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Όλοι τους νοιάζονται
για τον λαό… 

αλλά για τον λαό κανένας!
  Ιδιαίτερα υψηλούς πολιτικούς τόνους και κινητικότητα 
είχαμε χθες απόγευμα Πέμπτης, αφού με διαφορά 
λίγης ώρας ο πρωθυπουργός έκανε το δημόσιο 
διάγγελμα για τα νέα μέτρα κατά του κορωνοϊού και 
ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέθετε 
πρόταση δυσπιστίας κατά του υπουργού Οικονομικών 
Χρ. Σταϊκούρα με αφορμή την ψήφιση του νέου 
πτωχευτικού νόμου. Αν μέσα σε αυτό το σκηνικό, 
προσθέσουμε την απόφαση για την Χρυσή Αυγή και την 
συνεχιζόμενη ελληνοτουρκική κρίση, τότε σίγουρα το 
χθεσινό απόγευμα ήταν ένα ειδησεογραφικό «τσουνάμι»!  
  Τα μέτωπα πολλά με την δική του σημασία και 
βαρύτητα το καθένα, αλλά δυστυχώς ο πολιτικός κόσμος 
για μια ακόμη φορά διχασμένος μπροστά σε σοβαρές 
απειλές για την κοινωνία. Η σκέψη να μην βάζει ο ένας 
τρικλοποδιά στον άλλο και να υπάρξει στοιχειώδης 
συνεργασία για τα μεγάλα εθνικά ζητήματα μάλλον έχει 
καταντήσει γραφική…
  Όλοι τους νοιάζονται για τον λαό…αλλά για τον λαό 
κανένας!
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Κίνητραγιατηνκατάργησητωνπλαστικώνσακούλων
δίνειτοΥΠΕΝ.ΌπωςδήλωσεουπουργόςΕνέργειαςΚ.
Χατζηδάκης, όσοι δεν χρησιμοποιούνπλαστικέςσακού-
λεςστιςαγορέςθαανταμείβονταικαιμετοπαραπάνω...
καθώςθαμπαίνουνσε κλήρωσηγια να κερδίσουνηλε-
κτρικάαυτοκίνητααλλάκαισκούτερ!

Τέσσερις δράσεις, προκειμένου να επιστρέψουν
στουςπολίτες τα χρήματααπό το τέλοςπλαστικήςσα-
κούλας ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.Τα τέλη αυτά για τα έτη 2018, 2019 και το
πρώτο τρίμηνο του 2020 ανέρχονται συνολικά στα 27
εκατομμύρια ευρώ (βάσει τωνστοιχείων τηςΑΑΔΕ), εκ
τωνοποίωνμέχρισήμεραέχουναποδοθείστονΕλληνικό
ΟργανισμόΑνακύκλωσης (ΕΟΑΝ) τα 19,7 εκατομμύρια
ευρώ.

Οιδράσειςπουθαπροταθούνπροςχρηματοδότηση
είναι:

1.Διανομήστουςπολίτες επαναχρησιμοποιούμενων
ειδών.Περίπου το 60% του τέλους θα διατεθεί για να
διανεμηθούν:

- 3.500.000πάνινες τσάντες γιαψώνιαπουθαφτά-
σουνσεκάθενοικοκυριότηςχώρας.

-1.000.000επαναχρησιμοποιούμεναποτήρια.
2.Κληρώσειςμεπλούσιαδώραγιαόσουςδενχρησι-

μοποιούνπλαστικέςσακούλεςμετιςαγορέςτους.
Σεπρώτηφάση θα κληρωθούν 6 ηλεκτρικά αυτοκί-

νητα,30ηλεκτρικάσκούτερκαι60ποδήλατα/πατίνιαγια
όσουςπολίτες με τις αγορές τους δεν χρησιμοποιούν
πλαστικέςσακούλες.

Οιπολίτεςθαυποβάλουντιςαποδείξειςτωναγορών
τουςσε ειδικήπλατφόρμα τουΕΟΑΝ και θα αποκτούν
δικαίωμασυμμετοχήςστηνκλήρωση.

3.Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των

πολιτώνγιατηνανακύκλωσηκαιτονπεριορισμότηςχρή-
σηςτωνπλαστικώνμιαςχρήσης.

Περίπου το 30% του ανταποδοτικού τέλους θα δια-
τεθείσεαυτήτημεγάληεκστρατείαπουθαέχειωςεπι-
μέρουςστόχουςενημέρωσης:α) τηδιαλογήαποβλήτων
σε4ρεύματα,β)τηχρήσητουκαφέκάδουγιααπόβλητα
τροφίμων, γ) τονπεραιτέρωπεριορισμό τηςπλαστικής
σακούλας, δ) την κατάργηση ορισμένων καθημερινών
πλαστικώνμιαςχρήσης.

4. Χρηματοδότησηπεριβαλλοντικών δράσεων. Πε-
ρίπου το10% τουανταποδοτικού τέλουςθαδιατεθείσε
πιλοτικάπρογράμματα ανακύκλωσης και άλλες καίριες
δράσειςγιατοπεριβάλλον,όπωςδενδροφυτεύσεις.

Ειδικά για τηνπάνινη τσάνταπου θα διανεμηθεί σε
όλατανοικοκυριάτηςχώρας,σημειώνεταιότιθααξιοποι-
ηθείτοσχέδιοπουείχεφτιάξειτο2018ηδιεθνούςφήμης
Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας Σίλια Κριθαριώτη. Για το
λόγοαυτόοΚωστήςΧατζηδάκηςσυναντήθηκε χθεςμε
τηνκ.Κριθαριώτηκαιτηνευχαρίστησεγιατηνπροσφορά
της.

Τα αποτελέσματα χιλιάδων μετρή-
σεωνηλεκτρομαγνητικώνπεδίωνείναι
πλέονδιαθέσιμαστηνοθόνητουκινη-
τούτηλεφώνουκαισεάλλεςσυσκευές
χάρη στη νέα εφαρμογή «e-κεραίες»
τηςΕλληνικήςΕπιτροπήςΑτομικήςΕ-
νέργειας.

Πρόκειται για μια εύχρηστη εφαρ-
μογή,που είναι δωρεάνδιαθέσιμησε
iOSκαισεAndroidμέσωτωναντίστοι-
χων ηλεκτρονικών καταστημάτων της
Apple και τηςGoogle, με την οποία
ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τα
αποτελέσματα των μετρήσεων που
έχουν γίνει σε σταθμούς κεραιών. Ε-
νεργοποιώνταςτηδυνατότηταεύρεσης
τοποθεσίας στη συσκευή, ο χρήστης
βλέπειτιςμετρήσειςστιςκεραίεςγύρω
από το σημείο όπου βρίσκεται. Επί-
σης,μπορείναδειμετρήσειςγιαάλλη
περιοχή της επιλογής του, κάνοντας
κλικσεοποιοδήποτεσημείοτουχάρτη
ή συμπληρώνοντας στη φόρμα ανα-
ζήτησης τηνΠεριφέρεια, τηνΠεριφε-
ρειακήενότητακαιτονΔήμοήτονταχυδρομικόκωδικότης
περιοχήςπουτονενδιαφέρει.

Ηεφαρμογή,ηβάσηδεδομένωντηςοποίαςείναιδιαθέ-
σιμηκαιστους ιστότοπουςeeae.grκαιgov.gr,περιλαμβά-

νειμετρήσειςαπότο2008έωςσήμερα
και ανανεώνεται συστηματικά με την
καταχώριση κάθε νέας μέτρησης. Τα
αποτελέσματαπαρουσιάζονταισεδια-
γράμματα,σεσύγκρισημεταισχύοντα
όριαασφαλούςέκθεσης.Φωτογραφικό
υλικό, σημεία μετρήσεων και ειδικότε-
ρεςπληροφορίεςγιακάθεκεραίαείναι
επίσηςδιαθέσιμαστουςχρήστες.

Οι χρήστες της εφαρμογής μπο-
ρούν -μέσωεπεξηγηματικώνάρθρων-
να ενημερωθούν για τις κεραίες, τα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία και την έκ-
θεση σε αυτά, να έχουν πρόσβαση
στοΕθνικόΠαρατηρητήριοΗλεκτρο-
μαγνητικώνΠεδίων,μέσωτουοποίου
παρουσιάζονται σεπραγματικό χρόνο
(on-line) τα επίπεδα της ακτινοβολίας
σε όλη τη χώρα, καθώς επίσης να υ-
ποβάλλουν στηνΕΕΑΕ οποιοδήποτε
ερώτημα σχετικά με την εφαρμογή ή
τιςμετρήσεις.

Ηεφαρμογήυλοποιήθηκεστοπλαί-
σιοτουπρογράμματος«ΑΥΡΑ-Αξιολό-

γησητωνδραστηριοτήτωνσεεθνικόεπίπεδογιατηνπρο-
στασίααπότιςιοντίζουσεςκαιτιςμηιοντίζουσεςακτινοβο-
λίες -Δράσεις ευαισθητοποίησης»,πουσυγχρηματοδοτεί-
ταιαπότοΕυρωπαϊκόΤαμείοΠεριφερειακήςΑνάπτυξης.

Χωρίςτηλέφωνοκαιίντερνετεδώκαιμέρες,
ηπεριοχήΑστικώντηςΒέροιας

Από τηναρχή της εβδομάδαςσχεδόν, εδώ
και4-5ημέρεςδηλαδή,δενέχειούτετηλέφωνα
ούτε ίντερνετ,σχεδόνόλοτοοικοδομικότετρά-
γωνοτηςπεριοχήςΑστικώνΒέροιας.

Ολόγος,κάποιαβλάβηστιςγραμμές,όπως
λένε οι κάτοικοι, που τους έχουν «κοπεί» τα
χέρια, αφού,ως γνωστόν χωρίς τηλέφωνο και
διαδίκτυο,δουλειάδενγίνεται.

Το πρόβλημα είναι μεγάλο, και η όποια
βλάβη αργεί, όπωςφαίνεται, να αποκαταστα-
θεί…

Μήπως να ενημερώσειπιοσυγκεκριμένα η
αρμόδιαεταιρίακαιυπηρεσία;

«Κληρώνει»γιαόσουςδενχρησιμοποιούνπλαστικές
σακούλες:Απόαυτοκίνηταμέχρισκούτερθαχαρίζει

τοΥπ.Περιβάλλοντος

Δείτε με εφαρμογή στο κινητό σας πόση ακτινοβολία 
εκπέμπουν οι κεραίες στην περιοχή σας

Κλειστά 3 τμήματα
του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας 

για  απολύμανση, μετά από 
κρούσμα κορωνοϊού σε μαθητή
Κρούσμα κορωνοϊού σε μαθητή του 1ου ΕΠΑΛΒέροιας

εντοπίστηκετηνΤετάρτη21ΟκτωβρίουκαιχθεςΠέμπτηπα-
ρέμεινανκλειστά3τμήματατουσχολείου.

ΟΔήμος Βέροιας ήδηπροχώρησε σε απολύμανση στις
σχολικέςαίθουσεςκαιταεργαστήριακαιτηρούνταιτασχετικά
πρωτόκολλά. Σύμφωνα μεπληροφορίες, το  ένα τμήμα θα
κλείσειγια14ημέρεςκαιταάλλαδύογια7ημέρες.

Ομοφωνία της Κοινότητας Βέροιας για την δωρεάν παραχώρηση 
του Αρχοντικού Σαράφογλου στο Λύκειο Ελληνίδων

ΜεδύοθέματασυνεδρίασετοαπόγευματηςΤετάρτηςηΚοινότηταΒέροιας.Καιγιαταδύοοιαποφάσειςήτανομόφω-
νες.ΓνωμοδότησεδηλαδήτοΣώμαθετικά,στηνονομασίαοδούστηνπεριοχήΠανοράματος,σεοδόΚαστελορίζουκαι
στηνδωρεάνπαραχώρησηγιαχρήσητουΑρχοντικούΣαράφογλουστοΛύκειοτωνΕλληνίδωνΒέροιας.

ΤοθέμαθαπεράσειαπόεπιτροπέςκαιθασυζητηθείγιατηντελικήαπόφασησεσυνεδρίασητουΔημοτικούΣυμβουλίου.
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Νέα μέτρα ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός
Σε περιοχές των επιπέδων 3 και 4: Απαγόρευση κυκλοφορίας 

από 12.30 έως τις 5.00 π.μ., υποχρεωτική η μάσκα παντού, 
τιμωρία στους απείθαρχους και επέκταση τηλεργασίας 

Μήνυμα στον ελληνικό λαό απηύθυνε χθες το απόγευμα  ο πρωθυπουργός σχετικά με 
την εξέλιξη της πανδημίας και μάχης που δίνει η χώρα με τον κορονοϊό, ενώ ανακοίνωσε νέα 
μέτρα προφύλαξης από αυτόν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αυστηρές συστάσεις για την τήρηση των μέτρων προκει-
μένου να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση του ιού, ενώ είχε προηγηθεί η ανακοίνωση των 
χθεσινών κρουσμάτων που έφτασαν τα 882 πανελλαδικά σημειώνοντας νέο αρνητικό ρεκόρ.

