓ’Εθνικής.Αναλυτικάτοπρόγραμμα

5οςΌμιλος-Κυριακή25Οκτωβρίου
Δ.Βικέλας17.00ΑΟΚΒέροιας-ΝαύαρχοςΒότσηςΛυγούρας-Ιορδα-

νίδης(Μελανίδης)
ΆργουςΟρεστικού 17.00ΆργοςΟρεστικό-Μαντουλίδης Ντό-

γκας-Χάνος(Καλότσης)
ΈλληςΜυστακίδου17.00ΊκαροιΓιαννιτσών-ΚαστοριάΚώνης-Α-

γραφιώτηςΒ.(Παραλυκίδης)
11οΔημ.Ευόσμου18.00ΔΕΚΑ-ΑετοίΒέροιαςΤοπαλίδηςΚ.-Πα-

παδόπουλοςΓρ.(Μήτσιου)
Αριδαίας17.00Αριδαία-ΟΑριστοτέληςΔέλλας-Φίλλιος(Τοζακίδης)

ΜπάσκετΑ2Γυναικών
Διαιτητές και κομισάριοι της 2ης 

αγωνιστικής στον 3ο όμιλο
ΓιατοπρωτάθληματηςΑ2γυναικώνστομπάσκετηομάδατουΦι-

λίππουθααντιμετωπίσειστηνΛάρισατηνΟλύμπιατηνΚυριακή25/10
καιτηνεπόμενηΤετάρτη28/10θαυποδεχθείτονΈσπεροΛαμίας.Ανα-
λυτικάτοπρόγραμμα.

3οςΌμιλος-Κυριακή25Οκτωβρίου
ΣΣΚατερίνης 13.00ΠιερικόςΑρχέλαος-ΝίκηΒόλουΘρασυβουλί-

δης-Κλεπουσνιώτου(Σαμαλης)
Εκπ.Φρυγανιώτη16.00Εκπ.Φρυγανιώτη-ΑργοναύτεςΑγρινίουΣα-

ρακενίδης-Σκρίνος(Λαδόπουλος)
Νεάπολης 13.00 ΓΣΟλύμπιαΛάρισας-ΦίλιπποςΒέροιαςΚολοκυ-

θάς-Κανελλίδης(Αγορογιάννης)
ΔΑΚΠτολεμαϊδαςΑπόλλωνΠτ.-ΜΕΝΤΑΝΑΒΟΛΗ
ΧαλκιοπούλειοΈσπεροςΓΣΛαμίας-ΛασσάνηςΑΝΑΒΟΛΗ
Τετάρτη28Οκτωβρίου(από1ηαγωνιστική)
Δ. Βικέλας 15.00Φίλιππος Βέροιας-Έσπερος ΓΣΛαμίας Καρα-

βάς-ΑναστασιάδηςΠ.(Μελανίδης

Μπάσκετ Β’ Εθνική
ΤηνΝίκηΒόλουυποδέχεται
τηνΚυριακήοΓΑΣΜελίκης

Για την 2η αγωνιστική τουπρωταθλήματος μπάσκετ τηςΒ’Ε-
θνικής ο ΓΑΣΜελίκης θα υποδεχθεί την ισχυρήομάδα τηςΝίκης
ΒόλουτηνΚυραική25/10σταπλαίσιατης2ηςαγωνιστικής.Επίσης
τηνΤετάρτη28/10οΓΑΣΜελίκηςθααγωνιστείεκτόςέδραςμετην
ΜΕΝΤστηνΘεσ/νικη.

Αναλυτικάτοπρόγραμμα
3οςΌμιλος(2ηαγωνιστική)
Σάββατο24Οκτωβρίου
Ιωαννίνων(Ν)17.00ΙωάννιναΣΚ-ΜΕΝΤΕυφραιμίδης-Ταρενίδης

Κ.-Ντόγκας(Καραδήμας)

Κυριακή25Οκτωβρίου
Γρεβενών17.00ΠρωτέαςΓρ.-ΑίολοςΤρικάλωνΜπακάλης-Γραι-

κός-Ηλιόπουλος(Βόντζας)
Σχηματαρίου 17.00ΕρμήςΣχηματαρίου-ΈσπεροςΛαμίαςΘεο-

νάς-Φάκαρος-Μαρτινάκος(Δεσάρτης)
Μπάρας17.00ΊκαροιΤρικάλων-ΜαχητέςΠειραματικούΣταματό-

πουλος-Τσουμαχίδης-ΜπούγλοςΙ.(Χλωρός)
Μ. Μερκούρη 17.00 ΑΚ Χαλκίδας-Δόξα Λευκάδας Στρέ-

μπας-Σπυρόπουλος-Καλογριάς(Σταμάτης)
Μελίκης 17.00Μελίκη-ΝίκηΒόλουΛόρτος-Αναστασιάδης-Βασι-

λόπουλος(Γιαμούζης)

Τετάρτη28Οκτωβρίου(από1ηαγωνιστική)
ΜΕΝΤ17.00ΜΕΝΤ-ΜελίκηΝτούρας-Δημάδης-Ισιγώνης (Γκού-

μας)

Εκλογές η ΕΠΟ
στις 23 Νοεμβρίου 2020

ΣυνεδρίασεηΕκτελεστικήΕπιτροπήτηςΕλληνικήςΠοδοσφαιρι-
κήςΟμοσπονδίαςπαρουσίατουανεξάρτητουεμπειρογνώμονατων
FIFAκαιUEFAκ.ΠετρΦούσεκ.νΗΕκτελεστικήΕπιτροπήενέκρινε
τηνπρόσκλησηκαιτηνημερήσιαδιάταξητωνθεμάτωντηςΕιδικής
ΕκλογικήςΣυνέλευσης τηςΕ.Π.Ο., η οποία έχειπρογραμματισθεί
νασυγκληθείστις23Νοεμβρίου2020,στις10π.μ.,στοξενοδοχείο
DivaniApollonPalaceστηΒουλιαγμένη.

