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Κατά τ’ άλλα στα σχολεία…
όλα καλά!

  Την αβεβαιότητα για την έναρξη της σχολικής 
χρονιάς, με τις μάσκες «γίγας» και τα παγουρίνο, 
διαδέχθηκαν αυτή την εβδομάδα οι καταλήψεις σε 
πολλά σχολεία της χώρας, αλλά και οι δικαιολογημένες 
«γκρίνιες» από την ΟΛΜΕ που ζητά από το υπουργείο 
μαζικά τεστ για τον κορωνοϊό στους εκπαιδευτικούς 
και  μείωση του αριθμού των μαθητών στις τάξεις. 
Δυστυχώς μέσα σε αυτό το διαταραγμένο κλίμα και 
με πολλά σχολεία υπό κατάληψη, θεωρητικά και 
μόνο γίνεται μάθημα και προχωρά η σχολική χρονιά. 
Ακόμη και στο πεδίο των καταλήψεων που ξεκίνησαν 
με το «καλημέρα» της χρονιάς, η κυβέρνηση κρατά 
χαμηλά τους τόνους και δεν προκαλεί εντάσεις 
αναμένοντας προφανώς να ξεφουσκώσουν από μόνες 
τους οι κινητοποιήσεις. 
  Ωστόσο πέρα από την μερίδα των γονέων που 
«φωτογραφίζονται» ότι στηρίζουν ή και ενθαρρύνουν 
τις κινητοποιήσεις, υπάρχουν και γονείς που 
αναρωτιούνται πώς έκλεισαν τα σχολεία με 
πρωτοβουλία 10-15 παιδιών, αφού ακόμη δεν 
έχουν διεξαχθεί εκλογές για ανάδειξη 15μελών 
και χωρίς να υπάρξει γενική συνέλευση και 
ψηφοφορία για την κατάληψη. Δυστυχώς σε μια 
απ’ ότι διαφαίνεται «στραβή» σχολική χρονιά με τα 
θέματα των υγειονομικών πρωτοκόλλων να ζορίζουν 
την κατάσταση, έρχεται  το «κερασάκι»  που είναι 
οι καταλήψεις να αποδιοργανώσουν εντελώς την 
κατάσταση. Κατά τ’ άλλα στα σχολεία…όλα καλά!
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Στην έκδοσηνέαςΕγκυκλίου (αριθμ.60249/22.9.2020)
για τις συνεδριάσεις τωνΔημοτικώνΣυμβουλίων και των
λοιπώνσυλλογικώνοργάνωντωνΔήμων,κατάτοδιάστη-
μαεφαρμογήςτωνμέτρωνγιατονπεριορισμότηςδιασπο-
ράς του κορωνοϊού,προχώρησε τοΥπουργείοΕσωτερι-
κών.Είχανπροηγηθείη1ηΕγκύκλιοςστις13Μαρτίου,η
2ηστις31Μαρτίουκαιη3ητην29ηΜαΐου.

Αυτή τηφορά,σεσυνοπτικήΕγκύκλιο, ο
ΓενικόςΓραμματέαςΕσωτερικών&Οργάνω-
σηςτουΥπουργείου,διευκρινίζειταεξής:

«Με τις ανωτέρω σχετικές Εγκύκλιους
τηςΥπηρεσίας μας, διευκρινίστηκε ότι κατά
τοχρονικόδιάστημαεφαρμογήςτωνμέτρων
για τονπεριορισμό της διασποράς του κο-
ρωνοϊού τα συλλογικά όργανα τωνΔήμων
(ΔημοτικόΣυμβούλιο,ΟικονομικήΕπιτροπή,
ΕπιτροπήΠοιότηταςΖωής,ΔημοτικήΕπιτρο-
πήΔιαβούλευσης, Συμβούλια Κοινότητας),
συνεδριάζουν:

-είτεδιαζώσηςκεκλεισμένωντωνθυρών,
-είτεμέσωτηλεδιάσκεψης,
-είτεδιαπεριφοράς.

Περαιτέρω,σεό,τι αφορά τηδια ζώσης, κεκλεισμένων
τωνθυρώνσυνεδρίαση τωνσυλλογικώνοργάνων, κρίνε-
ταισκόπιμο ναδιευκρινιστεί ότι αυτή λαμβάνει χώραυπό
την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων υγειονομικών μέτρων
αναφορικά με τις συναθροίσεις σε δημόσιους κλειστούς
χώρους, είτε σεσυγκεκριμένεςπεριοχές είτε στοσύνολο
τηςΧώρας».

Και οι παππούδες θα πληρώνουν διατροφή
Στονπαππούκαιτηγιαγιάπέφτειτοβάροςδια-

τροφήςανήλικουπαιδιούσεπερίπτωσηπουμετά
τον χωρισμό τους οι γονείς του δεν μπορούν να
διασφαλίσουντααναγκαίαέξοδαγιατησυντήρηση
καιτηνανατροφήτου.

ΑυτόέκρινετοΠρωτοδικείοτηςΑθήνας,σεμια
απόφαση-σταθμό, υποχρεώνονταςμε τηναπόφα-
σήτουτονπαππού–γιατίηγιαγιάαποδεδειγμένα
δενείχετηνοικονομικήδυνατότητα–νασυμμετέχει
στηδιατροφήτουεγγονιούτουμετάτοδιαζύγιοτου
γιουτους.

ΗυπόθεσηέφτασεστηΔικαιοσύνηύστερααπό
σχετικήαίτησηπου κατέθεσεημητέρα τουανηλί-
κου,επειδήοπρώηνσύζυγόςτης,λόγωοικονομι-
κήςαδυναμίας, δεν ήτανσυνεπήςστην καταβολή
της μηνιαίας διατροφής.Η γυναίκα, αξιοποιώντας
τιςδιατάξειςπουπαρέχειονόμος,στράφηκεκατά
τωνγονέωντουπρώηνσυζύγουτης,ζητώνταςνα
αναλάβουνεπίτηςουσίαςοπαππούςκαιηγιαγιάτοδικότουμερίδιοσταέξοδαδιαβίωσηςτουανηλίκου.

Σύμφωνα,μάλιστα,μετοσκεπτικότηςενδιαφέρουσαςαυτήςδικαστικήςαπόφασης,εφόσονδενυπάρχουνγονείς,
βαρύνονταιμευποχρέωσηδιατροφήςοπαππούςκαιηγιαγιάαπόπατρικήήμητρικήγραμμήκαιενσυνεχείαοιπρο-
πάπποςκαιηπρογιαγιάαπόπατρικήκαιμητρικήγραμμή.

Ξεχασμένα,πληρωμένα,πληνάχρησταεδώκαιχρόνια,
ταστηρίγματαποδηλάτων

Μεαφορμήτα«διαδικαστικά»γιατοντρόποχρήσης
τωνδημοτικώνποδηλάτωνπουπρομηθεύτηκεοΔήμος
Βέροιαςκαιμετηνευχήναέχειανταπόκρισηηλειτουρ-
γίατους,στουςπολίτεςκαιτηνπόλη,ναθυμίσουμετην
παρουσία(ακόμα)επίκεντρικώνπεζοδρομίων,κάποιων
κατασκευώνπουτοποθετήθηκανγιατηστήριξη–τύπου
πάρκινγκ- ιδιωτικώνποδηλάτων,στα οποία δεν είδαμε
ποτέούτεέναποδήλατο.

Γιατί;Διότιστιςεσοχέςτουςδενχωράνεοιρόδεςτων
κοινώνποδηλάτων.Ωστόσοακόμακαταλαμβάνουνχώ-
ροσταπεζοδρόμια,εδώκαιπάνωαπό5χρόνια,αφού
ουδείςδεντα…εξαφάνισε.

Καιάχρησταείναικαιεμποδίζουνκαιεπιπλέονπρο-
καλούντοθυμικόμας,γιαπολύτιμα«πεταμέναλεφτά»ήπιοκομψά,«αστοχίες»,κάποιας,ίσως,μελέτης…

Τουλάχιστον,αςξηλωθούν,γιατίντρεπόμαστενααπαντάμεστηνερώτηση:«τιείναιαυτάκαισετιχρησιμεύουν;».

Δημοτικά Συμβούλια: Εγκύκλιος για τις συνεδριάσεις
εν μέσω κορωνοϊού

“Οδοφράγματα” στις 
καταλήψεις σχολείων 
καταλήγουν οι κάδοι 

απορριμμάτων
Τατελευταίαχρόνια,λίγομετάτηνέναρξητων

σχολείων, ο ρόλος των κάδων απορριμμάτων
επαναπροσδιορίζεται… Και όπως σε όλη τη
χώρα, έτσι καιστηΒέροια πράσινοι και μπλε
κάδοι μετατρέπονται σε οδοφράγματαμπροστά
στακάγκελατωνσχολικώνμονάδων,πουτελούν
υπόκατάληψηκάθεφθινόπωρο.

Όλοαυτό τοσκηνικό με τους κάδους όμως,
έχειεξοργίσειτουςπολίτεςοιοποίοικατεβάζουν
καθημερινά τις σακούλες με τα σκουπίδια και
τιςταξιδεύουναπόοικοδομικότετράγωνοσετε-
τράγωνο,μέχριναβρουνκάδο.Καθ’ότιαπότις
γειτονιές,τιςημέρεςτωνκαταλήψεωνοικάδοιε-
ξαφανίζονταικαιμεταφέρονταιαπότουςμαθητές
στιςεισόδουςτωνσχολείων.

Μήπως,πραγματικά,θαπρέπεινασταματήσειαυτότοχούϊ;Οιπολίτεςέχουνδικαίωμαστηνκαθαριότητα,καιόσοι
τουςτοστερούνήκαταστρέφουντουςκάδουςέχουνυποχρέωσηνααποκαταστήσουνκαιμάλισταάμεσα…

Τιδενκαταλαβαίνεις;
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Ρυθμίσεις λειτουργίας 
των Λαϊκών Αγορών Βέροιας, 

Μακροχωρίου  
και Αγίου Γεωργίου

Ανακοινώνεται ότι σύμ-
φωνα με την  υπ΄αριθμ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.56418 /14-09-
2020 (ΦΕΚ 3927 Β’) στις 
Λαϊκές Αγορές του Δήμου 
Βεροίας (Κοινότητα  Βέροι-
ας-Μακροχωρίου –Αγίου 
Γεωργίου), επιτρέπεται η 
συμμετοχή  των πωλητών 
(παραγωγοί και επαγγελ-
ματίες), που δραστηριοποι-
ούνται σε αυτές σύμφωνα 
με την άδειας τους, σε πο-
σοστό 50% ανά κατηγορία 
πωλητών. 

Πίνακες με τους συμ-
μετέχοντες θα αναρτηθούν 
στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Βέροιας (www.veria.gr)  

  Η ελάχιστη απόσταση 
μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε  (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο 
από αντικείμενα. 

 Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές 
/κοινό.