Ειδικότερα  σε ό,τι αφορά τα νέα μέτρα είπε ότι σε περιοχές με επικίνδυνη αύξηση κρου-
σμάτων, αυτές των επιπέδων 3 και 4, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 12.30 μετά τα 
μεσάνυχτα έως τις 5.00 το πρωί. Εξαιρούνται, όσοι εργάζονται τη νύχτα και τα περιστατικά 
έκτακτης ανάγκης. «Στόχος, να μειωθούν οι μετακινήσεις και οι βραδινές συναθροίσεις, που 
ευνοούν την μετάδοση του ιού. Με λιγότερη διασκέδαση, ίσως, για λίγο. Αλλά με περισσότερη 
υγεία για πολύ καιρό. Μια πρόβλεψη που ήδη ισχύει, άλλωστε, σε πολλές ευρωπαϊκές πρω-
τεύουσες και περιφέρειες. Και ο πρώτος απολογισμός είναι ενθαρρυντικός», τόνισε.

Δεύτερον, η χρήση μάσκας γίνεται υποχρεωτική παντού. Όχι μόνο σε κλειστούς αλλά και 
σε ανοιχτούς χώρους. «Γιατί ο κορονοϊός καραδοκεί παντού, χωρίς να περιμένει στην είσοδο 
ενός καταστήματος. Δεν τρώει πόρτα, για να μιλήσω στη γλώσσα των νεότερων. Έτσι, και 
στο καφέ ή στο εστιατόριο θα μπαίνουμε, στο εξής, με μάσκα. Την οποία θα αφαιρούμε μόνο 
όταν καθόμαστε στο τραπέ-
ζι. Και βέβαια εξακολουθεί 
να ισχύει η απαγόρευση 
των ορθίων σε εσωτερικές 
αίθουσες.

Θα το επαναλάβω: 
Η μάσκα είναι το εμβόλιο 
πριν το εμβόλιο. Αν δύο 
πολίτες την φορούν σωστά 
και ο ένας είναι μολυσμέ-
νος, η πιθανότητα μετάδο-
σης όταν βρεθούν μαζί εί-
ναι απειροελάχιστη», πρό-
σθεσε ο πρωθυπουργός.

Οι δύο νέες ρυθμίσεις 
θα συνοδευτούν και από 
την ενίσχυση των ελέγχων 
για την τήρηση των μέτρων 
που ήδη ισχύουν. Οι ιδιο-
κτήτες καταστημάτων που 
δεν τα τηρούν, όπως και 
οι εργοδότες που δεν προ-
στατεύουν τους εργαζομέ-
νους τους, θα τιμωρούνται, ενώ η τηλεργασία θα επεκταθεί κι άλλο, όπου είναι εφικτό.

Απ. Βεσυρόπουλος: Μέτρα οικονομικής στήριξης
 για περιοχές επιπέδου 3 και 4

Επιπροσθέτως, αναφορικά με τις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο «αυξημένου κινδύνου 4» και 
«αυξημένης επιτήρησης 3» στον Χάρτη υγειονομικής ασφάλειας,  ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος 
Βεσυρόπουλος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση Βουλευτή του ΚΙΝΑΛ, τόνισε ότι η Κυβέρνηση έχει ήδη 
ενεργοποιήσει μέτρα για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους στις Περιφερειακές Ενότητες όπου λαμβά-
νονται περιοριστικά μέτρα και εντάσσονται στο επίπεδο 4 και 3, ανακοινώνοντας συγκεκριμένη λήψη μέτρων 
στήριξης, που περιλαμβάνει:

- Τη δυνατότητα να τεθούν σε  προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας οι εργαζόμενοι για όσο διάστημα 
ισχύει η κήρυξη της Περιφερειακής Ενότητας σε επίπεδο 4. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα είναι  δικαιού-
χοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ενώ υπάρχει και πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών τους για 

το συγκεκριμένο διάστημα  από τον κρατικό προϋπολογισμό.
-Τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτο-

απασχολούμενους αλλά και τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που απασχολούν έως 20 άτομα, 
με την έδρα της επιχείρησης  σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4. Στην πε-
ρίπτωση που η διάρκεια παραμονής στο επίπεδο 4 της Περιφερειακής Ενότητας είναι 14 ημέρες 
ή λιγότερο, η μηνιαία αποζημίωση ειδικού σκοπού θα είναι 300 ευρώ.

-Την αναστολή καταβολής ΦΠΑ έως τις 30 Απριλίου 2021 για τις επιχειρήσεις που έχουν 
έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που έχει ενταχθεί στο επίπεδο 4, ενώ η εξόφληση αυτών των ο-
φειλών θα γίνει είτε σε 12 δόσεις με μηδενικό επιτόκιο είτε σε 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5%, με την 
πρώτη δόση να καταβάλλεται από τον Μάιο του 2021.

-Τη μείωση του ενοικίου 40% για τις επιχειρήσεις, την κύρια κατοικία των εργαζομένων κα-
θώς και την φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών τους, ενώ για τους ιδιοκτήτες αυτών 
των ακινήτων θα συμψηφιστεί το ένα τρίτο των απωλειών του εισοδήματός τους από τα ενοίκια, 

με φορολογικές τους υποχρεώσεις.
-Την τέταρτη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε Περι-

φερειακή Ενότητα που βρίσκεται από τον Αύγουστο του 2020 και για τουλάχιστον 14 ημέρες στο επίπεδο 4, 
όπου προβλέπεται ότι το 50% του ποσού που θα λάβουν ως επιστρεπτέα προκαταβολή θα είναι ουσιαστικά 
επιχορήγηση και δεν θα επιστρέφεται. Το ίδιο ισχύει και για το 30% του ποσού της επιστρεπτέας προκαταβο-
λής για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο επίπεδο 3.

«Η Κυβέρνηση εξετάζει διαρκώς τα νέα δεδομένα και κυρίως τις νέες ανάγκες που προκύπτουν και επι-
καιροποιεί τις παρεμβάσεις της. Το μεγάλο στοίχημα για όλους μας και όχι μόνο για την Κυβέρνηση, είναι να 
στηριχθούν αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη. Να κρατηθούν ζωντανές οι επιχειρήσεις, να διατηρηθούν οι 
θέσεις απασχόλησης. Και την ώρα που θα ξεκινήσει η ανάκαμψη της οικονομίας να είμαστε όλοι μαζί», επε-
σήμανε ο κ. Βεσυρόπουλος.

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας ενημερώνει ότι οι εκδη-
λώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 
28ης Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα 
με το παρακάτω πρόγραμμα: 

Ώρα 08.00 Εωθινό. Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι 
καμπάνες.

Ώρα 08.00 Έπαρση της Σημαίας στο Ηρώο της 
πόλης.

Ώρα 10.30 Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό 
της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Απόδοση τιμών 
από τη Φιλαρμονική και τον Στρατό. Θα παραστεί 
ένας εκπρόσωπος (σημαιοφόρος) των Σχολείων με 
την Σημαία.

Ώρα 11.30 Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο 
Ηρώο της πόλης από έναν εκπρόσωπο κάθε φορέα. 
Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον 
Διευθυντή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας κ. 
Λάζαρο Μπιλιούρη. Απόδοση τιμών από τη Φιλαρ-
μονική και τον Στρατό. Ενός λεπτού σιγή υπέρ των 
πεσόντων και Εθνικός Ύμνος.

Ώρα 20.00 Υποστολή της σημαίας από τμήμα του 
Στρατού.

Επίσης στις Τοπικές Κοινότητες Στενημάχου και 
Ροδοχωρίου θα γίνει Δοξολογία και θ’ ακολουθήσει 
κατάθεση στεφάνων. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΜΙΩΝ
Ειδικότερα, το πρωί της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου 

2020, τις ώρες από 07:30 έως 12:00, η Δοξολογία 
και η κατάθεση στεφάνων μαθητών θα γίνουν:

1) Στην Τοπική Κοινότητα Κοπανού
2) Στην Τοπική Κοινότητα Επισκοπής
3) Στην Τοπική Κοινότητα Λευκαδίων
4) Στην Τοπική Κοινότητα Μαρίνας
5) Στην Τοπική Κοινότητα Μονοσπίτων
6) Στην Τοπική Κοινότητα Χαρίεσσας
Αναλυτικό Πρόγραμμα και πληροφορίες στις Το-

πικές Κοινότητες.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ
Ειδικότερα, το πρωί της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου 

2020, στις Τοπικές Κοινότητες Αγγελοχωρίου, Πολυ-
πλατάνου και Ζερβοχωρίου (Άνω Ζερβοχώρι, Παλαιό 
Ζερβοχώρι και Αρχάγγελο) το πρόγραμμα είναι το 
παρακάτω:

-Ώρα 7.30 π.μ. θα σημάνουν οι καμπάνες των 
Ιερών Ναών των οικισμών της Δ.Ε. Ειρηνούπολης.

-Ώρα 10.15 π.μ. προσέλευση επισήμων και ενός 
αντιπροσώπου των σχολείων με την σημαία.

-Ώρα 10.30 π.μ. επίσημη Δοξολογία στους Ιερούς 
Ναούς της Δημοτικής Ενότητας, από τους  Ιερείς  

αυτών.
-Ώρα 10.45 π.μ. Τρισάγιο και κατάθεση Στεφάνων 

στα  Ηρώα των Δημοτικών Διαμερισμάτων.

Αναλυτικό πρόγραμμα και πληροφορίες στη Δη-
μοτική Ενότητα Ειρηνούπολης.

Δήμος Νάουσας: Πρόγραμμα εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου



Γκέτεμποργκ, Σουηδίας, 12 Αυγούστου 
2010. 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροι-
ας παραλαμβάνει το βραβείο “Πρόσβαση στη 
Μάθηση” από το ίδρυμα Bill & Melinda Gates, 
λαμβάνοντας και το ποσό του 1 εκατομμυρίου 
δολαρίων ως επιβράβευση της πρωτοπόρας 
δράσης της παγκοσμίως. 

Βέροια, 2020. 
Δέκα χρόνια μετά, η Βιβλιοθήκη συζη-

τάει για το  μέλλον με ποικίλες εκδηλώσεις, 
τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2020, 
με ελεύθερη πρόσβαση. Δέκα χρόνια με 
1.500.000, δανεισμούς βιβλίων, 1.031 εκδη-
λώσεις, 673 μαθήματα πάνω στις νέες τεχνο-
λογίες και 2.394 εργαστήρια  για παιδιά και 
ενήλικες.

 Η έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει το 
τριήμερο 12-14 Νοεμβρίου 2020. 50 εκλεκτοί 
ομιλητές θα συμμετάσχουν σε 10 διαδικτυακές 
συναντήσεις για δέκα διαφορετικά θέματα που 
ποικίλουν, από την Ιστορία μέχρι την Οικονο-
μία και τη Μουσική. Συζητήσεις για το μέλλον 
μαζί με επιστήμονες, συγγραφείς, δημιουρ-
γούς από την περιοχή της Ημαθίας αλλά και 
ανθρώπους από άλλα μέρη που επισκέφθη-
καν και γνώρισαν τη Βιβλιοθήκη. 

Στις 15 Νοεμβρίου 2020 θα προβληθεί η 
ταινία «Πηγή είναι ο λόγος - Αναζητώντας την 
αόρατη πόλη», ενώ μέχρι τα Χριστούγεννα, 
θα εξελιχθούν όλες οι υπόλοιπες δράσεις που 
περιλαμβάνουν α. την παραγωγή και παρου-
σίαση των πρώτων δέκα podcast με θέμα «Οι 
άνθρωποι της πόλης στο προσκήνιο» β. την 
ολοκλήρωση της ανακαίνισης του κτιρίου με 
την κατασκευή ενός υπαίθριου αναγνωστηρί-
ου, γ. την οργάνωση τριών εργαστηρίων για 
παιδιά με προεγγραφές και με περιορισμένο 
αριθμό θέσεων, δ. την επανεκκίνηση των κι-
νητών βιβλιοθηκών με την υποστήριξη του 
Κοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού και Πολι-
τιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.). Μιλώντας πάντα 
για την αξία του τόπου, τη σκυτάλη στο τέλος 
θα πάρουν οι ζωγράφοι και οι φωτογράφοι  
της περιοχής που θα αποτυπώσουν με τη μα-
τιά τους «στιγμές» της Βέροιας.

Μέσω των εκδηλώσεων θα αναδειχτούν 
δημιουργοί, επαγγελματίες της πόλης και θα 
δοθεί έμφαση στην ενδυνάμωση της τοπικής 

ταυτότητας και της συνεχιζόμενης επιτυχη-
μένης πορείας της βιβλιοθήκης. Μια επιτυχία 
συνδεδεμένη με τη δημιουργική χρήση των 
υπηρεσιών πληροφόρησης και τεχνολογίας 
για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, πο-
λιτιστικών και οικονομικών αναγκών χιλιάδων 
ανθρώπων. 