Γνωστοποιήθηκε επίσης ησύνθεση της νεοεκλεγείσαςΕπιτρο-
πήςΕφέσεωντηςΕ.Π.Ο.

Τακτικοί:
ΗλίαςΓιαρένης(Πρόεδρος)
ΑντώνιοςΜελισσινός(ΑναπληρωτήςΠρόεδρος)
ΔήμητραΜπάτρηΔήμητρα
ΙωάνναΚόσινα
ΧρήστοςΠαπακώστας

Αναπληρωματικοί:
ΧριστίναΠουρνάρα
ΣοφίαΛιγνού
ΑποστολίναΠαντελίδου

Διάνοιξη και σήμανση μονοπατιών 
στον ορεινό όγκο του Βερμίου

από τον Δήμο Νάουσας
και αθλητικά σωματεία

Στη διάνοιξη και σήμανση των μονοπατιών του  Βερμίου και την
τοποθέτησηπινακίδωνμε χρήσιμεςπληροφορίες,προχωράαυτήν την
περίοδοοΔήμοςΝάουσαςσεσυνεργασίαμετηνδασικήυπηρεσία,α-
θλητικάσωματείακαιπεριπατητές.

Ειδικότεραμετάτονκαθαρισμό,πουείχεπροηγηθείτουςπροηγού-
μενουςμήνες, βρίσκεταισε εξέλιξηηδιάνοιξη και ησήμανσή τους και
στησυνέχειαθαακολουθήσειηέκδοσηέντυπωνκαιψηφιακώνχαρτών.

Επισημαίνεταιότιταπερισσότερααπόταμονοπάτιαείναιπεριπατη-
τικάκαιορισμένααπόαυτάθαείναιμεικτάγιαπερίπατοκαιποδηλασία.

Το εγχείρημα εντάσσεται στις δράσεις τουΔήμουΝάουσας για την
ανάδειξητουορεινούόγκουτουΒερμίουμετιςαμέτρητεςφυσικέςομορ-
φιές,τοκαθαρόπεριβάλλονκαιτακρυστάλλινατρεχούμενανερά.Αξι-
οσημείωτοείναιότιταπερισσότερααπόταμονοπάτιακαταλήγουνστις
κορυφέςτουΒερμίουπροσφέρονταςστουςεπισκέπτεςμοναδικήθέακαι
εικόνεςαπαράμιλληςφυσικήςομορφιάς.

Πιοαναλυτικά,ταμονοπάτιαπουθασηματοδοτηθούνείναι:
-ΆγιοςΣωτήρης-Αρκοχώρι
-ΆγιοςΣωτήρης–Χρούπα
-ΆγιοςΣωτήρης-Γραμμένη
-Γραμμένη–Μπιτζινιές–Πάτωμα
-ΠηγέςΑγίουΝικολάου-Φεγγάρι-Μουντάκι
-ΠηγέςΑγίουΝικολάου-ΛάκκοςΥπαπαντής-Μουντάκι
-ΛάκκοςΥπαπαντής-ΜαρμαρωμένηΓριά
-ΛάκκοςΥπαπαντής-ΜονήΥπαπαντής(2μονοπάτια)
-ΛάκκοςΥπαπαντής-ΣπηλιάΚαραμήτσου
-ΜονήΥπαπαντής-ΣπηλιάΚαραμήτσου
-ΔιασταύρωσηΑγίαςΤριάδας-Βέρβερα-ΛάκκοςΥπαπαντής
-ΔιασταύρωσηΑγίαςΤριάδας–Βέρβερα–ΠροφήτηςΗλίας
-ΠροφήτηςΗλίας–ΜονήΥπαπαντής
-ΜονήΥπαπαντής–ΚάτωΠαλιομπάτσι-ΚάτωΚαρούτια
-ΜονήΥπαπαντής-ΚάτωΠαλιομπάτσι–Κορυφή(τρειςοξιές)
-ΑγίαΤριάδα–ΠηγήΓιοβάνας
-ΠροφήτηςΗλίας–ΠηγήΓιοβάνας-ΆγιοςΤαξιάρχης
-ΆγιοςΤαξιάρχης-Προυνιά-Τσάι-Ντορντόπολη-ΤρίαΠηγάδια
-ΤρίαΠηγάδια-Αεροπόρος-ΆγιοΠνεύμα(2μονοπάτια)
-ΤρίαΠηγάδια-Παράδεισος-Μπαλκόνι-ΠηγήΚαράΜπουρνάρι-Μαύ-

ρηΠέτρα
-ΆγιοςΠαύλος-Γκρήμνιτσα-Μακροπάδι–ΜαύρηΠέτρα
-ΑγιοςΠαύλος-Καταρράκτης-Βάθρες
-Γουρνόσοβο-Γαλαρία-Καταρράκτης -ΕκκλησάκιΑγίουΣωτήρα-Με-

ταμόρφωση(Ντραζίλοβο).
Περισσότερεςπληροφορίεςγιαόσουςθέλουννασυμμετάσχουνεθε-

λοντικάστιςδράσειςδιάνοιξηςκαισήμανσηςτωνμονοπατιών,δίνονται
στοτηλέφωνο2332350300.
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Αναβάλλονται οι πρόβες 
των Χορωδιών του Δήμου Αλεξάνδρειας 

για τις 31 Οκτωβρίου
 
Ανακοινώνεται ότι δεν θα πραγματοποιηθούν οι πρό-

βες των χορωδιών της ΚΕΔΑ, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.
Οι επόμενες πρόβες των χορωδιών θα γίνουν το Σάβ-

βατο 31 Οκτωβρίου.
• Μελισσάνθη 4-6 μμ
• Αλεξανδρινές Φωνές 6.15- 9 μμ ( 6.15- 7.30   σοπρά-

νο- τενόροι και 7.45-9 άλτο- μπάσοι)
Ακόμη ανακοινώνεται πως στην παιδική -νεανική χο-

ρωδία Μελισσάνθη γίνονται εγγραφές νέων μελών, για 
παιδιά 9-12 ετών και κοπέλες 13-16 ετών.