 Επιπλέον συνιστούμε στους καταναλωτές κατά την παρουσία τους στην Λαϊκή Αγορά και στα πλαί-
σια της ατομικής ευθύνης:  

•Να τηρούν τις οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ covid 19
•Να φροντίζουν την αποφυγή του συνωστισμού στους πάγκους και στους διαδρόμους των  λαϊκών 

αγορών.  
• Να αποφεύγουν  την επαφή με τα χέρια, των προς πώληση προϊόντων (φρούτα και λαχανικά). Η 

δε τοποθέτηση αυτών σε σακούλες, για  λόγους υγιεινής, να γίνεται από τους πωλητές.   
Ο Αντιδήμαρχος 

  Στυλιανός  Ασλάνογλου   

Σήμερα Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

Εκλογές για νέο Δ.Σ. στον  
Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας 

– Ποιοι είναι υποψήφιοι
Από τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας ανακοινώνεται ότι με ενι-

αίο ψηφοδέλτιο  προχωράει σε εκλογές για νέο Δ.Σ. ο Εμπορικός  
Σύλλογος Βέροιας, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 στην Πλατεία 
Δημαρχείου, (Μητροπόλεως 46)  από τις 10.00 το πρωί έως τις 7:00 
το απόγευμα. Θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα μέτρα προστασίας και 
ασφάλειας που ορίζει η πολιτεία για την αποφυγή συνωστισμού λόγω 
του covid 19 

 Για την ενημέρωση των μελών του Συλλόγου, που θα λάβουν 
μέρος στις Εκλογές, αναφέρονται τα μέλη που υπέβαλαν νόμιμα και 

εμπρόθεσμα Δήλωση Υποψηφιότητας και ανακηρύχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, ξεχωριστά 
κατά Όργανο Διοίκησης του Συλλόγου, ως εξής: 

  Υποψήφιοι με τον  συνδυασμό :  «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» είναι :  
  
  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: 
 1. Γαλανομάτης Γαβριήλ  του Σωκράτη  2. Γεωργιάδου Σοφία   του Παναγιώτη  3. Γκαμπράνη 

Ελένη του Δημητρίου  4. Γκανάς Βασίλειος του Αποστόλου 5. Κοντσίδης Δημήτριος του Αλεξάνδρου 
6. Λαναρά Σουλτάνα του Γεωργίου 7. Μπίκας Κωσταντίνος του Κωνσταντίνου 8. Πλιάτσικα- Τσι-
πουρίδου Αθηνά του Γεωργίου  9. Τρανίδης Άγγελος του Μιχαήλ 10. Τσανακτσίδης  Δημήτριος του 
Παύλου 

 
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ      ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 
 11. Γαλανομάτης Γαβριήλ  του Σωκράτη  12. Γεωργιάδου Σοφία   του Παναγιώτη  13. Γμπράνη 

Ελένη του Δημητρίου  14. Γκανάς Βασίλειος του Αποστόλου 15. Κοντσίδης Δημήτριος του Αλεξάν-
δρου 16. Λαναρά Σουλτάνα του Γεωργίου 17. Μπίκας Κωσταντίνος του Κωνσταντίνου 18. Λυκοκά-
πη- Πετρομελίδου Ευαγγελία του Παναγιώτη 19. Πλιάτσικα- Τσιπουρίδου Αθηνά του Γεωργίου  20. 
Τρανίδης Άγγελος του Μιχαήλ 21. Τσανακτσίδης  Δημήτριος του Παύλου 

Έλαβαν θέση, αλλά δεν κυκλοφορούν…

Δεν γνωρίζουν οι πολίτες πώς να «ξεκλειδώσουν» 
και να χρησιμοποιήσουν τα δημοτικά ποδήλατα

-Κάρτες με οδηγίες βήμα-βήμα, παρήγγειλε ο Δήμος για να τοποθετηθούν στις ηλεκτρονικές βάσεις
Από την 1η Σεπτεμβρίου, ως 

γνωστόν, τοποθετήθηκαν σε κεντρι-
κά σημεία της Βέροιας 28 δημοτικά 
ποδήλατα και παραδόθηκαν προς 
χρήση στους πολίτες. Που σημαίνει 
ότι, θεωρητικά, μπορεί κάποιος να 
πάρει ένα ποδήλατο από την Εληά ή 
την οδό Ανοίξεως, να κάνει τις δου-
λειές του μέσα στην πόλη και να 
το επιστρέψει, είτε στο σημείο από 
όπου το παρέλαβε, είτε σε άλλο ση-
μείο, π.χ. στην Πλατεία Ωρολογίου, 
πληρώνοντας ένα μικρό ποσό, αφού 
προηγουμένως προμηθευτεί  την 
ειδική κάρτα.  Όλα αυτά γίνονται η-
λεκτρονικά με μία διαδικασία που 
μπορεί να «εκτελεστεί» και από το 
κινητό τηλέφωνο. Όμως, εδώ και 24 
ημέρες, δεν έχουμε δει τα συγκεκρι-
μένα ποδήλατα να κινούνται στην 
πόλη. 

Ο λόγος; Η αδυναμία και δυσκο-
λία πρόσβασης στο σύστημα «δα-
νεισμού» και πληρωμής, αφού ο εν-
διαφερόμενος πολίτης στέκεται πάνω από την εγκατάσταση με το 
ηλεκτρονικό ταμπλό (βάση) και δεν ξέρει τι να κάνει και πώς να το 
χειριστεί.

Ρωτώντας τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τεχνικών, κ. Τσαχουρίδη, 
σχετικά με τη χρήση τους, πληροφορηθήκαμε ότι ο Δήμος, εντοπί-
ζοντας προφανώς το πρόβλημα, παρήγγειλε κάποιες ειδικές κάρτες, 
οι οποίες θα ενημερώνουν τους πολίτες για τα βήματα που πρέπει 
να ακολουθήσουν, ώστε να καταφέρουν να ξεκλειδώσουν το ηλε-
κτρονικό σύστημα, να πληρώσουν το αντίτιμο και να χρησιμοποι-
ήσουν το ποδήλατο. Εντός των ημερών, σύμφωνα με τον αντιδή-
μαρχο, οι κάρτες -  μάνιουαλ, θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν 

πάνω στην επιφάνεια των βάσεων.
Επιπροσθέτως,  στο Δήμο Βέροιας υπάρχει πλέον και νέα Αντι-

δημαρχία ψηφιακής διακυβέρνησης, η οποία θα μπορούσε να δει 
κάποιους «έξυπνους» τρόπους για να ενημερωθούν και να εκπαι-
δευτούν οι πολίτες στην ηλεκτρονική διαδικασία χρήσης των δημοτι-
κών ποδηλάτων, ώστε να πιάσει τόπο, το πρόγραμμα ενναλακτικής 
μετακίνησης στην πόλη.

 Καθ’ ότι, καλή η δράση και η ιδέα, αλλά όλα κρίνονται στην ε-
φαρμογή, στην χρησιμότητα και στην πρακτική συμβολή τους,  για 
την διευκόλυνση των πολ

ιτών και της ίδιας της πόλης…
Σοφία Γκαγκούση
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Θερινό σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη 
διασκέδαση.

--> απολύμανση πριν κάθε προβολή,
--> μεγάλες αποστάσεις
--> αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
--> Φρέσκος αέρας
SCOOBY DOO! (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές:    Παρασκευή 25/9, Σάββατο 26/9 

και Κυριακή 27/9 στις 19.30
(στην Θερινή αίθουσα) 
(σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή θα 

γίνει στην Αίθουσα 1)

Σκηνοθεσία: ΤΟΝΙ ΣΕΡΒΟΝ
Σενάριο: ΚΕΛΙ ΦΡΙΜΟΝ ΚΡΕΓΚ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΣΤΑΥ-
ΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ, ΥΡΩ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΛΕΡΤΑ

Οι Ζωές που δεν Έζησα    (Χαβιέ Μπαρδέμ, Ελ Φά-
νινγκ, Σάλμα Χάγιεκ)

The Roads Not Taken

Σκηνοθεσία & Σενάριο:  Σάλι Πότερ 

Ηθοποιοί :  Χαβιέ Μπαρδέμ, Ελ Φάνινγκ, Σάλμα Χά-
γιεκ, Λόρα Λίνεϊ, Μπράνκα Κάτιτς 

Προβολές :    Πέμπτη 24/9 – Δευτέρα 28/9 – Τρίτη 
29/9 – Τετάρτη 30/9  στις 20.30

Παρασκευή 25/9 – Σάββατο 26/9 – Κυριακή 27/9 
στις 21.15

(στην Θερινή αίθουσα) 
(σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή θα γίνει 

στην Αίθουσα 1)

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρα-
κάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     24/9/20 - 30/9/20

Συνεχίζονται οι εγγραφές 
και επανεγγραφές στα τμήματα 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου 
Βέροιας.  

Η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας θα 
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
που προβλέπονται από τα υ-
γειονομικά πρωτόκολλα (απο-
λύμανση χώρου – εξοπλισμού 
κλπ) ενώ θα ακολουθήσει τις 
οδηγίες του ΥΠΠΟΑ για κάθε 
εκπαιδευτικό θέμα. 

Μπορείτε να επιλέξετε ένα 
τμήμα που ταιριάζει σε σας ή 
στα παιδιά σας και να περάσετε 
δημιουργικά τις ελεύθερες ώρες 
σας, στην Αντωνιάδεια Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών.  

Τα τμήματα που θα λειτουρ-
γήσουν το εκπαιδευτικό έτος 
2020-2021 είναι, το Δημοτικό 
Ωδείο Βέροιας, η Σχολή Χο-
ρού, το τμήμα Λαογραφίας και 
τμήματα Εικαστικών.  Στελε-
χώνονται από πτυχιούχους και 
διπλωματούχους καθηγητές με 
εμπειρία στην παιδαγωγική. 

ΜΟΥΣΙΚΗ 
Δημοτικό Ωδείο Βέροιας (Αναγνωρισμένο από το κρά-

τος) και παράλληλα τμήματα που παρέχουν ειδικές βεβαι-
ώσεις περάτωσης σπουδών 

Μουσικοκινητική Αγωγή για ηλικίες 2-5 ετών. 
Μουσική προπαιδεία, για ηλικίες 5-7 ετών. 
Οργανική μουσική από 7 ετών (Πιάνο, Κιθάρα, Φλάου-

το, Κλαρινέτο, Τρομπέτα, Τρομπόνι, Τούμπα, Βιολί, Βιολο-
ντσέλο, Σαξόφωνο, Ακορντεόν, Μπουζούκι, Παραδοσιακό 
Κλαρίνο, Ηλεκτρική Κιθάρα, Ηλεκτρικό Μπάσο, Αρμόνιο, 
Ντραμς, ).  

Μονωδία, Βυζαντινή Μουσική και Ανώτερα Θεωρητικά. 
Τμήμα προετοιμασίας για την εισαγωγή υποψηφίων στα 

τμήματα Μουσικολογίας. 
Τμήμα Παιδική Χορωδίας για ηλικίες  5-12  
Μικτή Χορωδία Ενηλίκων
Μοντέρνα Χορωδία για παιδιά από 10 ετών
Μαθητικό Οργανικό Σύνολο Δημοτικού Ωδείου Βέροιας
ArtGuitaristas Ορχηστρικό Κιθαριστικό Σύνολο 
Φιλαρμονική Δήμου Βέροιας

Φιλαρμονική Μακροχωρίου.  
Τα καινούργια τμήματα που 

θα λειτουργήσουν αυτή τη χρο-
νιά είναι ο Μπαγλαμάς και ο 
Τζουράς.  

ΧΟΡΟΣ (Αναγνωρισμένη α-
πό το κράτος Σχολή Χορού)

Προπαρασκευαστικό τμήμα 
μπαλέτου για ηλικίες από 4 ε-
τών 

Μπαλέτο για παιδιά 8 έως 
12 ετών 

Σύγχρονος Χορός για παιδιά 
13 ετών αλλά και τμήματα ενη-
λίκων  

Τμήμα Λάτιν, Ευρωπαϊκών 
και Λαϊκών Ελληνικών Χορών 
για παιδιά από 8 ετών αλλά και 
τμήματα ενηλίκων. 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 
Τμήματα Παραδοσιακών χο-

ρών από 5 ετών, τμήματα εφή-
βων και ενηλίκων. 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
Τμήματα Ζωγραφικής για 

παιδιά από 5 ετών, τμήμα εφή-
βων, ενηλίκων και προετοιμασί-

ας για τις εισαγωγικές εξετάσεις στη Σχολή Καλών Τεχνών.
Τμήμα Κοσμήματος (αργυροχοϊα) 
Τμήμα Εικαστικού Κοσμήματος (παιδικό τμήμα από 10 

ετών και ενηλίκων) 
Τμήμα Κατασκευών διακοσμητικών και χρηστικών αντι-

κειμένων για παιδιά από 10 ετών, τμήμα εφήβων- ενηλί-
κων.  

Τμήμα Φωτογραφίας 
Η Γραμματεία λειτουργεί στο Χώρο Τεχνών, Μπιζανίου 

και Π. Μελά (3ος όροφος) και τηλεφωνικά μπορείτε να ενη-
μερωθείτε στο τηλέφωνο  23310 78100.   Μέρες και ώρες 
λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή 7.00-3.00 προς το 
παρόν.  Κάθε τροποποίηση προγράμματος θα ανακοινώ-
νεται μέσω του Τύπου.   Ενημερωθείτε και για τις εκπτώ-
σεις 20% που ισχύουν στην περίπτωση εφ΄ άπαξ πληρω-
μής των διδάκτρων, από 5% έως 10% στην περίπτωση 
που μαθητές θα παρακολουθήσουν δύο ή και περισσότερα 
τμήματα και οικογένειες που δύο ή περισσότερα μέλη της 
θα παρακολουθήσουν μαθήματα της Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας, και άλλες 
εκπτώσεις.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΦΙΛΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας, συγκαλεί τα  μέλη σε έκτακτη Γενική Συ-
νέλευση που θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 20.00 ΄μ.μ. 
στα γραφεία του Συλλόγου, Ανοίξεως 120 στη Βέροια.