Μία Βιβλιοθήκη που ιδρύθηκε το 1953 και 
κατάφερε με επιμονή, υπομονή, πειραματι-
σμούς και εξωστρέφεια, χάρη στην απαρά-
μιλλη επιμέλεια του προσωπικού της και των 
Συμβουλίων της, να αποτελέσει ζωντανό κύτ-
ταρο της κοινωνίας, και να αναδειχθεί σε φο-
ρέα δημιουργικής έκφρασης και και-
νοτομίας, πάντα σε στενή επαφή με 
τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας. 
Για τον κόσμο που την επισκέπτεται 
δεν είναι απλώς μια βιβλιοθήκη, αλλά 
η δική τους, βιβλιοθήκη. 

Το πρόγραμμα με τις λεπτομέ-
ρειες για τις ώρες, τις μέρες και τους 
τρόπους παρακολούθησης των εκ-
δηλώσεων θα ανακοινωθεί στις 5 
Νοεμβρίου 2020 και θα βρίσκεται 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα http://
future.libver.gr

Με την ευκαιρία, εμείς, οι άνθρωποι της 
Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας 
θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα ΜΜΕ της 
Ημαθίας, για τη στήριξή τους όλα αυτά τα 
χρόνια. Τους ευχαριστούμε για τον ρόλο που 
έπαιξαν στην άνθιση της Βιβλιοθήκης, στους 
δεσμούς που δημιουργήσαμε με τους ανθρώ-
πους της πόλης και για τη διάθεσή τους υπο-
στηρίξουν και να προβάλουν το πρόγραμμα 
με τις  εκδηλώσεις των δέκα ετών.

Επικοινωνία: Ασπασία Τασιοπούλου στο 
τηλέφωνο 2331024494 και στο aspasia@
libver.gr
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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

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική 
Συνέλευση του «Έρασμου»

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

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

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

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

Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη 
Με τιμή για το ΔΣ

Η Πρόεδρος
Γεωργία Φωστηροπούλου

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Δέκα χρόνια μετά το βραβείο, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Βέροιας συζητάει για το  μέλλον με ποικίλες εκδηλώσεις

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΑΥΛΟΣ Δ. ΠΥΡΙΝΟΣ

(Οφφικιούχος άρχοντας 
διδάσκαλος 

του Ευαγγελίου)
Βεροιώτικα Σημειώματα

Τόμος Γ΄ (2014-2019)
Είναι γεγονός, φίλοι 

αναγνώστες, ότι όσα 
δημοσιεύονται στον Τύ-
πο, χάνονται, εξαφανί-
ζονται.

Στην περ ίπτωσή 
μας, για να μη χαθούν 
τα δημοσιεύματά του 
στις διάφορες εφημε-
ρίδες, ο ενεργός πο-
λίτης, ο «οφφικιούχος 
άρχοντας διδάσκαλος» 
κ. Παύλος Πυρινός, «ε-
γέννησε και το τρίτο του 
παιδί». Τα «Βεροιώτικα 
Σημειώματα» Γ΄ Τόμος 
(2014-2019).

Είναι μια συλλογή 
άρθρων, που δημοσι-
εύτηκαν σε διάφορες 
εφημερίδες, κατά το ως 
άνω χρονικό διάστημα. 
Έτσι, δύναται εύκολα ο 
αναγνώστης να τα βρει και να τα μελετήσει.

Περιεχόμενα:
1. Ιστορικές μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά
2. Ιστορικά άρθρα στον τοπικό ημερήσιο και περιοδικό Τύπο
3. Επετειακές ομιλίες
4. Πρόσωπα της πόλης
5. Βιβλιοπαρουσιάσεις και τέλος, υπάρχει το ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ, σε 

πια σελίδα (εκ των 365) αναφέρεται το ονοματεπώνυμο που τον 
ενδιαφέρει.

Ενδιαφέρουσα έκδοση, προσεγμένη, ωφέλιμη.
Οι ιστορικοί του μέλλοντος θα ευγνωμονούν τον κ. Παύλο Πυρι-

νό. Κι εμείς οι σημερινοί συγκινούμεθα όταν φέρνουμε στο μυαλό 
μας πρόσωπα που γνωρίσαμε και δεν υπάρχουν πια στη ζωή 
(Φουντουκίδης, Περδίκη, Στεφανόπουλος κ.λπ.).

Ευχαριστώ για την προσφορά σου κ. Πυρινέ και συγχαρητήρια 
γι’ αυτή σου την αξιόλογη προσπάθεια.

Συγχαρητήρια, όμως, και στο Δ.Σ. της Εταιρίας Μελετών και Πο-
λιτισμού του Ν. Ημαθίας, που δέχθηκε να εντάξει και τον παρόντα 
τόμο, στη σειρά των εκδόσεών της.

Με πολλές ευχές σε όλους.
Ιερεύς: Παναγ. Σ. Χαλκιάς
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

του Αλεξάνδρου και της Φωτεινής, το 
γένος Δουλγερίδου, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΤΗΛΚΕΡΙΔΟΥ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Γεωργίου και της Χρυ-
σαυγής, το γένος Παπαστεργίου, που 

γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στη Βέροια, πρό-
κειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Κρύας Βρύσης Πέλλας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΕΛ ΜΕΧΝΤΙ ΣΩΚΡΑΤΗ ΙΝΤΡΙΣΙ 

του Μουλάι Αμπντελαζίζ και της Χαφί-
ντα, το γένος Αμπαμπά, που γεννήθηκε 
στο Χάι Χασάνι Καζαμπλάνκα και κα-
τοικεί στο Κάσσελ Γερμανίας και η ΒΑ-
ΡΑΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Εμμανουήλ 
και της Ειρήνης, το γένος Μουταφίδου, 
που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 

στο Κάσσελ Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν με 
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Κάσσελ Γερ-
μανίας.

 Με αφορμή την ανακίνηση της δη-
μιουργίας Τελωνείου στην Κουλούρα 
Ημαθίας, η Βουλευτής Ημαθίας του 
ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ Φράσω Καρασαρλίδου, 
δηλώνει τα εξής:

«Με πρωτοβουλία του Επιμελητη-
ρίου Πιερίας στις 19 Οκτωβρίου 2020, 
πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη 
ΟΛΩΝ των φορέων της Πιερίας - πο-
λιτικών, αυτοδιοικητικών και παραγω-
γικών - για να παραμείνει το τελωνείο 
στην Πιερία.

  Η καθυστέρηση της δήλωσής μου 
οφείλεται στο γεγονός πως περίμε-
να να τοποθετηθούν πρώτα επί του 
θέματος οι παραγωγικοί φορείς του 
νομού μας (επιμελητήριο, επιχειρημα-
τίες, συνεταιρισμοί κτλ) και οι αυτοδιοι-
κητικές αρχές (Περιφέρεια, δήμοι). Να 
υπενθυμίσω ότι στις 28 Ιουλίου εγώ 
προσωπικά «καλούσα τους φορείς της 
Ημαθίας σε ετοιμότητα για το τελωνείο 
στην Κουλούρα», με αφορμή τότε την 
απεργία και το κλείσιμο του τελωνείου 
λόγω έλλειψης προσωπικού.

  Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ο νομός 
μας πέτυχε δυο καθοριστικές πολιτικές αποφάσεις σχετικά με το ζή-
τημα του τελωνείου:

• Πρώτον: να υπάρξει πολιτική δέσμευση ότι το τελωνείο θα 

γίνει στην Ημαθία και όχι στη Σκύδρα.
• Δεύτερον:  να ψηφισθεί 

νομοθετική ρύθμιση στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α 
84/15/5/2018, άρθρο 146), με την οποία 
δίδεται η δυνατότητα παραχώρησης των 
κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της Πε-
ριφερειακής Αγοράς Κουλούρας Δήμου 
Βέροιας, ιδιοκτησίας ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ Α.Ε.,  
άνευ ανταλλάγματος στο δημόσιο προκει-
μένου να γίνει εκεί το Τελωνείο.

  Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δρομολόγησε 
τη λύση του θέματος του τελωνείου κάνο-
ντας πράξη κάτι που αποτελούσε αίτημα 
πολλών χρόνων για τον επιχειρηματικό 
κόσμο της Ημαθίας, τους αγρότες, την 
κοινωνία και τους αρμόδιους φορείς. Για 
την επίλυση του ζητήματος παράγοντας 
καθοριστικής σημασίας ήταν και το κοινό 
ενιαίο μέτωπο των φορέων. Το ίδιο οφεί-
λουμε να πράξουμε και τώρα εάν θέλου-
με να ολοκληρωθεί το έργο.

  Εγώ από την πλευρά μου καλώ ό-
λους τους αρμόδιους φορείς να ενημε-
ρώσουν τους πολίτες της Ημαθίας με 
ευθύνη ποιων η υλοποίηση αυτού του 

μεγάλου και καθοριστικού για την ανάπτυξη του νομού έργου παρα-
μένει στάσιμη».

Μ. Βορίδης: Ιστορικής 
σημασίας

 η συμφωνία για τη 
νέα ΚΑΠ - Ανοίγονται 
νέοι ορίζοντες για τους 

Έλληνες αγρότες
Στην τακτική σύνοδο 

του Συμβουλίου Υπουρ-
γών Γεωργίας και Αλιείας 
που πραγματοποιήθη-
κε τη Δευτέρα 19 και την 
Τρίτη 20 Οκτωβρίου στο 
Λουξεμβούργο συμμετεί-
χε ο Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Μάκης Βορίδης. Η σύνο-
δος κατέληξε σε συμφωνία 
για την εφαρμογή της Κοι-
νής Αγροτικής Πολιτικής 
της περιόδου 2022 - 2027 
έπειτα από 2,5 περίπου 
χρόνια δύσκολων δια-
πραγματεύσεων.

Μετά από μία πολύωρη 
συνεδρίαση που διήρκεσε 

συνολικά πάνω από 40 ώρες, τα 27 Κράτη - Μέλη κατέληξαν σε μία ισορ-
ροπημένη συμφωνία για τον κανονισμό που αφορά στα Στρατηγικά Σχέδια 
της ΚΑΠ, με την οποία διαμορφώθηκε ο τρόπος ενσωμάτωσης της περι-
βαλλοντικής φιλοδοξίας (Πράσινη Συμφωνία) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Αγροτικής Πολιτικής.

Συγκεκριμένα, όπως ενημερώνει το Υπουργείο, ο Υπουργός πέτυχε 
να υπάρξει σημαντικός βαθμός ευελιξίας στην εφαρμογή των οικολογικών 
σχημάτων (eco schemes) του Πυλώνα Ι (άμεσες ενισχύσεις) προκειμένου 
να μην απωλεσθούν ευρωπαϊκοί πόροι. Επιπλέον, συμφωνήθηκε η δυνα-
τότητα συμψηφισμού γεωργοπεριβαλλοντικών δαπανών του Πυλώνα ΙΙ 
(αγροτική ανάπτυξη) με τα ποσά που θα διατεθούν για την υλοποίηση των 
οικολογικών σχημάτων.

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης σχετικά με τα Πρό-
τυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης #8 (Α-
μειψισπορά) και #9 (Διατήρηση μη παραγωγικών στοιχείων και περιοχών 
για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις) συμ-
φωνήθηκε να εφαρμόζονται σε εκτάσεις πάνω από 100 στρέμματα χωρίς 
καμία άλλη προϋπόθεση.

Τέλος, ο κ. Βορίδης ενημερώνει ότι πέτυχε να εξαιρεθούν οι μικροκαλ-
λιεργητές που λαμβάνουν ενισχύσεις έως 2.000 ευρώ ετησίως από τη 
δημοσιονομική πειθαρχία, όπως επίσης και να υπόκεινται σε πιο απλο-
ποιημένους ελέγχους με στόχο τη διασφάλιση της συμβολής τους στις 
φιλοπεριβαλλοντικές απαιτήσεις που θέτει η Ένωση.

Στη βάση αυτής της Συμφωνίας, το Συμβούλιο προώθησε το θέμα για 
συζήτηση και ψήφιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να ολο-
κληρωθεί και τυπικά το νομικό πλαίσιο των κανονισμών της νέας ΚΑΠ. 

Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στο Λουξεμβούργο συμμετείχε και 
ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πό-
ρων, Κωνσταντίνος Μπαγινέτας. 

Φρόσω Καρασαρλίδου 
για το τελωνείο στην Κουλούρα: 

Φόβοι στην Πιερία, στασιμότητα στην 
Ημαθία - Ποιοι ευθύνονται και γιατί 

μένει στάσιμο το έργο;
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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.

Πρωτοβουλία
 του «Έρασμου» 

για την προσωρινή 
ανακούφιση 

αστέγων, στο κέντρο 
της Βέροιας

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» στις 
ιδρυτικές του γραμμές χάραξης του πολύπλευρου 13ετούς 
κοινωνικού έργου, αναδεικνύεται καθημερινά στις συνειδή-
σεις των συμπολιτών μας την ευρύτερη  κοινωνία της Ημα-
θίας ως καθημερινός αρωγός των εμπερίστατων προσώπων 
και ευάλωτων ομάδων που χρήζουν άμεσης ή έμμεσης βο-
ήθειας σε επίπεδο φιλοξενίας και ψυχοκοινωνικής στήριξης. 
Η φιλοσοφία των δράσεων μας εστιάζει στην απομείωση της 
βίας απ’ όπου και αν προέρχεται και όπου και αν ασκείται. 