Οι εγγραφές και οι ακροάσεις φωνής γίνονται από το 
Σάββατο 31/10 και κάθε Σάββατο 4-6 μμ.

Η εγγραφή και συμμετοχή στις Δημοτικές Χορωδίες 
είναι δωρεάν!

Δήμος Αλεξάνδρειας: Συνεχίζονται 
στις 24 και 26 Οκτωβρίου οι πρόβες 

της Θεατρικής ομάδας 
 Οι πρόβες της Θεατρικής 

Ομάδας του Δήμου μας θα 
πραγματοποιηθούν το Σάββατο 
24/10 στις 18.00 και τη Δευτέρα 
26/10 στις 19.30 στην αίθου-
σα της θεατρικής Ομάδας στο 
Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέ-
ντρο Αλεξάνδρειας.

Η ομάδα θα είναι ανοιχτή 
για όποιον θέλει να συμμετέχει.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Λειτουργία Γραφείου
 κάθε Τετάρτη

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας αποφάσισε τη λειτουργία του Γρα-
φείου κάθε Τετάρτη από  11:00π.μ.  έως  12:30 μ. μ. αποκλειστικά για την είσπραξη των συνδρομών. 
Παρακαλούμε τα μέλη μας και όσοι συνταξιούχοι του Δημοσίου επιθυμούν να εγγραφούν μέλη του 
Συνδέσμου, να φροντίσουν να τακτοποιηθούν ταμειακά, διότι το έτος 2021 θα έχουμε εκλογές για νέο 
Δ.Σ. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη μέχρι 31-12-2020.

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

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος 

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 
2020, θα λάβουν χώρα στη 
πόλη της Αλεξάνδρειας, οι πα-
ρακάτω εκδηλώσεις:

• Γενικός σημαιοστο-
λισμός όλων των Δημόσιων 
και Δημοτικών Καταστημάτων, 
Ν.Π.Δ.Δ. και Τραπεζών, με μέ-
ριμνα των αρμοδίων, καθώς 
και των οικιών της πόλης της 
Αλεξάνδρειας από την ανατο-
λή του ηλίου της 27ης Οκτω-
βρίου μέχρι τη δύση της 28ης 
Οκτωβρίου,

• Ώρα 07:30: Θα ση-
μάνουν χαρμόσυνα οι καμπά-
νες των εκκλησιών.

•  Ώρα 08:00: Επίσημη έπαρση της Σημαίας 
στο χώρο του Ηρώου της πόλης της Αλεξάν-
δρειας , παρουσία ομάδας οπλιτών μέριμνας 
Κ.Ε.Α.Σ.

• Δοξολογία θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Πέρας προσέλευσης Επισήμων ώρα 10:10
Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας 

από την εκπαιδευτικό του 3ο Δημοτικού Σχολεί-
ου Αλεξάνδρειας κα. Χρυσούλα Φανάρα.

• Επιμνημόσυνη Δέηση – Κατάθεση Στεφά-
νων θα λάβουν χώρα μετά την Δοξολογία στο 
χώρο του Ηρώου της πόλεως.

Προσέλευση Επισήμων ώρα 11.15
• Κατάθεση Στεφάνων 
• Σιγή ενός λεπτού-Ανάκρουση Εθνικού Ύ-

μνου
 Βάσει του ισχύοντος υγειονομικού πρωτο-

κόλλου^ η κατάθεση στεφάνου θα πραγματο-
ποιείται από έναν και μόνο εκπρόσωπο κάθε 
Νομικού Προσώπου ο οποίος θα παραβρίσκε-
ται στο μνημείο τηρώντας τις προβλεπόμενες 
αποστάσεις ώστε να αποφευχθεί ο συγχρωτι-
σμός.

Σφοδρή επίθεση στην 
κυβέρνηση με αφορμή 
την έξαρση της παν-
δημίας και την έλλειψη 
προετοιμασίας του ΕΣΥ 
και την αδράνεια της κυ-
βέρνησης στο διάστημα 
που μεσολάβησε από το 
πρώτο κύμα εξαπέλυσε 
ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ – Προοδευτική Συμ-
μαχία, Αλέξης Τσίπρας 
κατά την περιοδεία του 
στην Κοζάνη, σημειώ-
νοντας πως το δεύτερο 
κύμα βρίσκει το ΕΣΥ α-
προετοίμαστο.

«Δεν έχει καμία δικαι-
ολογία διότι δεν υπήρξε 
κανένας αιφνιδιασμός. 
Βρίσκομαι σε μια περιοχή όπου και το πρώτο κύμα 
της πανδημίας υπήρχε συρροή κρουσμάτων και 
βεβαίως βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν» σημείωσε 
χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας, ο οποίος συνοδευόταν 
από τους τομεάρχες Υγείας και Οικονομίας, κ.κ. Ξαν-
θό και Χαρίτση. 