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Εγκριση ή μη του Προϋπολογισμού έτους 2021.
3. Ενημερωτικά θέματα
 Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 

19/10/2020, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη.
 Για το Δ.Σ.

          Ο Πρόεδρος                 Η Γεν. Γραμματέας
  Γιώργος  Σαλιάγκας               Μαρία Ντέντου

Ξεκίνησαν οι εγγραφές 
στο σχολείο Δεύτερης 

Ευκαιρίας Αλεξάνδρειας
Το Σχολείο δίνει την ευκαιρία σε ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώ-

σει την Υποχρεωτική Εκπαίδευση να αποκτήσουν Απολυτήριο Γυμνα-
σίου σε 2 χρόνια φοίτησης.

Τηλ. 23330 23454 (17:00 – 20:00 καθημερινά)

Μια μεγάλη ευλογία 
για τον Βασίλη και για 

τον «Έρασμο»
Το  α π ό γ ε υ -

μα του Σαββάτου 
19 Σεπτεμβρίου 
2020, το Δ.Σ., οι 
εργαζόμενοι, μέλη 
και πολλοί φίλοι 
του Συλλόγου Κοι-
νωνικής Παρέμβα-
σης «Έρασμος», 
είχαμε τη μεγάλη 
ευλογία να βαπτί-
σουμε τον ανήλικο 
γιό ωφελούμενης 
μητέρας του Ξε-
νώνα Βραχείας Φι-
λοξενίας της δομής μας. Η συγκεκριμένη πράξη, πέραν του γεγονότος ότι συ-
νάδει με τη γενικότερη φιλοσοφία του έργου μας, για τη διασφάλιση όλων των 
κοινωνικών δικαιωμάτων των ευάλωτων συνανθρώπων μας σε μια ισότιμη 
ποιότητα ζωής μέσα στο λοιπό σύνολο της τοπικής μας κοινωνίας, επικυρώνει 
και το αξίωμά  μας ότι ως «Έρασμος» οφείλουμε να προσανατολίζουμε το 
έργο μας, όχι μόνο προς ικανοποίηση των υλικών, αλλά και των πνευματικών 
αναγκών των ωφελούμενών μας. 

Σε μια άκρως κατανυκτική ατμόσφαιρα, ο νεοφώτιστος πλέον «Βασίλειος» 
θα έχει τη χάρη του Θεού και την ευχή του Συλλόγου μας να χαράξει μια νέα 
φωτεινή διαδρομή ζωής με περισσότερη δύναμη, αγάπη και χαρά!

       
Με τιμή για το Δ.Σ.

Η πρόεδρος
Φωστηροπούλου Γεωργία

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Τμήματα εκπαίδευσης 
και δημιουργικής απασχόλησης



www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Την ανάγκη νέας παράτασης 
για την τακτοποίηση αυθαίρετων 

ζητά ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Την ανάγκη να παραταθεί εκ νέου, 

τουλάχιστον ως τα τέλη Δεκεμβρίου του 
2020 η προθεσμία για την ολοκλήρωση 
των υφιστάμενων δηλώσεων αυθαίρε-
των κατασκευών καθώς και να δοθεί επι-
πρόσθετη ολιγόμηνη παράταση τουλάχι-
στον μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2021 για την 
περαίωση των παλαιότερων δηλώσεων 
ζητά ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ 
και Βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ κ. Λάζα-
ρος Τσαβδαρίδης.

Σε σχετική του Ερώτηση προς τον 
αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας ο κ. Τσαβδαρίδης σημειώνει ότι 
λόγω των έκτακτων συνθηκών εξ αιτίας 
της πανδημίας και της συνεπαγόμενης 
οικονομικής στενότητας των πολιτών, 
οι μηχανικοί της χώρας αντιμετωπίζουν 
αντικειμενική αδυναμία να διεκπεραιώ-
σουν τον τεράστιο όγκο των υποθέσεων 
που καλούνται να φέρουν σε πέρας, 
ακόμη και στις περιπτώσεις που εγκαί-
ρως έχει ενδιαφερθεί ο ιδιοκτήτης και ο 
μηχανικός έχει επιτελέσει στο ακέραιο τις 
υποχρεώσεις του.

Όπως τονίζει, η παράταση είναι ά-
κρως απαραίτητη καθώς καταδεικνύεται 
πρακτική αδυναμία έγκαιρης τακτοποί-
ησης μία σειρά περιπτώσεων όπως αυτές που αφορούν σε αυθαίρετα Κατηγορίας 5 (χωρίς 
οικοδομική άδεια ή με μεγάλες αυθαιρεσίες),  σε ακίνητα μέσα σε εκτάσεις που εκκρεμεί εξέταση 
αντιρρήσεων των πολιτών για τον δασικό ή μη χαρακτήρα τους καθώς σε αυθαίρετα για τα οποία 
απαιτείται έκδοση απόφασης – γνωμοδότησης συλλογικού οργάνου της Πολιτείας προ της έντα-
ξης στις διατάξεις του νόμου. 

Ο κ. Τσαβδαρίδης επισημαίνει ότι η παράταση είναι αναγκαία και για έναν επιπρόσθετο λόγο . 
Καθώς ακόμη και αν οι χρονοβόρες διαδικασίες διεκπεραιωθούν εγκαίρως από τους μηχανικούς 
προκειμένου να καταγραφεί η έκταση της αυθαιρεσίας και να υπολογιστεί το παράβολο και το 
πρόστιμο που ο πολίτης θα κληθεί να πληρώσει, σε συνθήκες μεγάλης οικονομικής κρίσης λόγω 
της υγειονομικής κρίσης πολλοί ενδιαφερόμενοι πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν επί του παρό-
ντος ακόμη και αυτά τα παράβολα και τα πρόστιμα!

Τάσος Μπαρτζώκας: «Κάνουμε 
την καθημερινότητα 

του πολίτη ευκολότερη»
Από το Πολιτικό Γραφείο του βουλευτή Η-

μαθίας της Ν.Δ. Τάσου Μπαρτζώκα,
γνωστοποιούνται τα εξής:
«Με την ολοκλήρωση της συζήτησης και 

της ψήφισης του νομοσχεδίου για την ψηφιακή 
Διακυβέρνηση και τις ηλεκτρονικές επικοινω-
νίες εισάγεται μία νέα, απλούστερη και πιο 
εύκολη καθημερινότητα για τον πολίτη, τόσο 
σε ατομικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο των 
συνδιαλλαγών του με το δημόσιο τομέα.

Συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο καθιερώνε-
ται:

• Η συγκέντρωση, σε ενιαίο κείμενο, όλων  
των διατάξεων της ψηφιακής νομοθεσίας

• Η υποχρεωτική ηλεκτρονική επικοινωνία 
για τις δημόσιες υπηρεσίες (κατάργηση φαξ)

• Ο προσωπικός αριθμός για τους πολίτες, 
με τον οποίο θα πραγματοποιούν όλες τις συ-
ναλλαγές τους με το δημόσιο τομέα

• Η ψηφιακή θυρίδα, μέσω της οποίας ο 
πολίτης θα ανατρέχει σε οποιοδήποτε έγγρα-
φο ή πιστοποιητικό

• Για πρώτη φορά, η χρήση και η ισχύς των 
ηλεκτρονικών σφραγίδων

• Η άμεση είσοδος της Ελλάδας στην επο-
χή του 5G

• Η προσβασιμότητα όλων των πολιτών 
στις πληροφορίες των δημοσίων υπηρεσιών

• Η ρύθμιση της πρόσβασης στην ψηφιακή εκπομπή σήματος, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

Ιδιαίτερα ευνοϊκές είναι οι ρυθμίσεις για τις ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές  χωρίς τηλεοπτικό σή-
μα (λευκές περιοχές). Με τον παρόντα νόμο επιχορηγείται με 150 ευρώ ανά δικαιούχο, η πρόσβαση  στις 
υπηρεσίες και τον εξοπλισμό για λήψη σήματος των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών. Η διάρκεια της 
παροχής των υπηρεσιών ορίζεται οκταετής με δυνατότητα παράτασης. Η αίτηση είναι εξαιρετικά απλή, κα-
θώς καταργούνται τα πολλαπλά δικαιολογητικά και απαιτείται μόνο ο αριθμός της παροχής ηλεκτρονικού 

ρεύματος, είτε με αίτηση 
στα τοπικά ΚΕΠ, είτε ηλε-
κτρονικά.

Η ρύθμιση του ζητήμα-
τος ικανοποιεί ιδιαίτερα τον 
Τάσο Μπαρτζώκα, ο οποίος 
είχε μεταφέρει στην πολι-
τική ηγεσία την  αδυναμία 
πρόσβασης σε τηλεοπτική 
κάλυψη πολλών περιοχών 
της Ημαθίας. Εφεξής, οι δι-
καιούχοι Ημαθιώτες δύνα-
νται να κάνουν χρήση των 
ρυθμίσεων περί τηλεοπτι-
κής κάλυψης, επιλέγοντας 
πάροχο και χωρίς περιττή 
ταλαιπωρία».

Διακλαδική Άσκηση «ΑΝΤΙΟΧΟΣ -20», 
από σήμερα έως τις 2 Οκτωβρίου 2020

 
Από σήμερα Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 έως και 2 Οκτωβρίου 2020 θα  διεξαχθεί η Εθνική 

Διακλαδική Άσκηση  «ΑΝΤΙΟΧΟΣ -20» σε όλο τον Ελλαδικό χώρο όπου θα συμμετέχει τόσο ο 
Στρατιωτικός όσο και ο Πολιτικός Τομέας.  Γενικός σκοπός αυτής είναι η δοκιμή ανάπτυξης της 
Πολιτικής Άμυνας της Χώρας με εφαρμογή διαδικασιών πού θα εφαρμοσθούν από τον Πολιτικό  
Τομέα και τα Σώματα Ασφαλείας, προκειμένου να φθάσει η χώρα στη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα 
που απαιτείται σε περίοδο έντασης και κρίσης. 
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Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Ωδείο 
και τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής 

της Ιεράς Μητροπόλεως 
Από το Ωδείο και τη 

Σχολή Βυζαντινής Μουσι-
κής της Ιεράς Μητροπόλε-
ως Βεροίας, Ναούσης & 
Καμπανίας ανακοινώνεται 
ότι από την Δευτέρα 7 Σε-
πτεμβρίου 2020 άρχισαν 
οι εγγραφές σε όλα τα τμή-
ματα στην Βέροια & Νά-
ουσα.

Οι εγγραφές θα πραγ-
ματοποιούνται καθημερινά 
από Δευτέρα μέχρι Παρα-
σκευή τις απογευματινές 
ώρες από τις 5.30 έως τις 
8.30 μ.μ. 

Στο Ωδείο & στη Σχολή 
Βυζαντινής Μουσικής λει-
τουργούν τα εξής:

-ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ

-ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΩΔΙΑΣ 
- ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ - ΟΡΘΟ-
ΦΩΝΙΑΣ 

-ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ:  Αρµονία, 
Αντίστιξη, Φούγκα.

-ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ: Πιάνο, Κιθά-
ρα, Βιολί, Βιολοντσέλο, Σαξόφωνο, Φλογέρα, Τροµπέτα, Ντραμς.

-ΣΧΟΛΗ ΛΑΪΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Τραγούδι, Πιάνο, Κιθάρα, 
Μπουζούκι, Αρµόνιο, Κλαρίνο, Ούτι, Κανονάκι, Κρουστά, Ποντιακή Λύρα.

-ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ (Βέροια)
-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
-ΧΟΡΩΔΙΕΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ - ΝΕΑΝΙΚΗ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
-ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (Νάουσα)
-ΣΧΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Νάουσα)
-ΣΧΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ (Νάουσα)
-ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Νάου-

σα)
 Περισσότερες πληροφορίες στο www.odeio-imv.gr, στα τηλέφωνα:
 α) 2332022572 για τη Νάουσα και β) 2331060784 για την Βέροια.  
Email: odeio.mitropolis@gmail.com.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Τετάρτη 23 Σε-

πτεμβρίου 2020 στις 11.30 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και 
Ελένης στα Κομνηνα Πτολεμαϊδας 
ο Πλάτωνας Παπαδόπουλος σε 
ηλικία 75 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

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

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

«Επισκοπικός λόγος» 
Ομιλία του 

 Μητροπολίτη 
Παντελεήμονα με 
θέμα: «Οι 7 λόγοι 

της Παναγίας»
Την Κυριακή 27 Σε-

πτεμβρίου στις 11:30 π.μ. 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου Ναούσης 
ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Παντελεή-
μων, θα πραγματοποιή-
σει την πρώτη ομιλία για 
φέτος στο πλαίσιο της 
σειράς ομιλών «Επισκο-
πικός λόγος».

Ο Σεβασμιώτατος θα 
αναπτύξει το θέμα: «Οι 7 
λόγοι της Παναγίας», ενώ 
θεομητορικούς ύμνους θα 
αποδώσει ο βυζαντινός 
χορός του Ιερού Ναού.

Βέροια, 23 Σεπτεμβρίου 2020
Αριθμός πρωτοκ.    169/ 2020
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, 
προκειμένου να συνεχίσει την υλο-
ποίηση των Πράξεων:

Α. «Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών σε κίν-
δυνο της Βέροιας», που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδ. ΟΠΣ 5029302 και

Β. «Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών μακράς φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο από το Σπίτι της 
Βεργίνας», που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρι-
κή Μακεδονία 2014-2020» με κωδ. ΟΠΣ 5029402 ,

προκηρύσσει την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων εργα-
σίας:

1.Οικόσιτης Φροντίστριας-Παιδοκόμου, με ανοικτό αριθμό πλή-
ρωσης θέσεων, προκειμένου να εργαστεί στο Σπίτι της Βεργίνας.

2.Ενός/μιας Φροντιστή/τριας γενικών καθηκόντων, προκειμένου 
να εργαστεί στο Κέντρο ημερήσιας φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο 
της Βέροιας.

3. Ενός Παιδαγωγού, μερικής απασχόλησης προκειμένου να 
εργαστεί στο Σπίτι της Βεργίνας.

Αναλυτικότερα ζητούνται:
ΘΕΣΗ Α: Οικόσιτη Φροντίστρια-Παιδοκόμος για το Σπίτι
 της Βεργίνας 
Δεκτές θα γίνουν αιτήσεις γυναικών, ηλικίας από 35 έως 55 

ετών, για εργασία απασχόλησης ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα 
ανανέωσης για αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Εμπειρία μητρότητας
2.Απολυτήριο Γυμνασίου
3.Καλή σωματική και ψυχική υγεία
4.Απαλλαγή από οικογενειακές υποχρεώσεις
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία
2.Δίπλωμα οδήγησης
3.Απολυτήριο Λυκείου ή Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής
4.Χειρισμός Η/Υ
5.Γνώση ξένης γλώσσας
6.Γνώσεις νοσηλευτικής
7.Γνώσεις μαγειρικής
8.Διάθεση εθελοντισμού
ΘΕΣΗ Β: Φροντιστής γενικών καθηκόντων για το 
Κέντρο ημερήσιας φροντίδας
Δεκτές θα γίνουν αιτήσεις γυναικών & ανδρών, ηλικίας άνω των 

30 ετών, για εργασία πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου, με 
δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Απολυτήριο Λυκείου ή ανάλογης Σχολής.
2.Δίπλωμα οδήγησης.
3.Ουσιαστικές και αποδεικνυόμενες τεχνικές γνώσεις σε προ-

βλήματα επισκευών των κτιριακών υποδομών και του υλικοτεχνικού 
εξοπλισμού.

4. Γνώσεις και ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης αποθη-
κών τροφίμων και γενικών εφοδίων.

5. Γνώσεις ανάλογων προγραμμάτων Η/Υ.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1. Προθυμία, πνεύμα συνεργασίας και ευγένεια.
2. Αγάπη και αφοσίωση στο αντικείμενο της εργασίας.
3. Διάθεση εθελοντισμού.
Θέση Γ: Παιδαγωγός μαθησιακής υποστήριξης για το ΣτΒ
Δεκτές θα γίνουν αιτήσεις γυναικών & ανδρών, ηλικίας άνω των 

28 ετών, για εργασία μερικής απασχόλησης (6ωρος) ορισμένου 
χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Πτυχίο Σχολής Κοινωνικών Σπουδών, σχετικής με το αντι-

κείμενο (Σχολές Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικές Ακαδημίες, Σχολές 
Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας κ.α.).

2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
4. Δίπλωμα οδήγησης.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1. Προηγούμενη σχετική εμπειρία στη φροντίδα και τη 
μαθησιακή υποστήριξη παιδιών.
2. Πνεύμα συνεργασίας και δεκτικότητα σε εκπαίδευση-
επιμόρφωση.
3. Αγάπη και αφοσίωση στο αντικείμενο της εργασίας.
4. Εμπειρία εθελοντισμού.
5. Ειδικά ενδιαφέροντα και δεξιότητες σχετικά με τη δημιουργική 
απασχόληση παιδιών.
6. Ικανότητα στον προγραμματισμό και στον συντονισμό 
δραστηριοτήτων
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για όλες τις θέσεις είναι:
1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές
 (αν υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επιπλέον προσόντων, κατά τα ανωτέρω.
6. Απολυτήριο Στρατού για άνδρες.
7. Βιογραφικό σημείωμα.
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης 

και τα συνοδευτικά έγγραφά της, στο Γραφείο Διοίκησης της Πρωτο-
βουλίας για το Παιδί, Ανοίξεως 19, ΤΚ 59131 Βέροια, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, ταχυδρομικά, μέχρι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 
2020, ώρα 24:00.

• Για τη θέση της οικόσιτης Φροντίστριας-Παιδοκόμου η προθε-
σμία είναι μέχρι τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020.

• Αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλε-
κτρονικά στη διεύθυνση: hr@propaidi.org

• Πληροφορίες: Αριστοτέλης Σιδηρόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ και 
Βαλάντης Καραγιάννης, Διοικητικός Διευθυντής, στο τηλέφωνο 
23310-29571, εργάσιμες ώρες και μέρες.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 23 Σε-

πτεμβρίου 2020 στις 4.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Γεννήσεως του Σωτή-
ρος Κρύας Βρύσης η Ευτυχία Αβ. 
Κογιουμτζίδου σε ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ



«Ψωνίζω στη γειτονιά»: Νέο καινοτόμο πρόγραμμα 
για τη στήριξη των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων 

 
 Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με στόχο πάντα την στήριξη των 

μικρών επιχειρήσεων συνεργάζεται με την Τράπεζα Πειραιώς στο νέο καινοτόμο πρόγραμμα «Ψωνίζω 
στη γειτονιά». Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία τοπικών κοινωνιών αλληλοϋποστήριξης στη 
βάση των κοινών συμφερόντων και επιδιώξεων.  Το πρόγραμμα ανοίγει νέους δρόμους στις εμπορικές 
δραστηριότητες και δίνει προοπτική στις τοπικές κοινωνίες προσφέροντας κίνητρα στους καταναλωτές και 
στις επιχειρήσεις της γειτονιάς. Μέσα από την συνεργασία με την ΕΣΕΕ, η Τράπεζα θα βρίσκεται σε άμεση 

επαφή με 330 Εμπορικούς Συλλόγους σε όλη τη χώρα, για την από κοινού αντιμετώ-
πιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής με στόχο ένα βιώσιμο αύριο για τις μικρές 
επιχειρήσεις όλης της χώρας. Οι επιχειρήσεις, που συμμετέχουν στο  πρόγραμμα 
«Ψωνίζω στη Γειτονιά», γίνονται μέλη μιας αναπτυσσόμενης κοινότητας, συμμετέχουν σε προωθητικές ενέργειες και επωφε-
λούνται από την προβολή της επιχείρησής τους στην ιστοσελίδα www.psonizostigeitonia.gr από την οποία και οι καταναλωτές 
μπορούν να ενημερωθούν για τις συνεργαζόμενες με το πρόγραμμα επιχειρήσεις και για τα οφέλη από τη δική τους συμμετοχή. 
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν απολαμβάνουν προνόμια και προσφορές. 

 Συγκεκριμένα: • Κάθε εβδομάδα, και μέχρι 31.12.2020, μία τυχερή επιχείρηση κερδίζει μετά από κλήρωση €1.000, για 
την κάλυψη λειτουργικών της εξόδων. • Προβολή της επιχείρησης στο psonizostigeitonia.gr και στα προωθητικά μέσα του 
προγράμματος. • Επιπλέον, με τη συμμετοχή τους στο νέο είδος καθημερινής επιβράβευσης για Μικρές Επιχειρήσεις & Ε-
λεύθερους Επαγγελματίες yellow business απολαμβάνουν: o Εκπτώσεις και προσφορές από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. o 
Δυνατότητα εξαργύρωσης yellows πελατών από το τερματικό POS.  Κάθε εβδομάδα και μέχρι 31.12.2020, επίσης μετά από 
κλήρωση, οι καταναλωτές κερδίζουν επιστροφή ποσού αγοράς έως 100€ για 100 τυχερές συναλλαγές σε επιχειρήσεις που 
παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα. 

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις  που διατηρούν  φυσικό κατάστημα και δρα-
στηριοποιούνται σε περισσότερους από 20 κλάδους της οικονομίας (άνθη –φυτά, αυτοκίνητα, βιβλιοπωλεία –παιχνίδια – ψυχα-
γωγία, ένδυση –υπόδηση –αθλητικά είδη, εστιατόρια –μπαρ –καφέ, ηλεκτρονικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, καλλυντικά –
ομορφιά, κοσμήματα –οπτικά, υλικά – χρώματα και γενικώς είδη σπιτιού, τουριστικά, τρόφιμα –ποτά, φαρμακεία). Το καινοτόμο 
πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο εντάσσεται στις δράσεις της για την υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα, θα εμπλουτίζεται με επιπλέον ενέργειες στηρίζοντας τον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη και την προοπτική της  μικρής 
επιχείρησης στο σύγχρονο περιβάλλον.  

Στις  δηλώσεις της βουλευτή Ημαθίας  του ΣΥΡΙΖΑ, Φρόσως  
Καρασαρλίδου, για την κατάσταση στην εκπαίδευση στον Νομό 
Ημαθίας απαντάει το ΠΑΜΕ και η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαι-
δευτικών,  με την παρακάτω ανοιχτή επιστολή: 

«Αγαπητή κ. Καρασαρλίδου,
για την κατάσταση στην εκπαίδευση στον Νομό Ημαθίας και 

σε ολόκληρη τη χώρα δεν ευθύνεται ο ερασιτεχνισμός, η απόλυτη 
έλλειψη σχεδιασμού και η ανικανότητα των κυβερνώντων, όπως 
πονηρά γράφετε στο Δελτίο Τύπου, προσπαθώντας επιμελώς να 
αποκρύψετε τις πολιτικές που ευθύνονται για αυτό το χάλι, πολι-
τικές που κι εσείς προσωπικά και το κόμμα σας υπηρέτησαν και 
εφάρμοσαν κατά γράμμα από κυβερνητικές θέσεις.

Η πολιτική που εφαρμόζεται από τη ΝΔ και εφαρμόστηκε και 
από το κόμμα σας είναι μια σκληρή νεοφιλελεύθερη ταξική πολι-
τική που εκπορεύεται από τα γνωστά διευθυντήρια (Ε.Ε. - ΟΟΣΑ)  
στα οποία κι εσείς και το κόμμα σας κλίνετε ευλαβικά το γόνυ, μια 
πολιτική που συνθλίβει τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, 
ιδιαίτερα των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και τα εργασιακά δικαι-
ώματα των συναδέλφων. 