Σε αυτή την προοπτική ο ρόλος μας οφείλει να ενεργο-
ποιείται αντανακλαστικά και αυτενεργά πολλές φορές για την 
αντιμετώπιση περιστατικών που χρονίζουν,  ως κακοφορμι-
σμένες ανοιχτές πληγές σε γειτονιές της πόλης μας ή όπου 
αλλού, βάσει των αρχών αυτοσυνειδησίας που μας διέπουν, 
όσον αφορά τη διαφύλαξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Έτσι και με βάσει τα παραπάνω, ενημερώνουμε την κοι-
νή γνώμη ότι κατόπιν ειδοποιήσεως, η δομή μας ανέλαβε 
την πρωτοβουλία για την προσωρινή ανακούφιση άστεγου 
ζεύγους που διέμενε για πολλές μέρες υπαιθρίως στην πλ. 
Πλατάνων, με την μεταφορά του σε ξενοδοχείο (Ο Ξενώνας 
του Συλλόγου μας είναι πλήρης και εξυπηρετεί πρωτίστως 
περιστατικά ενδοοικογενειακής, έμφυλης βιας που αφορούν 
κακοποιημένες γυναίκες με τα παιδιά τους κ.ο.κ) και έξοδα δι-
αμονής και σίτισης του Συλλόγου μας,  εωσότου διευθετηθεί 
με ακρίβεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες η οριστική λύση του 
προβλήματος.  

Το Δ.Σ. 

Ιερά πανήγυρις Αγίων 
Αναργύρων Στενημάχου 

Το Σάββατο  31 Οκτωβρίου ώρα 18:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων 
Στενημάχου θα τελεσθεί  Πανηγυρικός Εσπερινός   και θα τεθούν τα Χαριτό-
βρυτα  Ιερά Λείψανα  των Αγίων δια προσκύνηση και Αγιασμό των πιστών.

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στις 7:30 θα τελεσθεί  Όρθρος και εν συνεχεία 
Πανηγυρική  Θεία Λειτουργία επί τη   εορτή των Αγίων Ενδόξων και ιαματι-
κών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  
Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους: 

1. Τον κ. Κώστα Τσιλογιάννη για την προσφορά φρούτων 
για το εργαστήρι ζαχαροπλαστικής

2. Την επιχείρηση κρεάτων ΓΑΛΛΙΚΑΣ για την δωρεά κρά-
τος 

3. Τις οικογένειες: Έμυς Τσακνάνης – Χασιώτης & Αντωνί-
ου – Ερμίνας Κατσαούνη για την οικονομική δωρεά τους υπέρ 
αναπαύσεως της πολυαγαπημένης τους ξαδέρφης Στέλλας 
Τούσα

Ο Θεός αν την αναπαύσει
4. Την κ. Βόυλα Μωυσίδου -  Παπαδημητρίου για την προ-

σφορά ενός πλήρους γεύματος υπέρ αναπαύσεως του πολυ-
αγαπημένου της γίου Νίκου Παπαδημητρίου και προσφιλών 
προσώπων 

Ο Θεός αν τους αναπαύσει
Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

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

 Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 
7:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου Ναούσης θα ομιλήσει 
στο πλαίσιο της σειράς ομιλιών «Επι-
σκοπικός 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 Ε-
σπερινό 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 Ι-
ερό 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 Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροί-
ας και θα τελέσει Δοξολογία.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Πέμπτη 22 Ο-

κτωβρίου 2020 στις 11.30 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Βέροιας 
η Φανή Ντασταμάνη σε ηλικία 82 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου
Εορτασμός της ημέρας 
των Ηνωμένων Εθνών 

          
Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020, θα εορτασθεί σε ολόκληρη τη χώρα, η 

επέτειος της ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την ημέρα αυτή θα λά-
βουν χώρα εορταστικές εκδηλώσεις με κατάθεση στεφάνου στις έδρες των Απο-
κεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών, από τους Γενικούς Γραμματείς 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τους Περιφερειάρχες. 

Επίσης στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων, θα γίνει σημαιοστολισμός 
όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστημά-
των των Ν.Π.Δ.Δ., από την ογδόη πρωϊνή ώρα μέχρι τη δύση του ηλίου την 24η 
Οκτωβρίου 2020, ημέρα Σάββατο. Προς τούτο καλούνται όλοι οι Δήμοι και οι 
Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενοτήτας Ημαθίας και του Δημοσίου να μεριμνή-
σουν για το σημαιοστολισμό των κτιρίων όπου στεγάζονται.                        



Ύστερα από δέκα χρόνια 
οικονομικής κρίσης και εν μέ-
σω μιας Πανδημίας, η οποία 
με μεγάλη ακρίβεια οδηγεί σε 
ένα νέο υφεσιακό κύκλο, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη 
δυνατότητα τόσο των μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων 
όσο και των νοικοκυριών να 
ανταποκριθούν στις βασικές 
τους υποχρεώσεις, πολλώ δε 
μάλλον στις δανειακές, η Κυ-
βέρνηση της ΝΔ επέλεξε να 
φέρει στη Βουλή έναν Πτωχευτικό Κώδι-
κα, που στερεί από όσους έχουν βρεθεί 
σε αδυναμία να αποπληρώνουν τα χρέη 
τους, κάθε δυνατότητα να σταθούν ξανά 
στα πόδια τους. 

Σήμερα ακόμα και διεθνείς οργανι-
σμοί - φανατικοί υποστηρικτές των πο-
λιτικών λιτότητας και του δόγματος της 
“εσωτερικής υποτίμησης” της περιόδου 
2008-2015 - κάνουν λόγο για δραματική 
επιδείνωση των όρων διαβίωσης των 
φτωχότερων στρωμάτων, με τα στοιχεία 
για το 2019 να το επιβεβαιώνουν και για 
τη χώρα μας. Η ελληνική οικονομία το 
2019 βρισκόταν στο 80% του ΑΕΠ του 
2008. Το 2020 αναμένεται να συρρικνω-
θεί περαιτέρω κατά 8,2%, ενώ οι προβλέ-
ψεις για απότομη ανάκαμψη το 2021 δεν 
θα μπορούσαν παρά να χαρακτηριστούν 
ως ουτοπικές, δεδομένης της Πανδημίας 
και των επιπτώσεων στην πραγματική 
οικονομία. Σε αυτό το περιβάλλον από-
τομης επιδείνωσης και δεδομένων των 
αναιμικών πολιτικών της Κυβέρνησης για 
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
Πανδημίας στην πραγματική οικονομία, 
με την ανεργία να εκτινάσσεται (αύξηση 
κατά 12,83% τον εφετινό Σεπτέμβριο), 
τους μισθούς να καταρρέουν, το εισόδη-
μα των νοικοκυριών και την κατανάλωση 
να συρρικνώνεται, τον τζίρο των ΜμΕ να 
έχει μειωθεί στο μισό, η Κυβέρνηση επι-
λέγει να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή 
ένα από τα πλέον αντικοινωνικά σχέ-
δια νόμου, αντιμετωπίζοντας το πρόβλη-
μα του ιδιωτικού χρέους ως πρόβλημα 
“στρατηγικών κακοπληρωτών” και όχι ως 
πρόβλημα “οφειλετών που έχουν βρεθεί 
σε αντικειμενική δυσκολία να ανταποκρι-
θούν στις υποχρεώσεις τους”. 

Παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαι-
ώσεις από πλευράς της, η λογική αυτή 
αποτυπώνεται και στα τρία κρίσιμα τμή-
ματα του νομοσχεδίου: Στην πτώχευση, 
στο ζήτημα της πρώτης κατοικίας, στον 
εξωδικαστικό και τη διαδικασία εξυγίαν-
σης. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι 
για πρώτη φορά καθιερώνεται στο νομικό 
μας σύστημα η πτώχευση όχι μόνο όσων 
έχουν εμπορική δραστηριότητα, αλλά και 
των ιδιωτών. Στο νόμο θα μπορούν να υ-
παχθούν πλέον νοικοκυριά, συνταξιούχοι 
ακόμα και άνεργοι. Διευρύνεται η αντι-
κειμενική προϋπόθεση της πτώχευσης, 
ο οφειλέτης κινδυνεύει με ρευστοποίηση 
του συνόλου της περιουσίας του (συμπε-
ριλαμβανομένης της πρώτης κατοικίας 
του), ενώ εξακολουθεί ακόμα και μετά την  
πτώχευση να θεωρείται υπόχρεος με όσα 
πρόκειται να αποκτήσει στο μέλλον, στο 

βαθμό που αυτά υπερβαίνουν τις “εύλο-
γες” δαπάνες διαβίωσής του, οι οποίες 
ορίζονται περίπου στα 611 ευρώ το μήνα. 
Με τον τρόπο αυτό καταργείται εμμέσως 
και το ακατάσχετο των 1.250 ευρώ. 

Καμία προστασία
 πρώτης κατοικίας

Η “προστασία” για την πρώτη κατοικία 
περιορίζεται πια μόνο σε όσους χαρα-
κτηρίζονται ως “ευάλωτοι”. Πρόκειται για 
τους έχοντες εισόδημα που δεν ξεπερνά 
τα 7.000 ευρώ το χρόνο, ενώ εξαιρούνται 
όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριό-
τητα κατά την έννοια του ν. 4172/2013. 
Σε αυτή την περίπτωση δεν προβλέπεται 
καμία προστασία. Ακόμα όμως και ο χα-
ρακτηρισμένος ως “ευάλωτος” οφειλέτης 
κινδυνεύει με απώλεια της πρώτης κα-
τοικίας του. Η μόνη δυνατότητα που του 
παρέχεται, εφόσον συμφωνήσει να συ-
μπεριληφθεί η πρώτη κατοικία του στην 
πτωχευτική περιουσία, να γίνει για 12 
χρόνια ενοικιαστής στο σπίτι του. Εάν 
καταφέρει να το σώσει ως τότε (μη κα-
ταβολή ενοικίων τριών μηνών οδηγεί σε 
ρευστοποίηση) θα κληθεί να το επαναγο-
ράσει στην τότε εμπορική του αξία, χωρίς 
ωστόσο να συμψηφίζονται τα ενοίκια ή 
οι δόσεις του δανείου που κατέβαλε έως 
ότου αυτό “κοκκινίσει” και συνεπώς το 
πιθανότερο είναι ότι τελικά θα το χάσει.

Οι ρυθμίσεις αυτές -και άλλες δεκά-
δες- καταδεικνύουν με σαφήνεια ότι αυτό 
το νομοσχέδιο, όχι απλώς δεν συνιστά 
“δεύτερη ευκαιρία” για τους οφειλέτες, 
αλλά αποτελεί το αποτύπωμα της πιο 
σκληρής και ακραίας προσέγγισης μιας 
πραγματικότητας με θύματα εκατομμύρια 
δανειολήπτες, νομικά και φυσικά πρό-
σωπα. Τέτοιου είδους ρυθμίσεις ξεπερ-
νούν κατά πολύ ακόμα και τα όσα το ΔΝΤ 
τόλμησε ποτέ να προτείνει. Η ψήφιση 
και εφαρμογή του είναι βέβαιο ότι τα ο-
δηγήσουν στην εξαθλίωση των πολλών, 
στην “πολυπόθητη”, με βάση την Έκθεση 
Πισσαρίδη, “εκκαθάριση” των ΜμΕ (σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
το νέο καθεστώς fast track πτωχευτικών 
διαδικασιών αφορά, βάσει τζίρου, το 81% 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων!), κα-
θώς και στη δημιουργία όρων για ένα νέο 
καθεστώς συσσώρευσης της ελληνικής 
οικονομίας, με δραματικές και αλυσιδω-
τές συνέπειες για τη ζωή και την καθημε-
ρινότητα της μεγάλης πλειονότητας της 
ελληνικής κοινωνίας. 

Τάνια Καραγιάννη
Αναπληρώτρια 

Εκπροσώπου Τύπου ΣΥΡΙΖΑ – 
Προοδευτική Συμμαχία

Παρουσιάστηκε χθες Πέμπτη 22 
Οκτωβρίου 2020, η νέα υπηρεσία 
Egnatia Pass από την «Εγνατία Ο-
δό Α.Ε.», στο πλαίσιο συνέντευξης 
Τύπου που παραχώρησε ο διευ-
θύνων σύμβουλος της εταιρείας, 
κ. Κωνσταντίνος Κουτσούκος, πα-
ρουσία του προέδρου της «Εγνατία 
Οδός Α.Ε.» κ. Γιώργου Κωνστα-
ντόπουλου, σε κεντρικό ξενοδοχείο 
στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Ο κ. Κουτσούκος παρουσίασε 
τις τεχνικές λεπτομέρειες της νέας 
υπηρεσίας που δίνει την δυνατό-
τητα στους οδηγούς να περνάνε 
χωρίς αναμονή και με ασφάλεια 
από τους σταθμούς διοδίων ενώ 
αποφεύγονται οι συναλλαγές με με-
τρητά.

Σύμφωνα με τον κ. Κουτσούκο, 
στους δύο πρώτους μήνες διατέ-
θηκαν πομποδέκτες Egnatia Pass 
σε 15.000 χρήστες. Προτίμηση στη 
νέα υπηρεσία δείχνουν τόσο οι επαγγελματίες οδηγοί, όσο και 
οι ιδιώτες εξίσου. 