Όπως κατήγγειλε ο αρχηγός της αξιωματικής α-
ντιπολίτευσης, το νοσοκομείο της Κοζάνης όλο αυτό 
το διάστημα δεν ενισχύθηκε σε προσωπικό. «Έχει 
έξι κλίνες ΜΕΘ οι οποίες όμως είναι ανεκμετάλλευ-
τες. Δεν λειτουργούν, γιατί δεν υπάρχει  νοσηλευτικό 
προσωπικό για να τις στελεχώσει» υπογράμμισε.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως αν και υπάρχουν 
κρούσματα το νοσοκομείο της πόλης δεν είναι νοσο-
κομείο αναφοράς, «με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς 
αναγκάζονται να μεταφέρονται στην Πτολεμαΐδα αλλά 
και σε άλλα νοσοκομεία» για να συμπληρώσει ότι 
«σε όλη τη χώρα υπήρξε μεγάλη αδράνεια στην ενί-
σχυση του ΕΣΥ , όχι μονάχα  για κάποιες μεμονωμέ-
νες φιέστες, για πράγματα που έπρεπε να είχαν γίνει 
εδώ και παρά πολύ καιρό». 

Δύο μέτρα
 και δύο σταθμά

Την ίδια ώρα , ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προ-
οδευτική Συμμαχία στηλίτευσε τις αντιφάσεις της 
κυβέρνησης αφού όπως είπε «υπάρχει διαρκής υπό-
μνηση και στα ΜΜΕ, και σωστά, για τον συνωστισμό 
των νέων ανθρώπων στις πλατείες, όμως την ίδια 
ώρα στα σχολεία μας μπορούν τα παιδιά μας να εί-
ναι 25 και 27 σε τάξεις που είναι μικρές. Θα έπρεπε 
σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα να είχε βρεθεί ο 
τρόπος κυρίως μέσα από την πρόσληψη μόνιμου 
προσωπικού αλλά και με αναπληρωτές καθηγητές». 
«Φέτος ξεκινάμε σε περίοδο πανδημίας με 20.000  
λιγότερους αναπληρωτές καθηγητές  από ότι πέρυ-
σι» σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Ο συνωστισμός στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 
αλλά και αποφάσεις που δείχνουν  έλλειψη σχεδια-
σμού όπως αυτή χθες, που πάρθηκε πίσω μέσα σε 
λίγες ώρες επαναφοράς φιλάθλων στα γήπεδα. Από-
φαση που πάρθηκε και με την έγκριση της επιτροπής 
των λοιμωξιολόγων για να αρθεί μέσα σε λίγες ώρες.  
Προδίδει και την ασυνεννοησία την απόλυτη ανάμεσα 
στον πρωθυπουργό και τους υπουργούς» επεσήμα-
νε ο κ. Τσίπρας.

Άμεση στήριξη με δέσμη έξι μέτρων
Την άμεση στήριξη των πολιτών της Κοζάνης 

τόσο σε υγειονομικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο 
ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την πρώτη συνάντησή 
του με τους δημάρχους της περιφερειακής ενότητας 
Κοζάνης, νομό που πλήττεται ιδιαίτερα αφού μέσα σε 
λίγους μήνες βρίσκεται ξανά σε λοκντάουν.

«Είναι η πρώτη περιοχή της χώρας που εισέρ-
χεται στην κατηγορία επικινδυνότητας 4 και η πρώ-
τη περιοχή που υπόκειται σε διαδικασία μερικού 
lockdown, αλλα lockdown είναι. Μόνο τα σχολεία 
λειτουργούν», υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας και συνέχι-
σε: «Είναι διαδικασία εξάντλησης και της οικονομίας 
όταν πηγαίνουμε σε μια δεύτερη αναγκαστική παύση 
εργασιών. Ιδιαίτερα σε μια περιοχή, για την οποία 
ήδη ο κ. Μητσοτάκης έχει εξαγγείλει την απολιγνιτο-
ποίηση εσπευσμένα ως το 2023 χωρίς όμως σχέδιο, 
χωρίς πόρους για την δίκαιη μετάβαση. Σε μια περιο-
χή όπου το πρώτο λοκντάουν  δημιούργησε τεράστιο 
πρόβλημα στις επιχειρήσεις, διόγκωσε την ανεργία 
και σήμερα έρχεται το δεύτερο λοκντάουν να  δώσει 
το τελειωτικό χτύπημα» υπογράμμισε και πρότεινε τη  
δέσμη των 6 άμεσων  μέτρων που προτείνει ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ για την άμβλυνση των συνεπειών της κρίσης και 
την ενίσχυση εργαζομένων και επιχειρήσεων: 

1.   Εισόδημα έκτακτης ανάγκης για όλους όσους, 
βλέπουν, είτε επειδή είναι πια άνεργοι  είτε είναι επι-
σφαλώς εργαζόμενοι, έχουν πρόβλημα επιβίωσης. 
«Προτείνουμε το ελάχιστο εγγυημένο 400 ευρώ για 
κάθε ενήλικο μέλος συν 200 ευρώ για κάθε δεύτερο 
μέλος της οικογένειας συν 100 ευρώ για κάθε παιδί. 
Μια τετραμελής οικογένεια να έχει την δυνατότητα με 
800 ευρώ, να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κρίση». 

2.  Επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας. 
Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν ξανά να 
επιδοτηθεί η εργασία και για όσες είναι πληγείσες να 
επιδοτηθεί στο 100% το ασφαλιστικό κόστος  και στο 
40% το εργασιακό κόστος.

3.  Μη επιστρεπτέα ενίσχυση στις επιχειρήσεις με 
2000 ευρώ ανά εργαζόμενο 

4.  Μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση 
5.  Επιδότηση του ενοικίου για όσες επιχειρήσεις 

βρίσκονται στο ενοίκιο στο 40%
6.  Ειδικότερα για τους αγρότες, την κατάργηση 

του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο. Οι αγρότες είναι 
μια ειδική επαγγελματική κατηγορία που πλήττεται  
από τον κορονοιο.