-Αλήθεια, μήπως επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε γενναιόδωρη χρηματοδό-
τηση των σχολικών επιτροπών;

-Μήπως είχαν γίνει περισσότερες προσλήψεις προσωπικού; 
Σας διαφεύγει επιλεκτικά ο μηδενικός αριθμός μόνιμων διορισμών 
εκπαιδευτικών την περίοδο της διακυβέρνησής σας; 

-Μπορείτε να μας πείτε πόσα σχολεία χτίστηκαν επί των ημε-
ρών σας; 

-Μήπως δε στοιβάζονταν και επί των ημερών σας οι μαθητές 
σε αίθουσες-κλουβιά, σε κοντέινερς και δεν παστώνονταν σαν 
σαρδέλες στα λεωφορεία;

- Γνωρίζετε πως με βάση την εφαρμογή της Κοινής Υπουργι-
κής Απόφασης 24001/2013, απαιτείται απόσταση μεγαλύτερη των 
1.200 μέτρων για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 3.000 μέ-
τρα για μαθητές Γυμνασίων και 5.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων 
προκειμένου να εγκριθεί η μεταφορά των μαθητών;  Μπορείτε να 
μας εξηγήσετε γιατί δεν την κατάργησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ;

- Ή μήπως η καθαριότητα των σχολικών μονάδων ήταν σε 
καλύτερη μοίρα ή είχατε προσλάβει το απαραίτητο μόνιμο προσω-
πικό καθαριστριών που απαιτείται για να διασφαλιστεί η καθαριό-
τητα των σχολείων καθ’ όλη τη λειτουργία τους;

- Αγνοείτε, μήπως, πως ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτή που 
υπονόμευσε την εφαρμογή της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής 
με την πλήρη απουσία κρατικής χρηματοδότησης, χωρίς ούτε ένα 
ευρώ για επιπλέον αίθουσες και προσλήψεις εκπαιδευτικού και 
βοηθητικού προσωπικού;

-Αλλά και στη Δημόσια Υγεία, πόσους γιατρούς και νοσοκόμες 
προσλάβατε;

-Μήπως αγνοείτε πως τα νοσοκομεία και επί των ημερών σας 
λειτουργούσαν με τραγικές ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό, 
σε εξοπλισμό κι αναλώσιμα υλικά; 

-Αλήθεια, πόσες νέες ΜΕΘ φτιάχτηκαν επί των ημερών σας; 
Αντιλαμβανόμαστε την επικοινωνιακή σας ανάγκη αλλά τα συν-

δικάτα τα θυμόμαστε όχι μόνο όταν είμαστε στην αντιπολίτευση 
αλλά και όταν είμαστε στην κυβέρνηση.

Τέλος, επειδή δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, να σας υπενθυ-
μίσουμε πως είναι νωπές στη μνήμη των εκπαιδευτικών οι «φιλο-
φρονήσεις» των ΜΑΤ με τον τραυματισμό της συναδέλφισσας Θε-
οδώρας Δριμάλα και του συναδέλφου, βουλευτή του ΚΚΕ Γιάννη 
Δελή. Ήταν Γενάρης του 2019 και κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ! 

Σε κάθε περίπτωση, θα είχε ενδιαφέρον μια απάντησή σας στα 
ερωτήματα, αν και φρονούμε πως εις μάτην θα την αναμένουμε».

7www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΠΑΜΕ και ΑΣΕ απαντούν 
στη βουλευτή 

Φρόσω Καρασαρλίδου 
για την κατάσταση
 στην εκπαίδευση 
στον Ν. Ημαθίας
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Πραγματοποιήθηκαν χθες το 
πρωί στο προπονητικό κέντρο 
της Π.Α.Ε Ν.Π.Σ ΒΕΡΟΙΑ 2019 

στο Ταγαροχώρι Ημαθίας δειγματολο-
γικοί έλεγχοι του ποδοσφαιρικού τμή-
ματος (ποδοσφαιριστές, τεχνικό τιμ, 
υπάλληλοι), καθώς και των μελών της 
διοίκησης, από εξειδικευμένα κλιμάκια 
ιατρών και νοσηλευτών.

Τα αποτελέσματα στο σύνολο τους των τεστ
COVID-19ήτανΑΡΝΗΤΙΚΑκαιοιοποίοιδειγματολο-
γικοίέλεγχοιστοποδοσφαιρικότμήματηςΠ.Α.Εθα
επαναληφθούνεντόςτριώνημερών,έχονταςληφθεί
όλα τααπαραίτηταμέτραπροστασίας, ενώολοκλη-
ρώθηκεκαιηγενικήαπολύμανση–καθαρισμόςτου
χώρωντουπροπονητικούκέντρουκαιτωνγραφείων
τηςομάδαςμας.

Με υψηλό αίσθημα ατομικής και ομαδικής κοι-
νωνικής ευθύνης ενημερώνουμε τονφίλαθλοκόσμο
ότιάμεσαεπαναρχίζουνοιαγωνιστικέςυποχρεώσεις
(προπονήσεις-φιλικέςαναμετρήσεις) τηςομάδαμας
και ησυνέχιση τηςπροετοιμασίας για την επίτευξη
τωνφιλόδοξωνστόχωνμαςστηναγωνιστικήπερίο-
δοπουπρόκειταιναακολουθήσει.

Με έγγραφο 
της προς 
τις ΕΠΣ 

η ΕΠΟ έπραξε το 
αυτονόητο. Υπεν-
θύμισε σε όλους 
πως απαγορεύεται 
η παρουσία θεα-
τών στα γήπεδα 
με βάση την ΚΥΑ 
που εφαρμόζεται 
λόγω της πανδημί-
ας του κορονοϊού. 
Σχετική τοποθέτη-
ση υπήρξε κι από 
τον υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη 
Αυγενάκη που ουσιαστικά ανέφερε 
ότι για την ώρα είναι δύσκολο να 
επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα.

«Δενμπορώναπωότιέχωαισιόδοξαμηνύμα-
τασεό,τιαφοράτηνημερομηνία,έχωκαλάμηνύ-
ματασεό,τιαφοράτηνωριμότητατωνεμπλεκομέ-
νων,γιατοντρόποπουσυζητούν.Αυτόμεβοηθά
ναπωότιμόλιςδούμεναυπάρξειμίακάμψηστην

καμπύλη της εξέλιξης του κορονοϊού, θα μπορέ-
σουμεναβάλουμεσεεξέλιξητοσχέδιομας»,ανέ-
φερεουφυπουργόςαθλητισμούστοTeamFMκαι
πρόσθεσε: «Δενμπορώ, όμως, τώρα νασαςπω
ότι είμαι αισιόδοξος ότι σύντομαθα έχουμεφιλά-
θλουςστιςκερκίδες».

Σύντομα άλλωστε εν όψει και της εκκίνησης
της Γ’Εθνικής θαανακοινωθεί και το υγειονομικό
πρωτόκολλο το οποίο θα καθορίζει τους όρους
διεξαγωγήςενόςπαιχνιδιούπουδεναναμένεταινα
έχειμεγάλεςδιαφορέςαπόαυτάπουισχύουνστην
SuperLeague1.

Αρνητικάόλατατέσττωνπαικτών
καισυνεργατώντηςΒέροιας

Ενημέρωση της ΕΠΟ στις ΕΠΣ
Τιισχύειγιατηνπαρουσίακόσμουσταγήπεδα

Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑ-
ΕΚ συγκαταλέγεται ο Σύλλογος
ΑΕΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατον
Δήμο Βέροιαςως επίσημο συ-
νεργάτη τηςστονΝομόΗμαθίας
γιαταεπόμενατρίαχρόνια.Ανα-
λυτικάηανακοίνωση:«ΤοΔίκτυο
Ακαδημιών τηςΑΕΚ καλωσορί-
ζει τονσύλλογοAOΑΕΤΟΣΛΑ-
ΖΟΧΩΡΙΟΥ με έδρα τονΔήμο
Βέροιαςως επίσημο συνεργάτη
της στον ΝομόΗμαθίας για τα
επόμενατρίαχρόνια.Είμαστεβέ-
βαιοι ότι θα έχουμε αγαστή συ-

νεργασία και ότι μέσααπό τηνπαροχή τεχνογνωσίαςστο επιτελείο και σταπαιδιά τηςακαδημίας, θα
πετύχουμετουςστόχουςμαςκαιοιδύοπλευρές.ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιώντηςΠΑΕΑΕΚεύχεται
στονAOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

Yπεύθυνοςεπικοινωνίας:ΜάριοςΚατικαρίδης-τηλ:6973054709-e-mail:mariokati@hotmail.com

ΔύομετάλλιαηΜαρίαΝτάνου
τουΕΟΣΝάουσαςστοΖλάτιμορ

Εξαιρετικός ήταν ο απολογισμός των
Ελλήνωναθλητώνστοδιεθνήαγώναρόλ-
λερσκιπουδιεξήχθηστοΖλάτιμπορτις20
και 21 Σεπτεμβρίου.ΟΝίκοςΤσουρέκας
κέρδισεένααργυρόκαιέναχάλκινομετάλ-
λια σε ισάριθμα αγωνίσματα των 10 χλμ
ΕΤτηςκατηγορίαςαντρών,πετυχαίνοντας
ατομικόρεκόρμε78,61βαθμούςFIS.Στα
αγωνίσματατων5χλμΕΤγυναικώνηΜα-
ρίαΝτάνου επέστρεψεστις καλές επιδό-
σεις με δύο χάλκιναμετάλλια και μάλιστα
με ατομικό ρεκόρ βαθμών FIS (97,72).
Μετιςσυγκεκριμένεςεπιδόσειςκαιοιδύο
χιονοδρόμοι εξασφάλισαν την πρόκριση
τουςστοΠαγκόσμιοΠρωτάθλημαΑντρών
ΓυναικώνΔρ.Αντοχήςτου2021

Με 6 αθλητές συμμετείχε
στον 14ο Γύρο Λίμνης Ιωαννίνων 

η Makridis Running Team

ΤηνΚυριακή 20/9πραγματοποιήθηκε ο 14ος ΓύροςΛίμνης Ι-
ωαννίνων (IoanninaLakeRun30km)με τηναπόλυτη τήρησητων
υγειονομικώνπρωτοκόλλων λόγωcovid-19στηνομορφότερηδια-
δρομή τηςΒορείουΕλλάδος και η ομάδαMakridisRunningTeam
έδωσετοπαρόνμε6-μόνο-δρομείςλόγωπερικοπώντηςδιοργά-
νωσης.Βέβαιααυτόδενεμπόδισετουςαθλητέςναπραγματοποιή-
σουνατομικέςεπιδόσειςρεκόρκαιπιοσυγκεκριμένα:

1)ΝάκηςΚώστας2:02:31
2)ΜακρίδηςΆγγελος2:10:48
3)ΜακρίδηςΕυθύμης2:13:36
4)ΧατζηστεφάνουΚυριάκος2:25:26
5)ΣπανόςΓιώργος2:37:08
6)ΣιδηρόπουλοςΔημήτρης2:43:39
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Για τρίτο συνεχόμενο φετινό 
φιλικό τεστ ο ΑΠΣ Φίλιππος 
Βέροιας κέρδισε τις εντυ-

πώσεις και παρέμεινε αήττητος, 
σε ένα ματς όπου δεν κρατήθηκε 
στατιστική. Στο πρώτο φιλικό 

επί αθηναϊκού εδάφους, στη Ν. 
Σμύρνη, η ομάδα του Σωκράτη 
Τζιουμάκα, αν και βρέθηκε πίσω 
στο σκορ στον αγώνα με το νεο-
φώτιστο Μίλωνα, βρήκε τα ψυχι-
κά αποθέματα και έκανε στην 
ανατροπή, αλλά οι Νεοσμυρνιώ-
τες ισοφάρισαν σε 2-2 σετ, που 
ήταν και το τελικό σκορ.

Για ένα ακόμηπαιχνίδι ο κ. Τζιουμάκας,
όπωςκαιοομόλογόςτουστοΜίλωνα,Σάκης
Ψάρρας,δοκίμασεσχήματακαιπρόσωπακαι
έμεινε ικανοποιημένος από τη μαχητικότητα
καιτοπάθοςπουέδειξανοιαθλητέςσεκάθε
πόντο. «Το αποτέλεσμα μου είναι αδιάφορο
αυτή τη στιγμή, αφού με ενδιαφέρει κυρίως
τοπώςανταποκρίνεταικάθεαθλητήςσεκάθε
θέσηπουτονβάζω.Ανκαιστοπρώτοσεττα
παιδιάλόγωτουήλιουδενέβλεπανδικαιολο-
γημένακαλάτημπάλαστηνυποδοχήκαιστην
επίθεση, με αποτέλεσμα να γίνουν αρκετά
λάθη,σταυπόλοιπαέπαιξανπολύκαλά.Από
τοβ’ σετ κάναμε κι αλλαγέςσεπαίκτεςσχή-
ματακαιπαρόλααυτά,τημαχητικότητακαιτο
πάθοςπουήθελα ναδωαπόόλα ταπαιδιά,
τα είδα» δήλωσε ο τεχνικός από τηΦυτειά
Ημαθίας.