Γ. Κωνσταντόπουλος: «Ιστορική ημέρα 
μετά από μεγάλη προσπάθεια»

«Ήταν ένας δρόμος ταχύτητας με πολλά εμπόδια τα οποία 
και ξεπεράσαμε», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 
Α.Ε. κ. Γ. Κωνσταντόπουλος και συνέχισε: «Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 
Α.Ε. μπαίνει μπροστά. Καλώ τα τοπικά ΜΜΕ να προωθήσουν 
το Egnatia Pass. Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ είναι η μεγαλύτερη ΔΕΚΟ 
που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη. Ας στηρίξουμε λοιπόν αυτήν 
την εμβληματική εταιρεία, η οποία – εις πείσμα όλων – εδώ και 
26 χρόνια, είναι το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας 
σε πολλά επίπεδα». Ολοκληρώνοντας ο κ. Κωνσταντόπουλος 
τόνισε: «Μετά από τόσα χρόνια προσφοράς ζητάμε κι εμείς 
την ανταπόδοση, από τους πολίτες της Βορείου Ελλάδος, να 
αγκαλιάσουν το Egnatia Pass. Η νέα υπηρεσία να βρίσκεται 
σε όλα τα βορειοελλαδικά αυτοκίνητα». Τέλος, τόνισε ότι: «Η 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., στις δύσκολες αυτές εποχές, δεν ζήτησε 

ποτέ τίποτα. Ήταν πάντα αυτόνομη». 
Κ. Κουτσούκος: «Από 4 Νοεμβρίου

 οι αυτοκινητόδρομοι της χώρας
 γίνονται διαλειτουργικοί» 

Στο σωστό timing – και λόγω της COVID-19 - της έναρξης 
της νέας υπηρεσίας Egnatia Pass αναφέρθηκε σε δηλώσεις 
του ο διευθύνων δύμβουλος της εταιρείας κ. Κων/νος Κου-
τσούκος. Παράλληλα στάθηκε στο γεγονός πως από τις 4 
Νοεμβρίου 2020, οι αυτοκινητόδρομοι της Ελλάδας γίνονται 
διαλειτουργικοί. «Ξεκινώντας κάποιος από την Θεσσαλονίκη 
θα μπορεί να φτάσει στην Αθήνα ή στην Πελοπόννησο χωρίς 
να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει άλλους πομποδέκτες, άλλων 
εταιρειών. Έτσι ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα όλων των οδη-
γών και ύστερα από ενέργειες του Υπουργείου Υποδομών, τον 
τελευταίο χρόνο, έγινε πλέον πραγματικότητα». 
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ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΙΚΕ – 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 14/2020 διάταξη του Ειρηνοδικείου 
Βέροιας εγκρίθηκε η τροποποίηση και κωδικοποίηση του 
καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «Αθλητικό 
Σωματείο ΒΕΡΟΙΑ 2017» με έδρα τη Βέροια και σκοπό 
τον αναφερόμενο στο καταστατικό, που εκπροσωπείται 
νομίμως, ειδικότερα δε τα άρθρα 1, 2παρ.4, 10παρ.1, 16 
και 33 σύμφωνα με το από 5/10/2020 τροποποιημένο κα-
ταστατικό.

ΒΕΡΟΙΑ 20/10/2020
Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΣΙΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Παρουσιάστηκε 
η νέα υπηρεσία Egnatia Pass

- Διευθύνων Σύμβουλος: «Από 4 Νοεμβρίου 
οι αυτοκινητόδρομοι της χώρας γίνονται διαλειτουργικοί»

ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Καμία ευκαιρία. Καμία προστασία.
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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.

Πραγματοποιήθηκε η 
κλήρωση του πρωτα-
θλήματος της Football 

League 2020-2021, το οποίο 
ως γνωστόν θα διεξαχθεί σε 
δύο ομίλους των 10 ομάδων 
και θα ξεκινήσει στις 7 Νοεμ-
βρίου 2020.

ΣτονΒΟΡΕΙΟΟΜΙΛΟ, μετέχουν οι
παρακάτω10ομάδες:

ΑπόλλωνΠόντου
ΑλμωπόςΑριδαίας
ΑΕΠΚοζάνης
Καβάλα
Θεσπρωτός
ΟλυμπιακόςΒόλου
ΒΕΡΟΙΑ
ΠΟΤρίγλιας
Πιερικός
Πανσερραϊκός

ΝΟΤΙΟΣΟΜΙΛΟΣ
1.Αιγάλεω
2.ΑστέραςΒλαχιώτη
3.ΕνωσηΠανασπροπυργιακού
4.Επισκοπή
5.Ιάλυσος
6.Καλαμάτα
7.Καλλιθέα
8.ΝίκηΒόλου
9.Ρόδος
10.Σαντορίνη

ΗFootball League θα διεξαχθεί σε
δυο γύρους και στησυνέχεια θαακο-
λουθήσουνπλέι οφ για τις θέσεις 1-4
για κάθεόμιλο ξεχωριστάμε εντόςκαι

εκτόςέδραςαγώνες(6αγωνιστικές)και
τηνβαθμολογία τηςκανονικήςδιάρκει-
αςτουπρωταθλήματος.

Από κάθε όμιλο οι δυοπρώτοι θα
προβιβάζονται στηνSuper League 2,
ενώγιατιςθέσεις5-10θαγίνουνπλέι
άουτ (εντός-εκτός) σε δέκα αγωνιστι-
κές με την βαθμολογία της κανονικής
διάρκειας.

Σε ό,τι αφορά τους υποβιβασμούς,
οιομάδεςπουθατερματίσουνστην9η
και 10η θέση κάθε ομίλου θαπέσουν
στηνΓ’Εθνική.Επιπλέονγιαναχωρι-
στούν ισάριθμα οι ομάδες,πραγματο-
ποιήθηκε κλήρωσηανάμεσαστις δυο

ομάδες τουΒόλου και έτσι «αποσπά-
στηκαν»ηΝίκηΒόλουκαιοΟλυμπια-
κόςΒόλου.

ΤΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1ηαγωνιστική
ΑπόλλωνΠόντου-Θεσπρωτός
Καβάλα-Πανσερραϊκός
ΟλυμπιακόςΒόλου-Τρίγλια
Πιερικός-ΑλμωπόςΑριδαίας
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΕΠΚοζάνης

2ηαγωνιστική
Θεσπρωτός-Καβάλα
ΒΕΡΟΙΑ-ΑπόλλωνΠόντου

Τρίγλια-ΑλμωπόςΑριδαίας
Πανσερραϊκός-Πιερικός
ΑΕΠΚοζάνης-ΟλυμπιακόςΒόλου

3ηαγωνιστική
ΑπόλλωνΠόντου-Καβάλα
ΟλυμπιακόςΒόλου-ΒΕΡΟΙΑ
Πιερικός-Θεσπρωτός
Τρίγλια-Πανσερραϊκός
ΑλμωπόςΑριδαίας-ΑΕΠΚοζάνης

4ηαγωνιστική
Θεσπρωτός-Τρίγλια
ΒΕΡΟΙΑ-ΑλμωπόςΑριδαίας
Καβάλα-Πιερικός

ΟλυμπιακόςΒόλου-ΑπόλλωνΠόντου
ΑΕΠΚοζάνης-Πανσερραϊκός

5ηαγωνιστική
ΑπόλλωνΠόντου-Πιερικός
ΑλμωπόςΑριδαίας-ΟλυμπιακόςΒ
Τρίγλια-Καβάλα
Πανσερραϊκός-ΒΕΡΟΙΑ
Θεσπρωτός-ΑΕΠΚοζάνης

6ηαγωνιστική
ΒΕΡΟΙΑ-Θεσπρωτός
ΟλυμπιακόςΒόλου-Πανσερραϊκός
Πιερικός-Τρίγλια
ΑλμωπόςΑριδαίας-ΑπόλλωνΠόντου
Καβάλα-ΑΕΠΚοζάνης

7ηαγωνιστική
Θεσπρωτός-ΟλυμπιακόςΒόλου
Καβάλα-ΒΕΡΟΙΑ
Τρίγλια-ΑπόλλωνΠόντου
Πανσερραϊκός-ΑλμωπόςΑριδαίας
ΑΕΠΚοζάνης-Πιερικός

8ηαγωνιστική
ΑπόλλωνΠόντου-Πανσερραϊκός
ΟλυμπιακόςΒόλου-Καβάλα
Πιερικός-ΒΕΡΟΙΑ
ΑλμωπόςΑριδαίας-Θεσπρωτός
ΑΕΠΚοζάνης-Τρίγλια

9ηαγωνιστική
ΒΕΡΟΙΑ-Τρίγλια
Καβάλα-ΑλμωπόςΑριδαίας
Πιερικός-ΟλυμπιακόςΒόλου
Πανσερραϊκός-Θεσπρωτός
ΑπόλλωνΠόντου-ΑΕΠΚοζάνης

Κλήρωση της FL

ΤηνΑΕΠΚοζάνηςαντιμετωπίζειτην1ηαγωνιστική
εντόςέδραςηΒέροια
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CMYK

Στο Metropolis 95,5 και την εκπο-
μπή «Στη Σέντρα» φιλοξενήθηκε 
ο παλιός ποδοσφαιριστής της 

ΒΕΡΟΙΑΣ Παντελής Καπετάνος και 
αναφέρθηκε στο πώς είναι η κατάστα-
ση στην Κοζάνη μετά το lockdown.

Αναλυτικάόσαείπε:
«ΕίμαστεόλοιαποκλεισμένοιστηνΚοζάνηκαιτην

πληρώνεικαιηΠτολεμαΐδαπουείχελίγακρούσματα
κορωνοϊού.Είναι δύσκολα ταπράγματα, ο κόσμος
είναι αγανακτισμένος και δεν ξέρει τι του ξημερώνει
αύριο.Έχουνκλείσειόλεςοιεπιχειρήσεις.

Όσον αφορά την ομάδα, είμαστε με δεμένα τα
χέριακαιδενμπορούμενακάνουμετίποτα.14μέρες
οκαθέναςανμπορείναπροπονηθείμόνοςτουατο-
μικά.Μιλάμεγιααθέμιτοανταγωνισμό.Μετάαπό14
μέρεςπωςθαπαςνααγωνιστείς.Για29Οκτωβρίου
σταματάειτοlockdown,όμωςτελευταίεςπληροφορί-
ες αναφέρουνπωςθαπάρειπαράταση.Ανσυμβεί
αυτό,ταπράγματαθαξεφύγουν.

Δενξέρωπωςθακλείσειαυτήηχρονιάμετονιό.
ΗSuperLeague1εύκολαδύσκολαθαολοκληρωθεί,
όμωςπρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις επόμενες
κατηγορίες».

Συνεχίζονται τοΣαββατοκύριακο ταπρωταθλή-
ματαχαντμπολανδρώνκαιγυναικών.

ΣτηνHandball Premier για την 7η αγωνιστική
οΦίλιππος Βέροιας θα αγωνιστεί στηνΈδεσσα
εναντίοντουΑερωπούμεστόχοέναθετικόαποτέ-
λεσμαμετά και τηνπολύ καλή εμφάνισηπου είχε
εναντίον τουΠΑΟΚ.Από την άλλη οΖαφειράκης
ΝάουσαςθααντιμετωπίσειεκτόςέδραςστηνΔρά-
μα την τοπική ομάδαπου κάνει μία καλήπορεία
φέτος,αλλάκαιοΖαφειράκηςθέλειναπανηγυρίσει
τηνπρώτηνίκηστοπρωτάθλημα

Για τηνΑ1 γυναικών ηΒέροια 2017που ξεκί-
νησεμεδύοσταδύοστοπρωτάθλημαθααντιμε-
τωπίσεισταΓιαννιτσάτηνΜ.Αλέξανδρομεστόχο
τα τρίαστα τρία.Είναι μέσαστις δυνατότητες της
φετινήςομάδαςμετάτιςμεταγραφέςπουέγιναν.