Πρόγραμμα εορτασμού
 της 28ης Οκτωβρίου 

στην Αλεξάνδρεια

Τσίπρας από Κοζάνη: 
Κυβερνητική αδράνεια στην 
ενίσχυση του ΕΣΥ - Άμεση 

στήριξη με δέσμη έξι μέτρων



12  ΠΕΜΠΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο
κατάστημα επί της ο-
δούΠιερίων στη Βέ-
ροια εμβαδού 54,16
τ.μ. με υπόγειο απο-
θηκευτικόχώροεμβα-
δού 41,63 τ.μ.. Τιμή
70.000 €Τηλ: 23310
21523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο οροφοδιαμέρι-
σμα2ουορόφου105
τ.μ., 85 τ.μ. καθαρά
με 3 υπνοδωμάτια,
σαλοκουζίνα, μπάνιο,

τζάκι B/Q κατασκευή
2001. Τιμή ευκαιρίας
75.000 ευρώ!!! Τηλ.:
6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα στο κέντρο με
2ΔΣΚ, 2ος όροφος,
Χ.Αδ.,αρχοντικήκατα-
σκευή, 45.000 ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγο-
ρά γκαρσονιέρα στο
κέντρο, με ασανσέρ,
1ος και άνω, μέχρι
20.000 ευρώ. Τηλ.:
6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-
κατοικία κοντά στο
7οΔημοτικό, 75 τ.μ.,

με υπόγειο 75 τ.μ.
και  ο ικόπεδο 200
τ.μ., 60.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

χωράφι 2,5 στρ., πί-
σω από τηΔΟΥ Βέ-
ροιας, πιο κάτω από

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ75,
μικρόδιαμέρισμα40
τ.μ., εξ ενός δωμα-
τίουμ σαλοκουζίνα
λουτρόμ νε πλήρη
εξοπλισμό κουζίνας,
πλυντήριο ρούχων,
θέρμανσημεσώμα-
ταπάνελυπέρυθρης
θέρμανσηςμκλιματι-
στικό,TV, με μηδέν
κοινόχρηστα.Πληρ.
Τηλ.: 6973 015833,
2331024939.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι -
κόπεδο 1.350 τ.μ.
με συντελεστή 1,2,
επί της οδούΑμπε-
λο κ ήπων .  Τη λ . :
2331100888 καΑλε-
ξάνδρα.
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το Σιδ. Σταθμό Βέροιας
για ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ.
Τηλ.:6983285942.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα2ουορόφου,πε-
ριλαμβάνειΔ,Κ,Χ,W.C.,
βεράντα, ατομική θέρ-
μανση και air condition.
ΠεριοχήΒυζαντινούΜου-
σείου.Τηλ. επικοινωνίας:
6973 551477 κοςΔημή-
τρης.

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

Τηλ.: 6977 782641 &
6971884916.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοι-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ιατρεί-
ο-γραφείο 42 τ.μ. καθα-
ρό, λήρως ανακαινισμέ-
νο στην οδό Βενιζέλου
αρ. 46 Βέροια. Πληρ.
τηλ.: 6932 361080, 6945
535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πε-

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

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εταιρία
στηΒέροια, άτομο 19-29
ετών με κάρτα ανεργίας
σε ισχύ, που να γνωρί-
ζει Η/Υ και να χειρίζεται
πρόγραμμαεμπορικήςδι-
αχείρισης.Πληρ.στοτηλ.:

6977 433485 (9.00 π.μ.
-9.00μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  βοηθός
φαρμακείου ή φαρμα-
κοποιός να εργαστεί σε
φαρμακείο στη Βέροια
για πλήρη απασχόληση.
Απαραίτητη προϋπό-
θεση κάρατ αεργίας για
τουλάχιστον ένα μήνα.
Τηλ. επικοινωνίας: 6974
637289.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
καφέ ουζερί, δίπλα στο
παλιό Κρατικό ΚΤΕΟ
στο δρόμο Μακροχω-
ρίου-Λυκογιάννης, για
απογευματινή εργασία.
Τηλ.: 6977 755040 &
6984427753.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ19-10.Κωδ.105233Σπάνια

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23560-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.24367ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,επίτης

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

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

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

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

μίσθωμα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14545-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙκα-

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13964πωλείταικοντάσταΚΤΕΛ

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

80.000€τώρα50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΧωράφι

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.14452ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟστο

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:105963ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

Τηλ.:6996436044,6972236144
&2331062812.



ΤΟ COFFEE ISLAND, Βε-
νιζέλου 31 (κέντρο), αναζητεί
barista και διανομέα. Απο-
στολή βιογραφικώνστο e-mail:
coffeeislandveria@gmail .

com.Τηλ.:6976633096.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κομμωτη-

ρίου με βασικές γνώσεις κομ-
μωτικής, χωρίς υποχρεώσεις,
γιαπλήρηαπασχόλησησεκομ-

μωτήριοστο κέντρο τηςπόλης.
Τηλ.:6974628212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος ΤΕ-
ΦΑΑ με εξειδίκευση στην κο-
λύμβηση για να εργαστεί ως

προπονητής στο κολυμβητήριο
“ΠΗΓΑΣΟΣAqua Center” στη
Βέροια.Ασφάλισηκαιαποδοχές
σύμφωνα με το νόμο. Κατάθε-
σηβιογραφικώνστηγραμματεία