Απότηνπλευράτουογιόςτουκαι«μπό-
μπερ» της ομάδας μας, Γιώργος Τζιουμά-
κας υποστήριξεπως «η ομάδαπηγαίνει κα-
λά και είμαστεπολύ ικανοποιημένοι από τις
μέχρι τώρα εμφανίσεις μας. Προφανώς δεν
μπορούμε ναπαίζουμε όλα τασετ στον ίδιο
ρυθμό, γιατί δοκιμάζονται όλοι οιπαίκτες και

διαχειριζόμαστε το χρόνο που έχουμε στον
αγώνα.Αυτό νομίζω είναιπου χρειαζόμαστε
κυρίως στο στάδιο της προετοιμασίας που
βρισκόμαστεκαισυνεχίζουμετηδουλειάμας,
ώστεναείμαστεέτοιμοιότανέρθειηώρατων
επίσημωναγώνων».

Τασετ:2-2(25-20,19-25,16-25,25-22)

Α.Ο.Ν.Σ.ΜΙΛΩΝ (ΣάκηςΨάρρας):Μαντέ-
κας,Μαζιάρζ, Χαντ,Δραγκάρης,Ανδρεάδης,
Βελίτσκοβιτς/Δαρίδης(λ.-75%υπ.,40%αρ.),
ΆρηςΧανδρινός (λ), ΣπύροςΧανδρινός,Κά-
βουρας,Κανελλόπουλος,Παπαδάκης.

Α.Π.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Σωκράτης
Τζιουμάκας):Μπεάτι,Μπίσετ, Προύσαλης,
Τζιουμάκας,Γάτσης,ΤζιουμάκαςΓ./Μπουρά-
κης (λ. - ),Παπάζογλου,Εντουαρντο,Φερέλ,
Μπουτόπουλος,Αρτακιανός.

Οιαποφάσειςτης148ηςσυνεδρίασης
τουΔ.Σ.τηςΕΣΑΠ

Μετά από μαραθώνια διαδικτυακή συνε-
δρίαση (148η) τουΔ.Σ. τηςΕ.Σ.Α.Π. λήφθη-
κανοιακόλουθεςαποφάσεις:

Η έναρξη τουπρωταθλήματοςθα γίνει το
Σάββατο17Οκτωβρίου2020.

Η έναρξη τουΛιγκ ΚαπΝίκος Σαμαράς
2020-21θαγίνει10Οκτωβρίου2020.

ΣυγκροτήθηκανοιόμιλοιτουΛιγκΚαπΝί-
κοςΣαμαράς2020-21:

Α΄ΟΜΙΛΟΣ:ΠΑΟΚ,ΗρακλήςΠετοσφαίρι-
ση,ΦίλιπποςΒέροιας

Β΄OMIΛΟΣ:Παναθηναϊκός,Α.Ο.Φοίνικας
ΣύρουΟΝΕΧ,Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων, Γ.Α.Σ.Παμβο-
χαϊκός

Γ΄ΟΜΙΛΟΣ:ΟλυμπιακόςΣ.Φ.Π.,Α.Ο.Π.Κη-
φισιάς,Ο.Φ.Η.

ΟΓ΄όμιλοςθαδιεξαχθείΑντίκυραΒοιωτί-
ας εφόσον το τοπικό γυμναστήριοπληροί τις
προϋποθέσειςαγώνωντηςδιοργάνωσης.

Θαπροκριθούν στο φάιναλ-4 οι πρώτες
ομάδεςκάθεομίλουκαιη2ηομάδατουΒ΄ο-
μιλου.

Εφόσον αγωνιστούν 9 ομάδες στοΛιγκ
ΚαπΝίκος Σαμαράς στο φάιναλ-4 θαπρο-

κριθούνοιπρώτεςομάδεςκάθεομίλουκαι η
καλύτερη2ηομάδατωντριώνομίλων.

Εφόσον υπάρξει ζήτημα μη διεξαγωγής
αγώνων τηςΑ΄φάσης τουΛιγκ Καπ Νίκος
Σαμαράςστοφάιναλ-4θαπροκριθούνοιτέσ-
σεριςπρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης
τηςσεζόν2019-20πουείναιοΠαναθηναϊκός,
οΟλυμπιακός, οΠΑΟΚ και οΑ.Ο.Φοίνικας
ΟΝΕΧμεέδρατηνΑθήνα.

Συμφωνήθηκε να μην γίνει διακοπή του
πρωταθλήματος τηνπερίοδοπου θα αγωνί-
ζονταιοιΕθνικέςομάδεςγιαταπροκριματικά
τουΕυρωπαϊκούπρωταθλήματοςεάνσεκάθε
ομάδαυπάρχουνμέχριδύοδιεθνείςαθλητές.

Συζητήθηκαν οι προϋποθέσεις διακοπής
και αναβολής τουπρωταθλήματος σε περί-
πτωση που βρεθούν αθλητές θετικοί στον
COVID-19.Aνακοινώθηκε η χορηγία τουομί-
λουΒιοϊατρικήςηοποίαπαρέχει500τεστως
χορηγία(50γιακάθεομάδα).

Αποφασιστηκεπωςκάθεομάδαμπορείνα
ζητήσει αναβολή για λόγουςCOVID-19μόνο
δύοφορέςστοπρωτάθλημα.

Έγινε ενημέρωσηαπό τις ομάδεςπουα-
κόμη έχουν εκκρεμότητες με την Επιτροπή
Αδειοδότησης.

Συζητήθηκε το θέμα του κανονισμούσχέ-
σεωνΤΑΑ και αθλητών με σκοπό την επι-
κείμενη υπογραφή του αφού διευκρινισθούν
θέματαπουείναισεεκκρεμότητα.

Έγινεενημέρωσηγιατηνέασύμβασητης
ΕΡΤΑΕκαθώςκαιγιατιςμεταδόσειςτωνLive
Streamingαγώνων.

Αποφασίστηκε η κλήρωση να γίνει διαδι-
κτυακάστιςεπόμενεςημέρες.Ηώρακαιηη-
μέραθαανακοινωθούνμέχριτηνΠαρασκευή
25/9.ΈγινανενημερώσειςτωνομάδωνΦιλίπ-
πουΒέροιαςκαιΑΟΝΣΜίλωνγιατηνπορεία
ίδρυσης των ΤΑΑ τους από την Επιτροπή
ΕπαγγελματικούΑθλητισμού.

Έγινεενημέρωσηγιαχορηγικάθέματα.
Εγινε συζήτηση για την διαιτησία ενόψει

της έναρξης τωναγωνιστικώνυποχρεώσεων
για τηνπερίοδο 2020-21 και άμεσα θα γίνει
συνάντησημεεκπροσώπουςτης.

ΣτηΒέροιαοόμιλοςτουLeagueCup
ΝίκοςΣαμαράς

ΦιλικόμεΠΑΟΚστηΝάουσα
Γιαπρώτηφοράστην ιστορία τουθεσμού

οΑΠΣΦίλιπποςΒέροιας θαφιλοξενήσει το
διήμερο 10-11Οκτωβρίου στο κλειστό «Δ.
Βικέλας» τονΑ’ όμιλο τουLeagueCupΝίκος
Σαμαράς 2020-2021.Αυτό αποφασίστηκε,
μεταξύάλλων, έπειτααπόκλήρωσηπουδιε-
νεργήθηκεκατάτηχθεσινήτηλεδιάσκεψητου
Δ.ΣτηςΕΣΑΠγιατηνέδρατωναγώνωντου
Α’ομίλου,αφούΠΑΟΚ,ΗρακλήςκαιΦίλιππος
Βέροιαςεξέφρασανεπιθυμίαγιαφιλοξενίατου
ομίλου.Ηπερσινήιστορικήπορείααλλάκαιοι
εντυπωσιακές εμφανίσεις τουΑΠΣΦίλιππος
Βέροιαςμαςσταφετινάφιλικάμεομάδεςτης
Volleyleague,ασφαλώςκαιέχουναφήσειπολ-
λές υποσχέσεις για τη δυναμική της ομάδας
μαςενόψειτηςφετινήςσεζόν.

Πέραόμωςαπότηναγωνιστικήτουεικόνα,
οΑΠΣΦίλιπποςΒέροιας διακρίνεται και στα
οργανωτικά του καθήκοντα, αφού ακόμη σε
δύσκολους καιρούς, έχει ανταποκριθεί με α-
πόλυτηεπιτυχίασεκάθεδιοργάνωσηήτουρ-
νουάπουανέλαβε.

Όλα αυτά τα «δείγματα γραφής» αναμφί-
βολα έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη και το
σεβασμό, όχι μόνο τηςΕΣΑΠ, αλλά και του
ελληνικού βόλεϊ, στα δρώμενα του οποίου
η ομάδα μας έχει και θα έχει πάντα ενεργή
παρουσία,ωςμίααπό τις ομάδες της «ελίτ»
του αθλήματος.Πριν όμωςαπό τονπροκρι-
ματικόόμιλοτουLeagueCupΝίκοςΣαμαράς
οι «ερυθρόλευκοι» τηςΒέροιαςθα έχουν την
ευκαιρία να τεστάρουν τις δυνάμεις τους κό-
ντραστονφετινόΠΑΟΚ, στοφιλικόπου θα
διεξαχθεί τηνΚυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις
18.30στοκλειστότηςΝάουσας.

ΑΠΣΦίλιπποςΒέροιας
Συγκροτήθηκε σε σώμα
το νέο ΔΣ του Συλλόγου

ΠρόεδροςοΓιώργοςΦύκατας
ΠραγματοποιήθηκαντηνΠα-

ρασκευή18Σεπτεμβρίου2020,
οιεκλογέςγιατηνανάδειξητου
νέουΔιοικητικού Συμβουλίου
τουΑ.Π.Σ. “ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙ-
ΑΣ”,παρουσίαδικηγόρουπου
απέστειλε ο δικηγορικός σύλ-
λογος.Αμέσως μετά την ολο-
κλήρωσητηςκαταμέτρησηςκαι
αποτελεσμάτων, τα νεοεκλεγέ-
νταμέλησυνεδρίασανπροκει-
μένουνασυγκροτήσουνόπως
ορίζει τοκαταστατικό τονκατα-
μερισμό τωναρμοδιοτήτωνμε-
ταξύ τωνμελών.Από την όλη
διαδικασίααναφέρονταιαναλυ-
τικάπαρακάτωηαρχαιρεσίατουνέου15μελέςΔιοικητικούΣυμβούλιου:

Πρόεδρος:ΓιώργοςΦύκατας
ΑναπληρωτήςΠρόεδρος:ΠέτροςΦύκατας
ΑντιπρόεδροςΑ’ΗλίαςΛαζός(ΕπικεφαλήςεπιτροπήςΜπάσκετ)
ΑντιπρόεδροςΒ’:ΔημήτρηςΠιτούλιας(ΕπικεφαλήςεπιτροπήςΒόλεϊ)
ΑντιπρόεδροςΓ´:ΠάνοςΣακελλαρίου(Επικεφαλήςεπιτροπήςχά-

ντμπολ,υπεύθυνοςεπικοινωνίαςσυλλόγουκαιχορηγιών)
ΑντιπρόεδροςΔ: ΓιώργοςΜπιλέκας (Υπεύθυνος νομικών του

συλλόγου)
ΑντιπρόεδροςΕ’:ΓιάννηςΔημητρίου(Επικεφαλήςτηςεπιτροπήςτου

γυναικείουχάντμπολκμέλοςτηςεπιτροπήςτουαντρικούχάντμπολ)
Γενικός Γραμματέας: ΓρηγόρηςΠαπαϊωάννου (Επικεφαλής επι-

τροπήςτέννιςκαιμέλοςτηςεπιτροπήςχάντμπολ)
Ταμίας:ΠαναγιώτηςΑγγελόπουλος (μέλος της επιτροπής γυναι-

κείουχάντμπολ)
Μέλος:ΝίκοςΑυτζής:(Ειδικόςγραμματέας)
Μέλος:ΒαίαΛιανοπούλου (Ειδικός γραμματέας, υπεύθυνηανά-