Αναλυτικάτοπρόγραμμακαιοιδιαιτητές
Σάββατο24Οκτωβρίου2020
HandballPremier(7ηαγωνιστική)
ΣπίτιτουΧάντμπολ17:00,ΑΕΣΧΠυλαίας-Φαί-

ακαςΚέρκυρας
(Τζαφερόπουλος-Γράψας,Παρτεμιάν)

Κραχτίδης18:00,BiancoMonteΔράμα-Ζαφει-
ράκηςΝάουσας

(Μπέτμαν-Κυριακού,Χατζηγεωργίου)

Έδεσσας18:00,ΑερωπόςManDynamic-Φίλιπ-
ποςΒέροιας

(Νάσκος-Χαρίτσος,Μιχαηλίδης)

ΝέαΚίος18:00,ΔιομήδηςΆργους-ΙωνικόςΝΦ
(Κινατζίδης-Φωτακίδης,Καραπάνος)

Α1Γυναικών(3ηαγωνιστική)
Σπίτι του Χάντμπολ 14:30, ΑΕΣΧ Πυλαίας-

HondaΠανόραμα
(Τζαφερόπουλος-Παλαμιώτης,Kατσίκης)

Προσοτσάνης15:30,ΑΟΠροσοτσάνης-ΠAOK
Mateco

(Mπέτμαν-Αγγελίδης,Χατζηγεωργίου)

Γιαννιτσών 18:00,ΜέγαςΑλέξανδρος- Βέροια
2017

(Καζαντζίδης-Λάσκαρης,Σίσκου)

Ηλιούπολης 20:15,ΑΟΑΟΔΚορυδαλλού- ΓΑΣ
Καματερού

(Μπράμου-Λεφάκης,Μίγκας)

Κυριακή25Οκτωβρίου2020
HandballPremier(7ηαγωνιστική)
Ρέντη 13:00,ΆρηςΝικαίαςOlympicDiagnostic-

ΑΣΕΔούκα(EΡTSPORTS)
(Σκλαβενίτης-Τόλιος,Τσάκωνας)

Ρέντη 17:00, Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή- ΗC
Σαλαμίνα

(Φωκίτης-Γιαβρούτας,Μίγκας)

Α1Γυναικών(3ηαγωνιστική)
Βύρωνα17:00,Αθηναϊκός-ΟΦΝΙωνίας
(Μπράμου-Λεφάκης,Ανταλής)

Παντελής Καπετάνος. «Αγανακτισμένος
ο κόσμος στην Κοζάνη, δεν ξέρω

πώς θα κλείσει η χρονιά»

ΠρόγραμμακαιΔιαιτητές(24-25/10/2020)
Στην Έδεσσα ο Φίλιππος στην Δράμα ο Ζαφειράκης

ΗΒέροια2017σταΓιαννιτσά

ΗαντίπαλοςτηςΣάκκαρη
σταπροημιτελικάτηςΟστράβα

ΗΜαρίαΣάκκαρη ξεπέρασε ένα τερά-
στιο εμπόδιοστο τουρνουά τηςΟστράβα
και την Πέμπτη (22.10.2020) έμαθε την
αντίπαλο τηςσταπροημιτελικά του τουρ-
νουάτηςΤσεχίας.

ΗΟνςΖαμπέρθαείναιηαντίπαλοςτης
Μαρίας Σάκκαρη, στα προημιτελικά του
Open τηςΟστράβα.Η 26χρονηΤυνήσια
(Νο.32στηνπαγκόσμιακατάταξη)επιβλή-
θηκε τηςΓέλεναΟσταπένκο,στηνπρώτη
αναμέτρηση της ημέρας στηνΤσεχία με
2-0σετ(6-4,6-4).

Θυμίζουμεότι τοαπόγευμα τηςΤετάρ-
της,ηΣάκκαρηπέτυχετεράστιανίκη,τηνέκπληξητουτουρνουά,αποκλείονταςμε6-3,6-3τοΝο1τουτα-
μπλόκαιΝο5τηςπαγκόσμιαςκατάταξης,ΕλίναΣβιτολίνα.

Σάκκαρη και Ζαμπέρθασυναντηθούν ξανάμετάαπό5 χρόνια.ΗΤυνήσια είχε κερδίσει τηνΕλληνίδα
πρωταθλήτρια(Νο.23στονκόσμο)το2015σεITFτουρνουάστηνΠολωνία.
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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.

Παρασκευή 23-10-2020

13:30-17:30ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19
(κοντά στο 6οΔημοτικό σχο-
λείο)23310-66755

21:00-08:00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΪΒΑΛΙΟΥ
2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕ-
ΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-
66812

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.

Τοαναλυτικόπρόγραμματης
FootballLeague2020-2021στο
Νότιοόμιλο:


1ηαγωνιστική–10η
ΝίκηΒόλου-Αιγάλεω
Ιάλυσος-Καλλιθέα
ΑστέραςΒλ-Ασπρόπυργος
Σαντορίνη-Καλαμάτα
Ρόδος-Επισκοπή

2ηαγωνιστική–11η
Αιγάλεω-Ιάλυσος
Ρόδος-ΝίκηΒόλου
Ασπρόπυργος-Καλαμάτα
Καλλιθέα-Σαντορίνη
Επισκοπή-ΑστέραςΒλ

3ηαγωνιστική–12η
ΝίκηΒόλου-Ιάλυσος
ΑστέραςΒλαχιώτη-Ρόδος
Σαντορίνη-Αιγάλεω
Ασπρόπυργος-Καλλιθέα
Καλαμάτα-Επισκοπή

4ηαγωνιστική–13η
Αιγάλεω-Ασπρόπυργος
Ρόδος-Καλαμάτα
Ιάλυσος-Σαντορίνη
ΑστέραςΒλ-ΝίκηΒόλου
Επισκοπή-Καλλιθέα

5ηαγωνιστική–14η

ΝίκηΒόλου-Σαντορίνη
Καλαμάτα-ΑστέραςΒλ
Ασπρόπυργος-Ιάλυσος
Καλλιθέα-Ρόδος
Αιγάλεω-Επισκοπή

6ηαγωνιστική–15η
Ρόδος-Αιγάλεω
ΑστέραςΒλ-Καλλιθέα
Σαντορίνη-Ασπρόπυργος
Καλαμάτα-ΝίκηΒόλου
Ιάλυσος-Επισκοπή

7ηαγωνιστική–16η
Αιγάλεω-ΑστέραςΒλ
Ιάλυσος-Ρόδος
Ασπρόπυργος-ΝίκηΒόλου
Καλλιθέα-Καλαμάτα
Επισκοπή-Σαντορίνη

8ηαγωνιστική–17η
ΝίκηΒόλου-Καλλιθέα
ΑστέραςΒλ-Ιάλυσος
Σαντορίνη-Ρόδος
Καλαμάτα-Αιγάλεω
Επισκοπή-Ασπρόπυργος

9ηαγωνιστική–18η
Ρόδος-Ασπρόπυργος
Ιάλυσος-Καλαμάτα
Σαντορίνη-ΑστέραςΒλ
Καλλιθέα-Αιγάλεω
ΝίκηΒόλου-Επισκοπή

FootballLeague
Το πρόγραμμα

του Νοτίου ομίλου
Του Νίκου Τσιαμούρα

Τυλιγμένοςγιαχιλιάδες
χρόνια στην γοητεία του
μύθουο‘Ολυμπος,σεκά-
νει να νιώθεις όλο καιπιο
έντονα τοβάρος της ιστο-
ρίας, της μεγαλοπρέπειας
και τηςφυσικής ομορφιάς
αυτού του τόπου .  Έχει
36 κορυφές πάνω από
τα 2000 μέτρα, Σκολειό
2911μ., Στεφάνι 2909μ.,
Σκάλα 2866μ., ΆγιοςΑ-
ντώνιος 2817μ., μεψηλό-
τερη κορυφή τονΜύτικα
2918μ.

Φύγαμετοπρωίστις6
μιαπαρέα μια συντροφιά
12 ορειβατών για πορεία
και ανάβαση στο μυθικό
βουνό.

Σέρβια  Κοζάνης-Αυ-
λές – Σαραντάπορο-  Ο-
λυμπιάς–Σπαρμός-Βρυ-
σοπούλες μια διαδρομή
πουμαςσυναρπάζει .Το-
πίοάγνωστο,πανέμορφο,
βουνά και καταπράσινες
πλαγιές, χωριά λαξεμένα
στις πλαγιές  ξεχασμένα
στηνπρωινήκαταχνιά.

Στοβάθοςμακριάστην
νότια πλευρά του Ολύ-
μπου, χτισμένη αμφιθεα-
τρικάστουςπρόποδεςσει-
ράςλόφωνηπόλη τηςΕ-
λασσόνας. Ηπεριοχήκα-
τοικείταιαπότηννεολιθική
εποχή .Το ιερόχώματων
Ολύμπιων, τωνΑτλάντων,
τωνΛαπιθών, τωνΠελα-
σγών και τωνΠερραιβών.
Την διασχίζει ο ποταμός
Ελασσονίτης και χωρίζει
τηνπόλησε δυο μέρη τα

οποίασυνδέονταιμε3γέ-
φυρες και ένα παλιό το-
ξωτόγεφύριπουαποτελεί
αξιοθέατοτηςπόλης,στην
συνέχειαχύνεταιστονΠη-
νειό.ΦθάσαμεστιςΒρυσο-
πούλες.

Βρισκόμαστε στο βου-
νό των12 θεών.Μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς
από την UNESCO. Ο
βασιλιάς τουΟλύμπου ο
Δίας / Ζευς και αρχηγός
τουδωδεκάθεουάρχοντας
των κεραυνών, τιμωρός
και προστάτης, εραστής
καιπολέμαρχοςνίκησετον
πατέρα του Κρόνο και έ-
ριξε τουςΤιτάνες και τους
γίγαντεςστατάρταρα.

Φθάσαμε στο στρα-
τόπεδο, αγοράσθηκε το

1973 από τον οργανισμό
της εκκλησιαστικής  περι-
ουσίας.Ανήκει στις ένο-
πλεςδυνάμειςκαιτααρχι-
κά τουΚΕΟΑΧσημαίνουν
΄΄ κέντρο εκπαίδευσης ο-
ρεινού αγώνος χιονοδρο-
μίας΄΄.

Αρχικά τοΚΕΟΑΧ λει-
τούργησε από τον χειμώ-
να του 1950- 51στοΣέλι
του Βερμίου και μέχρι το
1960.Από το 1960 εγκα-
ταστάθηκε στη σημερινή
τοποθεσίαστηθέση  ΄΄Νί-
κη ΄΄ που ονομάσθηκε
στρατόπεδοΤχ (Πβ) Πα-
παρόδου Ιωάννη. Ιδρυτής
του τάγματος χιονοδρό-
μων που έπεσε ηρωικά
μαχόμενος στα υψώματα
τουΔισπηλιού και νότια

της λίμνης τηςΚαστοριάς
τηνΆνοιξητου1941.Κατά
τον επιβραδυντικό αγώνα
στη Γερμανική προέλαση
και χωρίς να υποχωρήσει
παράτησχετικήδιαταγή.

Δώσαμε τα στοιχεία
μας στον φρουρό και με
τον σάκο στονώμο ανη-
φορίζουμεπρος το χιονο-
δρομικό. Σε λιγότερο από
20 λεπτά της ώρας βρι-
σκόμαστεστο χιονοδρομι-
κό κέντρο και οδοιπορού-
με τώρα κάτω από τους
πυλώνεςπουμεταφέρουν
τους σκιέρ, τον  χειμώνα
όταν έχει χιόνι και υπάρ-
χουν επισκέπτες που α-
σχολούνται με το άθλημα.
Ανεβαίνονταςψηλότερα η
ομίχλη μας τύλιξε και ένα
έντονο κρύο  κατεβαίνει
από τις γύρω βουνοπλα-
γιές.Τώραφυσάασταμά-
τητα,εμείςαπτόητοισυνε-
χίζουμε……Ηπορεία μας
δύσκολη, η ανάβαση για
γεράπόδια και για δυνα-
τές αντοχές. Η κλίση του
βουνού μια συνεχή ανά-
βαση.

Ο καιρός φαίνεται να
αλλάζει,ηατμόσφαιρακα-
θαρή, όπου και να γυρί-
σειςτοβλέμμασουμαγνη-
τίζεταιαπότηνεκπληκτική
άγρια -  γυμνή - ομορφιά
τουτοπίου.Τούτητηνώρα
το βουνό έχει το δικό του
ξεχωριστό πρόσωπο.Α-
νάβασηκαιπάλιανάβαση.

Πλησιάζουμε την κορυ-
φή,με ένακρύοπου τρυ-
πάει κόκκαλα, νιώθεις ότι
είσαιστοέλεοςτηςφύσης.

Φοράμεκάτι ζεστόπά-
νω μας και συνεχίζουμε .
Μετάαπόμια δυνατήπο-
ρεία  3ωρώνπήραμε το
μονοπάτιπουοδηγείστον
Καλόγερο.Μόλις βρεθή-
καμεστηνκορυφήσευψό-
μετρο2701μέτρωνπάνω
από την θάλασσα, είναι
δύσκολο να περιγράψεις
τααισθήματαπου νιώθεις
βλέποντας το τοπίο τριγύ-
ρω. Παντού όπου και να
γυρίσειςτοβλέμμασουα-
ντικρίζεις τοπίογυμνόχω-
ρίς βλάστηση –λόγω της
έλλειψηςοξυγόνου-έρημο
,παρθένο, τοΦθινόπωρο
είναιεδώμεχίλιαχρώμα-
τα στον ουρανό. Στην ο-
μάδαεπικρατείμιαηρεμία
,ανόθευτη, γαλήνια. Επι-
στροφή……!

Ανάλαφροι και αέρινοι
πότε πάνω από τα σύν-
νεφα καιπότε χαμένοι σε
αυτά συνεχίζουμε την κα-
τάβαση.

Ο γυρισμός από άλλη
διαδρομή.Λείβηθρα-Κα-
ρυά-Λεπτοκαρυά-Κατερί-
νη.Λείβηθραυπήρξεπόλη
τηςΜακεδονίας, ήταν μια
αρχαίαπόλη, όπως τοΔί-
ον και η Πίμπλεια κοντά
στον Όλυμπο. Σύμφωνα
με τον Παυσανία η πόλη
καταστράφηκεότανπλημ-
μύρισε ο χείμαρρος Συς.
Οι κάτοικοι μετά την κα-
ταστροφή μετανάστευσαν
στηΒοιωτίαστηνπεριοχή
τουΕλικώνα,στονΕλικώ-
να μετέφεραν και  τη λα-
τρείατωνΜουσών.