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ1οςμεθεα,Α.Θ.2ΔΣΚ280€
ΓΕΦΥΡΑΚΟΥΣΙΟΥ2ΔΣ-ΚΑ.Θπορταασφ.κοπλαμΘΕΑ,300€
ΑΛΣΟΣΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣ-ΚΑ.ΘΘέα200€
ΕΛΗΑ1ΔΚWC2οςπροσοψηςασανσερ,χωριςΘερμ170€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1Δ-Κ-ΣΤραπεζαριαΚεραμικηθερμ+σομπαεπιπλ260€
ΠΑΤΡΙΔΑεπιπλ.Μονοκατοικια1δσκwc280
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣεπιπλωμενο2ΔΣΚ,Θεα,Α/CΑ.Θ350€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη1200Ε
ΤΟΝΧΡΟΝΟ

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

ΜΕΣΣΗΑγροοικοπεδοεντοςοικισμου9000τ.μ4000τοστρεμμα
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβαρεςπροτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογιαπαρκιγκ
28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-poyγινεταιγκαραζ,25τ.μαπό37000τωρα15000€

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

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

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

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



τουκολυμβητηρίουΣταδίου125
Βέροια.Τηλ:2331125087.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικόςαυτοκι-
νήτων, ηλεκτρολόγος αυτοκινή-
τωναπόεπιχείρησηστηΒέροια
γιαπλήρηαπασχόληση. Ικανο-
ποιητικήαμοιβή.ΖΗΤΕΙΤΑΙοδη-
γόςΤαξί γιαπλήρηαπασχόλη-
σηκαθώςκαιΠΩΛΗΣΗγαϊδου-
ράκια.Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2331071553 & 2331062900.
Ώρες επικοινωνίας: 9:00 με
18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός
ή βοηθόςφαρμακοποιού με ε-
μπειρία γιαφαρμακείοστοΝο-
μόΗμαθιας.Αποστολήβιογρα-
φικού στο: aggeliesfarmakio@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανοτεχνίτης
αυτοκινήτων για μόνιμη εργα-
σία.Τηλ.:2331021904κοςΚώ-

στας.
ΗΕΤΑΙΡΙΑALU-SYN ζητάει

άτομογιαμόνιμη εργασίαμε ε-
μπειρίασεκατασκευήκαιτοποθέ-
τησηκουφωμάτων.Επικοινωνία
γιαραντεβού2331073281υπεύ-
θυνοςπροσωπικουΒύρωνΣτα-
μπούλογλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-
σίασεφαρμακείομεεπιδότηση
και σχετική εμπειρία.Απαραί-
τητηπροϋπόθεση κάρτα ανερ-
γίας.Τηλ.: 23310 27507, 6947
259696.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζητάει
ναπροσλάβει για μόνιμη απα-
σχόληση, εξωτερικόπωλητή ή
πωλήτρια για τουςΝομούςΗ-
μαθίας,Πέλλας,Θεσσαλονίκης.
Απαραίτηταπροσόντα,ευχέρεια
λόγου,αγγλικήγλώσσα,δίπλω-

μααυτοκινήτου,άδειαεργασίας
προσωπικούασφαλείας,εμπει-
ρία με βιογραφικό και συστά-
σεις.Μισθός,ασφάλισηκαιπο-
σοστά.Παραλαβήδικαιολογητι-
κώνμεσυνέντευξηστακεντρι-
κάγραφείαμας,Θεσσαλονίκης
45Βέροιαwww.securitytsiflidis.
gr-sales@securitytsiflidis.gr-
Τηλ.2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη

φύλαξη και περιποίηση ηλι-
κιωμένου σε 24ωρη βάση ή
και κάποιεςώρες.Τηλ.: 6986
276287.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη
φροντίδα γερόντων για κά-
ποιες ώρες ή και για 24ωρη
βάση, καθαριότητα σπιτιών,
γραφείων και σκάλες. Τηλ.:
6940998054.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη
φροντίδακαιπεριποίησηηλικι-
ωμένωνσε24ωρηβάση.Τηλ.:
6993678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής,

τελειόφοιτος τουΑΠΘ,μεφρο-
ντιστηριακηπείρα,παραδιδει ι-
διαίτεραμαθήματασεμαθητές
Δημοτικού,Γυμνασίου,Λυκείου
(μεεξειδίκευσηστηνΈκθεση).Τι-
μέςπροσιτέςμεμονωμένακαισε
γκρουπάκια.Τηλ.:6973707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κρεβατοκά-

μαρα με κομοδίνα, συρταριέ-
ρα, καθρέφτης, φωτιστικά και
στρώμα. Παιδικό κρεβάτι με
στρώμα, κομοδίνο, ντουλάπα,
αχρησιμοποίητα και τα δύο.
Τηλ.:6931575993.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:  ντουλάπα
4φυλλη,σε χρώμα καφέ, βελέ-
ντζες χειροποίητεςσε διάφορα
χρώματα, μεγάλο χαλί μάλλι-
νο σε διάφορα χρώματα, χαλί
μεγάλο με «τρίχες», κεντήματα
μετρητοίς.Τηλ.:6982293097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καυστήρας πε-
τρελαίου, σε καλή κατάσταση.
Τηλ.:2331070048.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙβρεφικάείδητης
CICUσεπολύκατάσταση,400ευ-
ρώόλαμαζί.Τηλ.:2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονομικά

ανεξάρτητος αναζητά σοβαρή
εμφανίσιμηκυρίαχωρίςοικογε-
νειακές υποχρεώσεις άνω των
65 ετών έως 75 ετών με την
προοπτικήγνωριμίαςκαισυμβί-
ωση.Τηλ.:6977951301.

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζητά
γνωριμίαμεκυρίααπό55ετών
έως68ετών,μεσκοπότησυμ-
βιωση ή το γάμο. Τηλ.: 6986
585060.