πτυξηςχάντμπολ)
Μέλος:ΚώσταςΜπάρμπας(ΕπικεφαλήςτηςεπιτροπήςΣτίβου)
Μέλος:ΣπύροςΣταματέλος(Μέλος επιτροπής χάντμπολ και επι-

τροπήχορηγιών)
Μέλος:ΑλέξηςΔρένος(Μέλοςεπιτροπήςχάντμπολ)
Μέλος:ΣτέλιοςΑγγελούδης

ΑναπληρωματικάΜέλη:
ΦώτηςΑλεξιάδης(Μέλοςεπιτροπήςχάντμπολ)
ΙουλίαΦύκατα(επιτροπήχορηγιών)
ΣτέργιοςΒέργος(ΥπεύθυνοςΛογιστηρίουσυλλόγου)
ΔημήτρηςΚαρολίδης(Γραφείοτύπου)
ΗρώΧαβιαροπούλου(Επιτροπήρυθμικήςγυμναστικής)
ΘεόφιλοςΚορωνάς(ΜέλοςεπιτροπήςΒόλεϊ)

ΔιοικητικόΣυμβούλιο
Α.Π.Σ“ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ”

Εντυπώσειςκαισετμοιράστηκαν
Α.Π.ΣΦίλιπποςΒέροιαςκαιΜίλωνας

Οιαποφάσειςτης148ηςσυνεδρίασηςτουΔ.Σ.τηςΕΣΑΠ
ΣτηΒέροιαοόμιλοςτουLeagueCupΝίκοςΣαμαράς

ΦιλικόμεΠΑΟΚστηΝάουσα

“ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 
ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΑΜΕΑ”
Με μεγάλη μας χαράπληροφορηθήκαμε από τον

τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικόΤύπο την καθιέρωση
γιαπρώτηφοράστηνπόλημαςοριζόντιασήμανσηκαι
καθιέρωσηνέωνθέσεωνστάθμευσηςαυτοκινήτων για
συμπολίτες μας με αναπηρίες από τονΔήμοΒέροιας
καιτηνΑστυνομικήΔιεύθυνσηΗμαθίας.

ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιο,ταΜέληκαιοιΑθλητέςμε
Αναπηρίες του “ΕνΣώματιΥγιεί” χαιρετίζουναυτή την

κίνησηπουβελτιώνειτηνποιότητατηςπροσβασιμότηταςτηςπόληςτηςΒέροιαςκαιτηνμεί-
ωσητηςανισότηταςτωνσυμπολιτώνμαςμεκινητικέςδυσκολίες.

ΜεεκτίμησηγιατοΔ.Σ.



Χρόνια τώρα ο 
Ελληνισμός ( Πόντι-
οι και Μικρασιάτες) 
προσπαθεί ώστε να 
διεθνοποιηθεί το θέμα 
της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων της Ανατο-
λής από το Κεμαλικό 
καθεστώς. Επιση-
μαίνουμε ότι το 1994 
στις 24 Φεβρουαρίου 
επί πρωθυπουργίας 
του Ανδρέα Παπαν-
δρέου και κατόπιν 
εισηγήσεως του Μι-
χάλη Χαραλαμπίδη 
ορίσθηκε η 19η Μαΐ-
ου ως ημέρα μνήμης 
της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου 
και στις 24 Σεπτεμ-
βρίου του 1998 ορί-
στηκε ημέρα μνήμης 
της γενοκτονίας των 
Ελλήνων της Μικράς Ασίας η 14η Σεπτεμβρίου, με ομό-
φωνες αποφάσεις της Βουλής των Ελλήνων. Από τότε 
έως και τώρα γίνεται αγώνας για την διεθνοποίηση του 
ζητήματος με στόχο την πίεση προς την Τουρκική ηγεσία 
να αναγνωρίσει τα εγκλήματα εκείνης της εποχής που δι-
έπραξαν οι  πρόγονοι τους και φυσικά μία συγνώμη προς 
τους απογόνους των Γενοκτονημένων. 

Πολλά και φρικαλέα τα εγκλήματα εκείνης της επο-
χής και φυσικά αμετανόητοι οι απόγονοι που συνεχώς 
απειλούν ότι θα το ξανακάνουν, όμως για πρώτη φορά έ-
χουμε την ωμή παραδοχή των εγκλημάτων από τον Πρό-
εδρο του κράτους αυτού που κάποιοι ‘’έστησαν’ για τα 
γεωπολιτικά συμφέροντά τους. Πολλά στοιχεία των απάν-
θρωπων και τζιχαντιστικών συμπεριφορών υπάρχουν 
στην Τουρκική Βουλή από ομιλίες διαμαρτυρίας κάποιων 
Τούρκων βουλευτών εκείνης της εποχής. Με διάφορους 
ξένους λαούς και ξένα εδάφη ‘’οικοδόμησαν’’ το γειτονι-
κό ψευδοκράτος με πολύ αίμα και όπως λέει ο λαός ‘’με 
ξένα κόλλυβα μνημόσυνο έκαναν’’. Ο σημερινός αρχηγός 
αυτού του μορφώματος λοιπόν που τυγχάνει να είναι και 
ποντιακής καταγωγής αλλά συμπεριφέρεται ως  φανατι-
κός Τούρκος πρόσφατα ανέφερε τα εξής: «Όσους πριν 
από έναν αιώνα επιτέθηκαν κατά της ανεξαρτησίας μας, 
ο τουρκικός λαός τους έθαψε  είτε στο χώμα είτε τους έρι-
ξε στη θάλασσα. Αυτοί που στόχευσαν τη σημαία μας και 
την προσευχή μας, όταν έψαχναν τρόπο να βγουν από 
αυτή την πίεση εκτέλεσαν τρεις πρωθυπουργούς, δυο 
υπουργούς και έναν αρχιστράτηγο. Ευχόμαστε να μην 
κάνουν το ίδιο λάθος σήμερα και να μην πληρώσουν το 
ίδιο τίμημα σήμερα».

Όπως και το :«Αιώνες μετά την κατάκτηση, για κά-

ποιους δεν είναι αποδεκτό ότι η Κωνσταντινούπολη 
βρίσκεται στα χέρια του τουρκικού έθνους και των Μου-
σουλμάνων. Επιτέλους το τζαμί της Αγιάς Σοφιάς είναι 
ανοιχτό στη διαδικασία λατρείας, όπως ήταν στην Κων-
σταντινούπολη το 1453. Γίναμε μάρτυρες για άλλη μια 
φορά ότι υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται να 
«χωνέψουν» ότι η Κωνσταντινούπολη είναι τουρκικό 
έδαφος». Ο ‘’Τούρκος’’ Πρόεδρος χρησιμοποιεί ξανά την 
λέξη ‘’κατάκτηση’’ παραδεχόμενος ότι κατέλαβαν, άρα 
και κατέχουν, μη Τουρκική Πόλη και φυσικά όλοι γνωρί-
ζουν την Ελληνικότητα της Πόλης που πάντα ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ θα ονομάζεται, όπως Εκκλησία θα είναι 
πάντα η Αγία Σοφία και όχι τζαμί. Το θέμα αυτό βέβαια ξε-
φεύγει από κάθε λογική αλλά και από κάθε παραλογισμό, 
διότι  ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ και Τζαμί δεν γίνεται.

Απ’ όλα αυτά και από πολλά άλλα, φαίνεται ότι δεν 
ήταν Τζιχαντιστές μόνο οι εκείνης της εποχής Τοπάλ 
Οσμάν, Κεμάλ Πασάς και οι συν αυτώ, αλλά και οι από-
γονοι συνεχίζουν την ΄΄παράδοση΄΄. Το σύνθημα τους 
τότε και σήμερα είναι: ‘’ ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ-ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ-Η 
ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ΄΄.Δυστυχώς μπλέξαμε με 
τους διαχρονικά Τζιχαντιστές, που ποτέ πολιτισμό δεν 
είχαν αλλά σκότωναν και ρήμαζαν αυτούς που είχαν. Γι’ 
αυτό και ο αείμνηστος καθηγητής Νεοκλής Σαρρής ορθά 
και χαρακτηριστικά έλεγε πως «η Τουρκία δεν έχει ιστορία 
αλλά ποινικό μητρώο».

Η κατεχόμενη Πατρίδα της Ανατολής όμως ‘’ΥΠΑΡ-
ΧΕΙ-ΖΕΙ’’ διότι όλα το μαρτυρούν. Αυτά που έμειναν όρ-
θια, έστω και πολλά μισογκρεμισμένα, αυτά που ανακα-
λύπτονται με τις ανασκαφές αλλά κυρίως τα εκατομμύρια 
των απογόνων  που σήμερα ζουν ΕΚΕΙ !!! Έγιναν πολλοί 
τώρα, από τους λίγους που είχαν απομείνει ζωντανοί, 

κάνοντας πολλά παιδιά και κρατώντας γλώσσα και 
πολλά άλλα στοιχεία του πολιτισμού μας. Κυρίως 
όμως κράτησαν αρκετοί από αυτούς την Ρωμαίικη 
ψυχή. 

      Κλείνοντας θέλουμε να ενημερώσουμε 
τα μέλη και τους φίλους της λέσχης αλλά και να  
ευχαριστήσουμε τον κ. Ερντογάν για την ωμή πα-
ραδοχή του γεγονότος της ‘’Γενοκτονίας’’, της ‘’κα-
τοχής’’ και της ‘’επανάληψης εάν χρειαστεί’’, για τα 
οποία πρέπει από δω και πέρα να ενημερώσουμε 
όλες τις χώρες και τους διεθνείς Οργανισμούς, 
ώστε να το αποδεχθούν όλοι και το μόνο που 
μένει είναι η συγνώμη από την επίσημη Τουρκική 
ηγεσία. Όσο για το θέμα των διαπραγματεύσεων  
εννοείται και είναι απόλυτα φυσιολογικό να καθί-
σουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να 
διαπραγματευτούμε τον τρόπο και το χρονοδιά-
γραμμα της επιστροφής όλης της κατεχόμενης πα-
τρίδας μας δηλαδή της Μικράς Ασίας, του Πόντου 
και φυσικά της Βόρειας Κύπρου και όχι στο να 
τους παραδώσουμε νησιά μας και το μισό Αιγαίο  
που διακαώς ονειρεύονται και πάντα πρέπει να 
έχουν στον νου τους το: «Η ΡΩΜΑΝΊΑ ΚΙ ΑΝ Ε-
ΠΈΡΑΣΕΝ ΑΝΘΕΊ ΚΑΙ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟ».

ΟΧΙ  ΑΛΛΗ ΕΙΣΒΟΛΗ… 
ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ…
ΝΑΙ ΣΤΗΝ  ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ…
Με τιμή, Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Τουμπουλίδης Νικόλαος

Η Γ. Γραμματέας
Τογκουσίδου Ευαγγελία
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Οριστικοποίηση Εγγραφών 
στο ΙΕΚ Βέροιας

Παρακαλούνται οι επιτυχό-
ντες των ηλεκτρονικών αιτήσε-
ων εγγραφής να προσέλθουν α-
παραιτήτως από τη Παρασκευή 
18-09-2020 έως και την Πέμπτη 
24-09-2020 στο ΙΕΚ Βέροιας, 
για να υποβάλουν Αίτηση Ορι-
στικοποίησης Εγγραφής. 

Το ωράριο λειτουργίας (για 
τις εγγραφές) του ΙΕΚ Βέροιας 
είναι 12:30 πμ - 20:00 μμ.

Προθεσμία υποβολής Αιτή-
σεων Εγγραφής: 

έως και την Πέμπτη 24-09-
2020 μέχρι τις 20:00 μ.μ.