Ανακαλύφθηκαν  τείχη
τα οποία κτίσθηκαν από
τον βασιλιάΑρχέλαο της
Μακεδονίας,τέλητου5ου
π.Χ. αιώνα. Σύμφωναμε
τηνπαράδοση εδώ τάφη-
κε οΟρφέας.Ο ΄΄αιώνιος
έφηβος΄΄ γεννήθηκε και
πέθανεστηνπεριοχή των
Λειβήθρων  πριν ακόμη
φύγουνοιΘράκεςαπότην
Πιερία.

Σήμερα ορειβατήσαμε
στις πλαγιές  του θεϊκού
βουνού, ακούσαμε τα μυ-
στικάτου,γιαμιαάλληφο-
ράταξιδέψαμε.

Συγχαρητήριασεόλους
Εμάς που για μια ακόμη
φορά ζήσαμε αυτή τη μο-
ναδική και ανεπανάληπτη
εμπειρία στο μοναδικό
βουνό!

ΜετουςΟρειβάτεςΒέροιας
στηνκορυφήΚαλόγερος

ΒΕΡΟΙΑ ΝΠΣ: Δραστηριότητες 
Σαββατοκύριακου τμημάτων υποδομής

Α ΤΟΠΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
24/10/202016:00:ΠΑΟΚΟΥ-
ΛΟΥΡΑΣ-ΑΧΘΟΣΑΡΟΥΡΗΣ

Κ16ΣΑΒΒΑΤΟ24/10/2020
11:00: Ν. Π. Σ ΒΕΡΟΙΑ -Α-
ΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Κ14ΚΥΡΙΑΚΗ25/10/2020
11:00:ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-
ΟΥ-Ν.Π.ΣΒΕΡΟΙΑ

Κ13ΚΥΡΙΑΚΗ25/10/2020
11:00:Ν.Π.ΣΒΕΡΟΙΑ -ΑΕΠ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Κ12θασυμμετάσχεισεφι-
λικόαγώναστηνΡαχιάμετην

ΑΕΠΒέροιαςΣΑΒΒΑΤΟ24/10/2020.
ΚαιτατμήματαΚ11-Κ10-Κ8-Κ6θασυμμετάσχουνσεφιλικούςαγώνεςστοαθλη-

τικόκέντροτωνΥποδομών.ΣτηνΚουλούρααπέναντιστοΝΗΡΕΑΒέροιαςΣΑΒΒΑ-
ΤΟ24/10/2020.
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ΣΥΡΙΖΑ - 
Προοδευτική 

Συμμαχία: Αγρότες 
δύο ταχυτήτων 
δημιουργεί η 

κυβέρνηση της Ν.Δ.
Το Τμήμα Αγροτικής 

Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ – Προ-
οδευτική Συμμαχία, ανα-
κοινώνει τα εξής:

«Δεν πρόλαβε να τε-
λειώσει η συζήτηση στη 
Βουλή για την τροπολογία 
του ΥΠΑΑΤ που αφορά 
την αντιμετώπιση των ζη-
μιών από τον «Ιανό» στην 
αγροτική παραγωγή και 
ανέλαβε υπηρεσία η δεξιά μονταζιέρα.

Δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ την τροπολογία, γράφουν στα ΜΜΕ, οι συνδαι-
τυμόνες της λίστας Πέτσα.

Για να βάλουμε λοιπόν τα πράγματα στη θέση τους, για όσους δεν 
μένουν στους τίτλους των κυβερνητικών ΜΜΕ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι η τροπολογία παρότι αποσπασματική και στη 
λογική του «βλέποντας και κάνοντας» είναι σε θετική κατεύθυνση, και 
ζήτησε να ισχύσει για όλες τις ζημιές και τους ασφαλισμένους αγρότες.

Συγκεκριμένα:
• η τροπολογία δημιουργεί 2 ταχυτήτων αγρότες. Αυτούς που επλή-

γησαν από τον Ιανό και πράγματι έχουν πάθει τη μεγαλύτερη ζημιά και 
περιμένουν άμεσα τις αποζημιώσεις και τους άλλους, για τους οποίους 
δεν θα ισχύσουν οι διατάξεις αυτές και θα αποζημιωθούν χωρίς προκα-
ταβολές και με τις ισχύουσες περικοπές,

• έπρεπε να νομοθετηθεί η δυνατότητα να δοθεί η κρατική επιχορήγη-
ση για όλα τα έτη από το 2011 και μετά και όχι μόνο για 2018 και 2019. 
Και να γίνει χρήση τους μόνο όταν υπάρχει πρόβλημα,

• μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια υπάρχει πλέον η δυνα-
τότητα για προκαταβολές αποζημιώσεων. Για όλους τους αγρότες και όχι 
επιλεκτικά

• η επιλεκτική διαφοροποίηση στις αποζημιώσεις με πολιτική απόφα-
ση θα επαναφέρει το πελατειακό κράτος στον γεωργοασφαλιστικό τομέα,

• έπρεπε να γίνει δεκτή η τροπολογία για τη μη απόλυση έμπειρων 
εκτιμητών του ΕΛΓΑ, ώστε να επισπευσθεί η εκτιμητική διαδικασία.

Η άρνηση του ΥΠΑΑΤ να μην δεχτεί καμία από τις παρατηρήσεις, δεί-
χνει καταφανώς ότι η τροπολογία είχε στόχο να μην εκθέσει τον πρωθυ-
πουργό, ο οποίος κατά την επίσκεψη του στη Θεσσαλία και κάτω από τις 
έντονες αποδοκιμασίες του κόσμου, έταξε λαγούς με πετραχήλια.

Τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι ενώ ο κ. Βορίδης είχε υποσχεθεί ότι 
οι αποζημιώσεις θα έχουν καταβληθεί μέχρι μέσα Οκτωβρίου, με την 
τροπολογία η πληρωμή τους μετατίθεται τουλάχιστον για την αρχή του 
επόμενου έτους».

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων κατέθεσαν δύο 
βουλευτές του ΚΚΕ με θέμα: Εργαζόμενοι, 
εποχιακά, στις επιχειρήσεις διαλογής – ψύξης 
– τυποποίησης- κονσερβοποίησης φρούτων 
και λαχανικών στις Περιφερειακές Ενότητες 
Ημαθίας και Πέλλας.

Συγκεκριμένα στην Ερώτηση αναφέρουν:
«Στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και 

Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας, εργάζονται εποχιακά, στις επιχειρήσεις 
διαλογής – ψύξης – τυποποίησης- κονσερβοποίησης φρούτων 
και λαχανικών, κάτω από αντίξοες εργασιακές σχέσεις, πάνω από 
8.500 εργαζόμενοι, κυρίως γυναίκες. 

Οι περισσότεροι εργάζονται από 1 έως και 4 μήνες το χρόνο, 
που σημαίνει πως δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο 
ΟΑΕΔ για να ενταχθούν στο ταμείο ανεργίας, δηλαδή 125 ημερομί-
σθια, αφαιρουμένων των 2 τελευταίων εργάσιμων μηνών. 

Πολλοί από αυτούς δε συμπληρώνουν ούτε τα 50 ημερομίσθια 
που απαιτούνται για τη θεώρηση βιβλιαρίου υγείας. 

Με το νόμο 3986/2011, άρθρο 39 ακόμη και αν οι εργαζόμενοι 
έχουν συμπληρώσει τα 125 ημερομίσθια, εξαιτίας των όρων και 
προϋποθέσεων που ορίζει ο ΟΑΕΔ για μέχρι 400 μέρες επιδότη-
σης στα τέσσερα τελευταία χρόνια, εντάσσονται για μικρό χρονικό 
διάστημα στο ταμείο ανεργίας ή και καθόλου. 

Επίσης αν κάποιος αρρωστήσει, για να δικαιούται άδεια για-
τρού με αμοιβή θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει την προη-
γούμενη χρονιά 120 ημερομίσθια, έτσι εκατοντάδες εργαζόμενοι 

χάνουν αυτό το δικαίωμα. 
Ταυτόχρονα δ ιατηρε ί τα ι  ο  νόμος 

3050/2002, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 
3518/2006, που ψηφίστηκαν από τις προη-
γούμενες κυβερνήσεις, όπως και η εγκύκλιος 
του ΙΚΑ 42/26-5-2008 που δίνει το δικαίωμα 
στην εργοδοσία να απασχολεί μέρος του 
προσωπικού, φτωχούς αγρότες – κυρίως 
αγρότισσες- που εργάζονται εποχιακά για να 
συμπληρώσουν το πενιχρό εισόδημά τους, 
με ασφάλιση ΟΓΑ. Να τονιστεί ότι παρ’ όλο 

που πρόκειται για εξαρτημένη εργασία, ο ΟΓΑ δεν αναγνωρίζει ερ-
γατικά ατυχήματα, άδειες γιατρού κλπ. 

Επίσης με την εγκύκλιο 118454/1989 που ο ΟΑΕΔ χαρακτηρίζει 
επιχειρήσεις του κλάδου εποχιακές ή μη, επιχειρήσεις που απα-
σχολούν μικρό αριθμό εργαζομένων για 8-9 μήνες το χρόνο χαρα-
κτηρίζονται συνεχούς λειτουργίας, αν και οι περισσότεροι εργαζό-
μενοί τους απασχολούνται εποχιακά για 2-4 μήνες το χρόνο. Να 
σημειωθεί πως ο αριθμός αυτών των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί 
με αποτέλεσμα πάνω από 3.000 εργαζόμενοι στα κονσερβοποιεία, 
που πριν λίγα χρόνια είχαν δικαίωμα ένταξης στο ταμείο ανεργίας 
με 100 ημερομίσθια χωρίς να αφαιρούνται οι 2 τελευταίοι μήνες, τα 
τελευταία χρόνια να χρειάζονται 125.

Επίσης, με δεδομένο ότι στις επιχειρήσεις κονσερβοποιίας, 
διαλογής, ψύξης, τυποποίησης αγροτικών προϊόντων οι εργαζό-
μενοι δουλεύουν εποχιακά και πραγματοποιούν κατά μέσο όρο 50 
– 80 ημερομίσθια το χρόνο, αυτοί δεν πρόκειται να δημιουργήσουν 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ποτέ. Ακόμη και παλιοί εργαζό-

μενοι στον κλάδο, που έχουν πραγματοποιήσει τα απαιτούμενα 
ημερομίσθια για σύνταξη (4.500), δεν μπορούν να βγουν ούτε σε 
μειωμένη σύνταξη στα 62 τους χρόνια, γιατί απαιτούνται συνολικά 
500 ημερομίσθια τα τελευταία 5 χρόνια, εκ των οποίων 100 για 
κάθε χρόνο. 

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, σε ποιες 
ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση ώστε οι εποχιακά εργαζόμενοι 
στις επιχειρήσεις διαλογής – ψύξης – τυποποίησης- κονσερβοποί-
ησης φρούτων και λαχανικών:

• Να εντάσσονται στο ταμείο ανεργίας χωρίς όρους και προϋ-
ποθέσεις.

• Να καταργηθούν το άρθρο 53 του νόμου 3518/2006 και η 
εγκύκλιος του ΙΚΑ 42/26-5-2008 που νομιμοποιούν ουσιαστικά 
την ανασφάλιστη εργασία, το άρθρο 39 του νόμου 3986/2011 που 
θέτει την προϋπόθεση των 400 μερών επιδότησης τα τελευταία 4 
χρόνια και να αλλάξει η εγκύκλιος 118454/1989 που χαρακτηρίζει 
επιχειρήσεις εποχιακές ή μη. 

• Να εντάσσονται στο νόμο 1836/89 (εποχιακή εργασία), όσοι 
πραγματοποιούν από 25 έως 40 ένσημα το χρόνο.

• Να γίνεται θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας χωρίς όρους και 
προϋποθέσεις.

• Να καταργηθεί ο νόμος που επιβάλει την πραγματοποίηση 
500 ενσήμων την τελευταία 5ετία πριν τη συνταξιοδότηση. 

• Να γίνεται κατοχύρωση σύνταξης με 2000 εποχικά ένσημα. 
Ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά. 

Οι Βουλευτές
Δελής Γιάννης

Στολτίδης Λεωνίδας»

Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ για εργαζόμενους 
σε διαλογητήρια και κονσερβοποιεία Ημαθίας - Πέλλας

Την ισότιμη ένταξη των Γεωπόνων 
– Γεωτεχνικών Τ.Ε. στο Γεωτεχνικό Ε-
πιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζητά η 
Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνο-
λόγων Γεωπόνων με επιστολή προς τον 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:
«Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Πρόεδρε του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,
Με την παρούσα επιστολή , σας κα-

λούμε να προβείτε σε όλες τις απαραί-
τητες ενέργειες ώστε να προχωρήσει 
η διαδικασία της ισότιμης ένταξης των 
Πτυχιούχων Γεωπόνων -Γεωτεχνικών 
Τ.Ε. στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. , και το ίδιο καλούμε 
να γίνει και από το Επιμελητήριο.