ΚΥΡΙΑ60ετών,συνταξιού-
χος, κοινωνική, αξιοπρεπής,
αναζητά σύντροφο έως 68 ε-
τών με τα ίδια χαρακτηριστικά
για μία ουσιαστική σχέση ζω-
ής.Μόνο σοβαρέςπροτάσεις.
Τηλ.:6997933246.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

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

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

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

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

λος γραφείου - βοηθός
Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

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

Customer Service Agent
ΟCustomerServiceAgent θαστελεχώσει το τηλεφωνικόμας

κέντροκαιθαείναιυπεύθυνοςγιατηνεξυπηρέτησητωνπελατών,
τηνενημέρωσήτουςγιανέουςτίτλουςβιβλίωνκαιτηδιεκπεραίωση
τωνπαραγγελιών.

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

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

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

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

Η  εταιρίαΜάρμα-
ρα ΒερμίουΑ.Ε. μέ-
λος τηςStoneGroup
Internat ional ,  του
μεγαλύτερου ομίλου
εταιριών εξόρυξης,
επεξεργασίας και ε-
μπορίας μαρμάρων
στηνΕυρώπη,επιθυ-
μεί να καλύψει  την

θέσητουΕργατοτεχνίτη,στοΛατομείοτηςστηΒέροια.
Ηεταιρίαπροσφέρειικανοποιητικόπακέτοαποδοχώνκαιάρι-

στοπεριβάλλονεργασίας.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε μπορείτε να καλέσετε στο

2394020440(Εσωτ.123)ήνααποστείλετετοβιογραφικόσας,
αναφέρονταςτηνθέση,μεemailστοhr@stonegroup.gr



865 νέα κρούσματα του νέου ιού 
στη χώρα, εκ των οποίων 82 συνδέο-
νται με γνωστές συρροές και 44 εντο-
πίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες 
εισόδου της χώρας ανακοίνωσε χθες 
ο ΕΟΔΥ. Ο συνολικός αριθμός των 
κρουσμάτων είναι 27.334, εκ των ο-
ποίων το 55,6% άνδρες.

3.672 (13.4%) θεωρούνται σχετι-
ζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 
10.802 (39,5%) είναι σχετιζόμενα με 
ήδη γνωστό κρούσμα.

86 συμπολίτες μας νοσηλεύονται 
διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία 
τους είναι 66 ετών. 28 (32,6%) είναι 
γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 
91,9%, των διασωληνωμένων, έχει υ-
ποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 
70 ετών και άνω.

265 ασθενείς έχουν εξέλθει από 
τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 6 ακόμα καταγε-
γραμμένους θανάτους και 534 θα-
νάτους συνολικά στη χώρα. 201 
(37,6%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η 
διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας 
ήταν τα 79 έτη και το 96,3% είχε κάποιο υποκεί-
μενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

 Ν. Χαρδαλιάς: Από την Παρασκευή 
σε επίπεδο 4 η ΠΕ Καστοριάς και σε ε-

πίπεδο 3 οι ΠΕ Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, 
Βοιωτίας, Λάρισας και Σερρών

Από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 6 το 
πρωί, σε επίπεδο 4 αυξημένου κινδύνου τίθεται 
η περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, ανακοίνωσε 

ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και Δια-
χείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Ενημέρωσε πως στο επίπεδο 3 αυξημένης 
επιτήρησης παραμένουν τα Γιάννενα. Αυξάνεται 
το επίπεδο του συναγερμού σε επίπεδο 3 για 
τις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Βοι-
ωτίας, Λάρισας και Σερρών, όπου η κατάσταση 
είναι κρίσιμη.

Αριθμός κρουσμάτων ρεκόρ, αλλά και ρεκόρ 
τεστ με 24.116 τεστ μόνο χθες, επισήμανε ο κ. 
Χαρδαλιάς και τόνισε πως η κατάσταση είναι 
εξαιρετικά κρίσιμη.

P Πέφτει η θερμοκρασία. Και δεν είναι η 
μόνη…

 
P Εμείς που αρχίζουμε να έχουμε δυ-

σλειτουργικά ζητήματα ως προς την έκφραση 
της λίμπιντο, ανήκουμε ή όχι στις ευπαθείς 
ομάδες;

 
P Ή απλώς εντασσόμαστε ολοταχώς στις 

απαθείς;
 
P Κι έτσι, θα μας μείνει μόνη ευχαρίστηση 

το φαΐ. Για όσους ταλαιπωρημένους οι γυναί-
κες τους ασκούν ακόμη το επάγγελμα.

 
P By the way. Φίλος χθες μού είπε ότι από 

τον καιρό που παντρεύτηκε δεν έχει βγει κουτάλι 

στο μεσημεριανό! Αν δεν τον αναγκάζει να τρώει 
σούπες με το πιρούνι, είναι σε καλό δρόμο.

 
P Εδώ που τα λέμε, όμως, όταν πάμε στις 

ταβέρνες φέρνουν για σερβίτσιο μαχαιροπί-
ρουνο ή… μαχαιροπιρουνοκούταλο;

 
P Κάτι θα ξέρουν παραπάνω ε;
 
P Να εξεταστεί και η πιθανότητα του fake 

news. Διότι πώς τρως π.χ. το γλυκό κουταλιού 
ρε συ Θανασάκη;

 
P Εμείς με την αγάπη, κουτάλι χρησιμοποι-

ούμε στο σπίτι αποκλειστικά για σιρόπι κατά το 
βήχα και για ελαφρά δηλητήρια κατά του έρωτα.

 
P Διότι βήχας και έρωτας δεν κρύβονται. 

Μόνο η αγάπη μετά από κάθε απόπειρα.
 
P Ελαφρά δηλητήρια, ναι. Γιατί υπάρχουν και 

τέτοια, από τέτοιες.
 
P Φυσικά και της έκανα σκηνή. Αλλά η 

αγάπη είναι από αυτές που έχει το ‘άσχετη 
στην κουζίνα’ και το ‘αντικοινωνική’ στα προ-
τερήματα.

 
P Άλλες έχουν εικόνες αγίων στην κουζίνα 

τους, αυτή έχει του Μιθριδάτη!
 
P Κι έπειτα λέμε πώς βγήκαν τα ποντιακά 

ανέκδοτα…
 
P Μια φορά είχα πάει σπίτι ξελιγωμένος από 

την πείνα. Η αγάπη έψαξε στην κουζίνα και βρήκε 
μόνο λάδι και νερό. Δεν έφαγα, αλλά με ξεμάτιασε 

μια χαρά.
 
P Ναι ρε, μας ματιάζουν εμάς τους ωραί-

ους.
 
P Και:
 Η τύπισσα, μέλος του φεμινιστικού κινήματος, 

πάει στο χωριό να μιλήσει για την ισότητα.
«Πρέπει, επιτέλους, η γυναίκα να πάρει τη 

θέση που της αξίζει στην οικογένεια, στο κύτταρο 
της κοινωνίας…» λέει. Οι χωριάτισσες την ακούνε 
με προσοχή, αλλά δεν  καταλαβαίνουν τίποτα.

«Και πρέπει, επιτέλους, η γυναίκα ν αποκτήσει 
τη δική της οντότητα. Να βρεθεί πάνω από τον 
άντρα..» συνεχίζει η φεμινίστρια.

Οπότε μια χωριάτισσα πετάγεται και της λέει:
«Να με συμπαθάς, κορίτσι μου, αλλά εμείς αυ-

τό το λέμε συντριβανάτο»!
Κ.Π.
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Κορονοϊός: 
865 νέα κρούσματα χθες στη 
χώρα, 86 διασωληνωμένοι

 και 6 θάνατοι
-«Συναγερμός» για Π.Ε Καστοριάς, Ιωαννίνων, 
Θεσσαλονίκης, Βοιωτίας, Λάρισας και Σερρών

Χωρ ί ς  μα -
θητικές παρε-
λάσεις, αλλά με 
εκδηλώσεις ανά 
τμήμα και παρά-
δοση σημαίας 
στους  σημα ι -
οφόρους από 
τους διευθυντές, 
θα  εορταστε ί 
φέτος στα δη-
μοτικά σχολεία 
η επέτειος της 
28ης Οκτωβρίου 
1940.

Όπως είναι 
ήδη γνωστό, δεν 
θα πραγματο-
ποιηθούν οι μα-
θητικές παρελά-
σεις και για τον 
λόγο αυτό, στη 
σχετική εγκύκλιο 
που υπογράφει η αρμόδια υφυπουργός, Σοφία Ζα-
χαράκη, καθορίζεται ότι δεν θα πραγματοποιηθούν 
προετοιμασίες επιλογής μαθητών/τριών για τη συ-
γκρότηση των τμημάτων παρέλασης.

Ωστόσο, η εκπροσώπηση των σχολείων με τη 
συμμετοχή σημαιοφόρων και παραστατών σε εορτα-
στικές εκδηλώσεις, όπως πχ δοξολογία και κατάθεση 
στεφάνων, αυτή θα πραγματοποιηθεί τηρώντας τα 
ισχύοντα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς 
του COVID-19.

Ειδικότερα, για τη διαδικασία επιλογής σημαιοφό-
ρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στε-
φάνου, η εν λόγω εγκύκλιος ορίζει ότι αυτή θα γίνει 
κανονικά, με βάση τα όσα ορίζει ο νόμος.

Υπενθυμίζεται ότι σημαιοφόροι ορίζονται δύο 
μαθητές της ΣΤ΄ τάξης (ένας μέχρι 31 Ιανουαρίου και 
ένας από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδα-
κτικού έτους), βάσει του μέσου όρου βαθμολογίας 
τους κατά το προηγούμενο σχολικό έτος. Με τον ίδιο 
τρόπο ορίζονται και δέκα παραστάτες (πέντε μέχρι 
31 Ιανουαρίου και πέντε από 1η Φεβρουαρίου μέχρι 

το τέλος του διδακτικού έτους).
Με τον ίδιο τρόπο ορίζονται και δύο μαθητές της 

ΣΤ’ τάξης που δεν επιλέχθηκαν ούτε σημαιοφόροι 
ούτε παραστάτες και στους οποίους ανατίθεται η κα-
τάθεση στεφάνου (ένας μέχρι 31 Ιανουαρίου και ένας 
από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού 
έτους).

Η παράδοση της σημαίας από τον διευθυντή του 
δημοτικού στον σημαιοφόρο θα πραγματοποιηθεί 
παρουσία εκπροσώπων των εκπαιδευτικών και των 
μαθητών, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα ατομικής 
προστασίας.

Επιπλέον, σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης θα γίνουν εκδηλώσεις την Τρίτη, 27 
Οκτωβρίου, εντός του κάθε τμήματος και θα πρέπει 
να έχουν διάρκεια τουλάχιστον δύο διδακτικών ωρών.

Οι μαθητές που παρακολουθούν το ολοήμερο 
πρόγραμμα, θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του 
σχολείου και αποχωρούν με τους άλλους μαθητές.

Για το τι θα ισχύσει για τα γυμνάσια και τα λύκεια, 
αναμένεται να εκδοθεί σχετική εγκύκλιος.

(ΑΠΕ)

Πώς θα εορταστεί η επέτειος 
της 28ης Οκτωβρίου 

στα δημοτικά σχολεία
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