Αναμένουμε την τοποθέτηση τόσο 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων το οποίο είναι η επιβλέπουσα 
αρχή του Επιμελητηρίου και το οποίο θα 
πρέπει να προχωρήσει στις απαραίτητες 
νομοθετικές παρεμβάσεις , άλλα και την 
επίσημη τοποθέτηση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί της προτάσεως μας 

Υπενθυμίζουμε ότι: 
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι σύμβουλος της Κυβέρνησης στα γεωτεχνικά 

θέματα καθώς παρέχει τη συνδρομή του για την άρτια κατάρτιση και 
εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων και για μελέτες που 
αναφέρονται σε θέματα γεωπονικά, δασοπονικά, ζωοτεχνικά, κτηνι-
ατρικά, ιχθυοπονικά και γεωλογικά.

Η μη ένταξή μας ως Πτυχιούχοι Γεωτεχνικοί Τ.Ε. στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
θέτει ευθέως ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων μας και 
θίγει τον πυρήνα του κατοχυρωμένου με το άρθ. 5§1 του Συντάγ-
ματος δικαιώματος της επαγγελματικής ελευθερίας, αφού η επιμε-
λητηριακή μας εκπροσώπηση προασπίζει την επαγγελματική μας 
δραστηριότητα. 

Με την προτεινόμενη ισότιμη ένταξη μας στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. :
Ενοποιείτε ο γεωτεχνικός κλάδος στο σύνολο του.
Ισχυροποιείτε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με περισσότερα εγγεγραμμένα μέλη 

και ενδυναμώνονται τα οικονομικά του
Τακτοποιείτε οριστικά και αμετάκλητα το πάγιο αίτημα των Γεω-

πόνων/Γεωτεχνικών Τ.Ε. περί της θεσμοθετημένης επιμελητηρια-
κής τους εκπροσώπησης :

σε Ενιαίο Μητρώο 
με Δικαίωμα Εκλέγειν & Εκλέγεσθαι , 
και με την Ισότιμη Συμμετοχή τους στα διάφορα όργανα και επι-

τροπές του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Αποκτούν άδεια άσκησης επαγγέλματος οι Γεωπόνοι/Γεωτεχνι-

κοί Τ.Ε.
Το επιμελητήριο λειτουργεί ως ο επιστημονικός και θεσμοθετη-

μένος φορέας του κράτους για το σύνολο των Γεωτεχνικών και υλο-

ποιείτε οριστικά το αίτημα πολλών γεωτεχνικών για ένα επάγγελμα 
και ένα επιμελητήριο για τους Γεωπόνους (Π.Ε.) & (Τ.Ε.)

Οι Πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα των Α.Ε.Ι., επομένως και 
των Σχολών Τεχνολογίας Γεωπονίας, μηδενός εξαιρουμένου, έχουν 
παρακολουθήσει βασικές τετραετείς σπουδές στο επιστημονικό 
τους πεδίο, λαμβάνοντας υψηλού επιπέδου επιστημονική και τεχνο-
λογική γνώση, και πολλοί από αυτούς συνεχίζουν για μεταπτυχια-
κές σπουδές σε επίπεδο Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης 
και Διδακτορικού Διπλώματος

Η Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. ο επίσημος επιστημονικός και επαγγελματικός 
φορέας των Γεωτεχνικών - Γεωπόνων Τ.Ε. εάν και εφόσον επιτευ-
χθεί η ισότιμη ένταξη μας στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα συνεχίσει την δραστη-
ριότητα της και την λειτουργία ως συμβουλευτικός και συνδετικός 
φορέας των Πτυχιούχων Γεωπόνων Τ.Ε. προς το επιμελητήριο, ό-
πως λειτουργούν και οι άλλες γεωπονικές και γεωτεχνικές ενώσεις, 
σύλλογοι και σωματεία (π.χ. Π.Ο.Σ.Γ., Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ., Π.Ε.Κ.Δ.Υ., 
Γεωπονικοί Σύλλογοι, κλπ).

Επειδή πρέπει να διευθετηθεί οριστικά το ζήτημα της ισότιμης 
επιμελητηριακής εκπροσώπησης μας και να ενοποιηθεί ο γεωτε-
χνικός κλάδος στο σύνολο του, σας καλούμε να μας απαντήσετε το 
συντομότερο δυνατό, οριστικά και όχι ‘’προσχηματικά’’ και αόριστα, 
με ΝΑΙ ή ΟΧΙ , προκειμένου και εμείς ως Ένωση να κινηθούμε ανά-
λογα με την τελική σας τοποθέτηση στις ενέργειες που θα πρέπει 
να γίνουν προκειμένου να προστατέψουμε τα μέλη μας και τους 
συνάδελφους Γεωπόνους Τ.Ε. στο σύνολο τους επί του συγκεκριμέ-
νου αιτήματος μας.

Αναμένουμε για την άμεση απάντηση και τοποθέτηση σας επί 
της προτάσεως μας το ταχύτερο δυνατό».

Επιστολή των Πτυχιούχων Τεχνολόγων 
Γεωπόνων σε Υπ.Α.Α.Τ. και ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για 
την επιμελητηριακή τους εκπροσώπηση
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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,
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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.:6939576993.

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

ΚΥΡΙΟΣ75ετών, ζητάγων-

ριμία με κυρία από 60 έως 70
ετών για σοβαρή σχέση.Τηλ.:
6989007541.

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

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζητά
γνωριμίαμεκυρίααπό55ετώνέ-
ως68ετών,μεσκοπότησυμβιω-
σηήτογάμο.Τηλ.:6986585060.

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



Δήμος Νάουσας -  Νοσοκομείο και «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ’’

Δράσεις ευαισθητοποίησης κατά του καρκίνου 
του μαστού την Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Δράσεις ευαισθητοποίησης κατά του καρκίνου του μαστού διοργανώνει ο Δήμος Η.Π. Νάουσας, σε συνεργασία  με το Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας και  τον 
Σύλλογο «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ». Συγκεκριμένα την Κυριακή 25 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές δράσεις στη Νάουσα  (11 το πρωί, οδός Μεγάλου 
Αλεξάνδρου), στα Ανθέμια (11 το πρωί περιοχή «Πλατάνια» Κοπανού)  και στην Ειρηνούπολη (11 το πρωί, πλατεία Ειρήνης).

Επίσης από τις 19 έως τις 31 Οκτωβρίου πραγματοποιείται εθελοντική αιμοδοσία στο Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας (καθημερινά 09:00 με 13:00 και 17:00 
με 19:00, Σάββατο και Κυριακές 09:00 με 13:00) καθώς και εθελοντική αιμοδοσία για την τράπεζα αίματος του Συλλόγου «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» στο Θεαγένειο Αντι-
καρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 

Ο Οκτώβρης υπάρχει για να υπενθυμίζει σε όλες τις γυναίκες πως πρέπει να αγαπάνε τον εαυτό τους, να τον φροντίζουν έχοντας σωστή ενημέρωση και 
πρόληψη. Είναι ο μήνας του χρόνου αφιερωμένος στον καρκίνο του μαστού με την 25η Οκτωβρίου να αποτελεί την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του 
μαστού.

Η επιστήμη έχει αποδείξει ότι ο καρκίνος του μαστού είναι ασθένεια που μπορεί να θεραπευτεί σε σημαντικό βαθμό αν διαγνωστεί έγκαιρα (αυτοεξέταση, 
μαστογραφία, κλινική εξέταση από ειδικό γιατρό). Η ανάγκη της έγκυρης πρόληψης είναι βαρύνουσας σημασίας αν αναλογιστεί κανείς ότι υπολογίζεται πως 
μία στις οκτώ γυναίκες παγκοσμίως νοσεί από καρκίνο του μαστού σε κάποια φάση της ζωής της.

Όλες οι γυναίκες οφείλουν να αντικαταστήσουν το φόβο για την ασθένεια με τον τακτικό προληπτικό έλεγχο. Η καλή φυσική κατάσταση, η υγιεινή διατροφή, 
η διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους και η μείωση κατανάλωσης αλκοόλ αποτελούν σημαντικά προληπτικά μέτρα. 

Η πρόληψη σώζει ζωές και ο καρκίνος του μαστού είναι μία ασθένεια  που μπορεί να 
κερδηθεί!

Πρόταση μομφής ΣΥΡΙΖΑ 
κατά Σταϊκούρα 

για την προστασία
 της πρώτης κατοικίας

Πρόταση δυσπιστίας κατά 
του υπουργού Οικονομικών 
Χρήστο Σταϊκούρα κατέθεσε ο 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης 
Τσίπρας μιλώντας χθες στην 
Βουλή στο νομοσχέδιο για την 
προστασία της πρώτης κατοι-
κίας, προκειμένου όπως ανέ-
φερε να ξεκινήσει η τριήμερη 
συζήτηση και να αναγκαστεί 
να έλθει στην Βουλή ο πρωθυ-
πουργός και να απολογηθεί.

Νωρίτερα, σκληρή επίθεση 
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη 
εξαπέλυσε από το βήμα της 
Βουλής ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας λόγο για «εκτρωματικό νομοσχέδιο 
για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις», κατά τη σημερινή συζήτηση για 
το νέο Πτωχευτικό Κώδικα.

P Το πρωί με-
τράμε ύφεση, το α-
πόγευμα κρούσματα 
και το βράδυ ναυτικά 
μίλια…

 
P Και πίεση, καθ’ 

όλη τη διάρκεια της η-
μέρας.

 
P Οι σύγχρονες 

ασθένειες στην Ελλά-
δα: ύφεση, κορωνοϊ-
ός και Τούρκος.

 
P Παρότι έχουμε χειρότερη αρρώστια εδώ 

και καιρό: έχουμε κολλήσει όλοι εγωισμό και βή-
χουμε άποψη.

 
P Απολύτως μεταδοτική και επικίνδυνη 

ασθένεια. Αυτή όμως, συμπτωματική.
 
P Και αυτοάνοση, αλλά δεν το βλέπω.
 
P Πώς με τον κορωνοϊό χάνεις γεύση και 

όσφρηση; Με τον εγωισμό χάνεις την ακοή.
 
P Δεν ακούς κανέναν, παρά μόνο αυτά που 

λες εσύ. Και αυτοθαυμάζεσαι.

 
P 666 ήταν τα κρούσματα την Τρίτη, αλλά 

κόλλησε αυτοβούλως ο Χαρδαλιάς για να μην 
έχουμε χειρότερα.

 
P Άσε που με 666 κρούσματα θα έβγαινε για 

διάγγελμα η Ελένη Λουκά.
 
P Τη μία μέρα 667 κρούσματα, την άλλη 

865. Ολοταχώς και γινόμαστε Ευρώπη.
 
P Να δείτε που στις 28 Οκτωβρίου θα κρού-

σματα θα είναι 1940.
 
P Κι έχεις και τους ειδικούς, που έλεγαν 

πριν μια εβδομάδα ότι τα Χριστού-
γεννα θα έχουμε 1.000 κρούσματα.

 
P Ή έκαναν κάπου λάθος ή βάλ-

θηκαν να μας γιορτάσουν μέσα στον 
Οκτώβριο τα Χριστούγεννα.

 
P Θετικός στον κορωνοϊό με-

τά τον Τραμπ και ο Μπέος. Τελικά 
πράγματι αυτός ο ιός δεν φοβάται 
τίποτα.

 
P Και:
 Σε ένα χωριό δεν είχανε παπά 

για να βαπτίσουν ένα μωρό. Έψα-
χναν εδώ, έψαχναν εκεί και δεν έ-
βρισκαν παπά, ώσπου στο τέλος 
βρήκαν έναν άστεγο στον δρόμο με 
μαύρα ρούχα και μούσια και τον ρώ-
τησαν αν είναι παπάς. Πονηρεύτηκε 
εκείνος, τους απάντησε θετικά για 
να βγάλει ένα χαρτζιλίκι. Πάει λοιπόν 
στη εκκλησία, παίρνει το μωρό και 
αρχίζει να ψέλνει τα λίγα λόγια που 
θυμόταν από την τελετή της βάπτι-
σης και ξανά από την αρχή. Όλοι 
συγκινημένοι από την τελετή, δεν έ-
διναν σημασία. Μια γριά όμως τον 
κατάλαβε.

-Βρε, είσαι εσύ παππάς; τον ρω-
τάει.

-Παπάς είμαι! απαντάει αυτός.
-Τι παπάς είσαι τρομάρα σου, αφού έλεγες ότι 

ήθελες;
-Παπάς είμαι θεία…
-Πες αλήθεια, γιατί αν δεν είσαι παπάς, το παι-

δί δεν θα έχει βαπτιστεί κανονικά και δεν θα γίνει 
χριστιανός.

Άρχισε να έχει τύψεις ο άστεγος, αλλά δεν 
ήθελε να χάσει και το μεροκάματο. Παίρνει τη για-
γιά σε μια γωνιά της εκκλησίας και τη λέει:

-Κοίτα θεία, παπάς είμαι, αλλά όταν έρθει ο 
καινούριος παπάς στο χωριό, καλού κακού περά-
στε τού μωρού ένα ακόμη χέρι!

K.Π.
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