Ειδικότητες Εγγραφής:
1) Βοηθός Φαρμακείου
2) Βοηθός Νοσηλευτικής Γε-

νικής Νοσηλείας
3) Φύλακας Μουσείων & Αρ-

χαιολογικών Χώρων
4) Θρησκευτικού Τουρισμού 

& Προσκυνηματικών Περιηγήσεων
5) Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ
6) Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης
7) Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση & Σχεδιασμός Αντικειμένων
8) Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών & Παρεμφερών Προϊόντων
Δικαιολογητικά: 
1) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σας, 
2) Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής σας (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο 

ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ κ.λπ.), 
3) Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων σας (κοι-

νωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία), 
4) Προαιρετικά εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής σας σε οριστική μορ-

φή (με αριθμό πρωτοκόλλου)
----------------------------
ΔΙΕΚ Βέροιας
Σταδίου 121 59131 Βέροια
Τηλ: 2331071743,2331022707
Φαξ: 2331065528
Email: grammateia@iek-veroias.ima.sch.gr
Ιστολόγιο: https://iekverias.blogspot.com

Εθελοντική αιμοδοσία
Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020 κατά τις ώρες 09.00-14.00 στο χώρο του ιατρείου Αγ-

γελοχωρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία, στην οποία θα συμμετέχουν οι το-
πικές κοινότητες Αγγελοχωρίου – Πολυπλατάνου –Ζερβοχωρίου. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι 
κάμπου Αγγελοχωρίου – ποντιακά νιάτα Άνω Ζερβοχωρίου – εύξεινος λέσχη Αγγελοχωρί-
ου – νέων Πολυπλατάνου. Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων των δημοτικών σχολείων. Η 
ποδοσφαιρική ομάδα Ατλας Άνω Ζερβοχωρίου καθώς και η εθελοντική ομάδα Πολυπλατά-
νου. Η μαζική σας συμμετοχή κρίνεται απαραίτητη ώστε η τράπεζα μας να έχει επάρκεια, 
διότι από την προηγούμενη αιμοδοσία κάποιοι συμπολίτες μας που χρειάσθηκαν αίμα 
εξυπηρετήθηκαν άμεσα.

Ξεκίνησαν από χθες Δευτέρα 21 Σεπτεμ-
βρίου οι εγγραφές στο Κοινωνικό Φροντιστή-
ριο του Δήμου Νάουσας, υπό την αιγίδα του 
Νομικού Προσώπου “ΚΚΠ&Α Δ.Νάουσας”, το 
οποίο ανταποκρινόμενο στην αγωνία των γο-
νέων της πόλης, οι οποίοι δυσκολεύονται να 
αντιμετωπίσουν το κόστος της φροντιστηρια-
κής δαπάνης, θα επαναλειτουργήσει και φέτος 
το κοινωνικό φροντιστήριο για τους μαθητές 
Γυμνασίου και Λυκείου.

Εγγραφές
Οι εγγραφές θα διαρκέσουν έως την Τε-

τάρτη 30 Σεπτεμβρίου, (εκτός Σαββάτου).Οι 
εγγραφές θα γίνονται 11.00 - 13.00 στο χώρο 
του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Νάουσας 
κτίριο Λόγγου Τουρπάλη. 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά εγγραφής:
α) Φωτοτυπία ταυτότητας κηδεμόνα
β) Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώμα-

τος 2019

δ) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης.

Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο καταδεικνύει 
την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του αιτού-
ντα όπως κάρτα ανεργίας γονέα, πιστοποιητι-
κό αναπηρίας κτλ, γίνεται δεκτό ως επιπλέον 
κριτήριο συμμετοχής.

Εκπαιδευτικοί
Όσοι καθηγητές  - καθηγήτριες  όλων των 

ειδικοτήτων επιθυμούν να συμμετάσχουν και 
να διδάξουν εθελοντικά στους μαθητές - μα-
θήτριες Γυμνασίου και Λυκείου, μπορούν να 
επικοινωνήσουν με το Κέντρο Κοινότητας. 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία πτυχίου
2. Φωτοτυπία ταυτότητας
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από 

το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νάουσας 
στο τηλ. 2332029980.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές  
στο Κοινωνικό Φροντιστήριο 

του Δήμου Νάουσας

EYΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Η ωμή παραδοχή 

της Γενοκτονίας των Ελλήνων της 
Ανατολής από τον κ. Ερντογάν



ΤουΓιάννηΓεωργουδάκη*
  
Σε μια χώρα μακρινή κι ονει-

ρεμένη, ο κύριος Χουαν οΔιευ-
θυντής ανοίγει στις 8.00 το Σχο-
λείο και ξεκινάει την καθημερινή
του ρουτίνα. Ενημερώνεται για
την αλληλογραφία από τονΗ/Υ,
ελέγχειτονχώρογιαπιθανάπρο-
βλήματα,ανοίγειτακαλοριφέρκαι
στέλνει έγγραφαστηνΔιεύθυνση
και  στις τεχνικές υπηρεσίες για
τα καθημερινά «μερεμέτια».Βλέ-
πετε δεν υπάρχει γραμματειακή
αλλάούτεκαιτεχνικήυποστήριξη
καθώς η πολιτεία δεν θεώρησε
ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να
είναι πρόβλημα σε ένα σχολείο
του 21ου αιώνα.Ο κύριος Χου-
άν είναι τρία χρόνιαΔιευθυντής
στοσχολείο.Έμαθετη«δουλειά»
και θεωρεί πως είναι πλέονώ-
ριμος και πετυχημένος.Ανέθεσε
κατά γράμμα τις εξωδιδακτικές
εργασίες στους υφιστάμενους με
το ξεκίνημα της χρονιάς, εκτελεί
κατά γράμμα τις εντολές των α-
νωτέρων, συγκαλεί το σύλλογο
διδασκόντωνόποτεχρειάζεταικαι
όλαδουλεύουνρολόιή…περίπου
ρολόι.Βλέπειςαπό τηναρχή της
χρονιάς υπάρχουν πολλά κενά
εκπαιδευτικών στο σχολείο, ενώ
ταυτόχρονα υπάρχουν εγκυμο-
νούσες σε άδεια.  Σήμερα όμως
είναι μια σημαντική μέρα, καθώς
θαέρθουνστοσχολείοοιπρώτοι
αναπληρωτές  και επιτέλους τα
παιδιά θαπάψουν να διαμαρτύ-
ρονται και να σουλατσάρουν ά-
σκοπα στην αυλή.Ποιοι είναι οι
αναπληρωτές, ή τι προσόντα έ-
χουν,δενξέρεικαιδεντοναφορά
κιόλας. Τουαρκείπου θα «κου-
μπώσουν»στοπρόγραμμα.Έτσι
άλλωστεγινότανπάντα.

  ΟκύριοςΧουάνδενπολυα-
σχολείται με καινοτόμες δράσεις
και εξωστρεφείς δημιουργίεςπου
τουπροτείνουνοισυνάδελφοίτου
απότοξεκίνημα.Έχειάλλεςσκο-
τούρες καθώς δεν βρέθηκε ακό-

μη λύση για την μεταφορά των
μαθητών στο σχολείο.Άσε που
τα παιδιά στριμώχνονται παρά
την υγειονομική κρίση-προσωρι-
νά όπως τον διαβεβαίωσαν-στις
υπάρχουσες αίθουσες επειδή…
αυτέςείναιοιεντολές. Δενσκοτί-
ζεταικαιπολύβέβαιακαθώςτου
χρόνου θα φύγει. Βλέπεις μετά
τις εκλογές ήρθαν οι «άλλοι» και
μάλλον θα βάλουν κάποιον δικό
τους.Προπονείται όμως καθημε-
ρινάστις δημόσιεςσχέσεις.Έτσι
άλλωστεγινότανπάντα.

  Ο κύριος Χουάν επιβλέπει
τηνείσοδο τωνπαιδιών, τηλεφω-
νεί σε συνάδελφους που άργη-
σαν και συνήθως μπαίνει σε μια
τάξη για να απασχολήσει τους
μαθητές καθώς όλο και κάποιος
συνάδελφος απουσιάζει «δικαιο-
λογημένα». Το παραπάνω σκη-
νικόσυνεχίζεταισε όλη τηνδιάρ-
κεια της μέρας, διανθισμένο με
το απαραίτητο αλατοπίπερο του
«ξαφνικού»- όπωςαδιαθεσίαμα-
θητών, ποινές σε απείθαρχους,
παρεξηγήσεις μεταξύ συναδέλ-
φων, πόρτες που δεν ανοίγουν,
πρίζεςπουδενδουλεύουν, λεκά-
νεςβουλωμένες,  καιάλλα τέτοια
γόνιμα περιστατικά. Πολλές φο-
ρές φεύγει για προκαθορισμένα
ραντεβού με τηνΔιοίκηση ή τις
Δημοτικές αρχές.Την ίδιαστιγμή
τα τηλέφωναστοσχολείο χτυπά-
νε ασταμάτητα. Ερωτήσεις από
γονείς, προμηθευτές, διοικητικές
εντολές, θέματα λειτουργίας. Η
απάντηση για όποιον εκπαιδευτι-
κό έχει τηνατυχία να είναι κοντά
στοτηλέφωνο,είναιπάνταηίδια:
«δεν γνωρίζω κύριέ μου πάρτε
αργότερα».Ομόνοςπουγνωρίζει
είναιοδιευθυντής.

   Η ιεροτελεστία, η ύψιστη
στιγμή θα λέγαμε του καθήκο-
ντος, είναι όταν ο κύριος Χουάν
πρέπειναπροωθήσειταέγγραφα
στους συναδέλφους.Τα κάθε εί-
δους έγγραφαπου έρχονται άλ-
λοτεμε τηνμορφήκατεπείγοντος
και άλλοτεως έγγραφαρουτίνας.
Αποστολέας πάντοτε η αόρατος
αρχή κάπου εκεί στο κτίριο του
Υπουργείου στην πρωτεύουσα.
Στέλνονται παντού χωρίς διάκρι-
ση, χωρίςπροειδοποίηση.Άλλοι
αποφασίζουν, άλλοι προτείνουν
καιεγκρίνουν,χωρίςκαμίασυμμε-
τοχήτωνάμεσαενδιαφερόμενων,
με μια ισοπεδωτική λογική που
χωρίςαμφιβολίαδεναφήνειπερι-
θώριαπαρανόησηςστουςπαρα-
λήπτες. Είστε όλοι ίδιοι.Έτσι θα
λειτουργήσετε,έτσιθαπορευθείτε
και μη ρωτάτε πολλά.Άλλωστε
έτσιγινότανπάντα.

  Ο κύριοςΧόρχε ομαθημα-
τικός  ξυπνάει όπως κάθε πρωί
στις 9.00π.μ. Τρώει το πρωινό
τουκαιγύρωστις10.00βρίσκεται
στοσχολείο.Βλέπετεείναιπαλιός
και έχει συνεννοηθεί με τονπρο-
γραμματιστήτουσχολείουναμην
τουχαλάειτονύπνο.Μετάτιςκα-
θιερωμένες «καλημέρες», μπαίνει
γιαμάθημα.Ηπόρτακλείνειπίσω
του.Τα30τετραγωνικάτηςτάξης
είναι το βασίλειό του.Κανείς δεν
δικαιούταιναμπειήναβγειχωρίς
την άδειά του. Κανείς δεν δικαι-
ούταιναενοχλήσει.Κιαυτόςαπό
τούψοςτηςέδραςαφούεξετάσει
ωςείθισται,παραδίδειτοεπόμενο
μάθημα.Διάλλειμα,καφές,γρήγο-
ρεςατάκεςμε τουςσυναδέλφους
για την άτιμη κοινωνία, ταποδό-
σφαιρα και τιςπολιτικές  και μια
επανάληψητουσκηνικούσεάλλη
τάξη.Αφού τελειώσει το τρίωρο,
χαιρετάεικαιεπιστρέφειστοσπίτι
για τα δυο κολλητά «ιδιαίτερα»
καθώςομισθόςείναιπενιχρόςκαι
οιαπαιτήσειςπολλές.

   Η κυρία Κατρίν η φιλόλο-
γος ξυπνάει νωρίς σήμερα. Εί-
ναι Τρίτη και έχει εφημερία. Η
κυρία Κατρίν διορίστηκε σε ένα
μακρινό νησί αλλά κάθε χρόνο
παίρνει απόσπαση όπως άλλω-
στε και δεκάδες άλλοι που είναι
στην ίδια θέση.Ας είναι καλά ο
τοπικός«παντρόνε»κομματάρχης
που τηνβοηθάει.Θα τονβοηθή-
σει κι αυτή άλλωστε.Αγχώθηκε
τις τελευταίεςμέρεςκαθώςέχασε
αρκετάμαθήματακαιγιανα«βγά-
λει την ύλη» αποφάσισε να πα-
ραδώσει τρία μαθήματα κολλητά.
Εντάξει δεν υπάρχει πρόβλημα,
άλλωστεόλαταπαιδιάπηγαίνουν
σε φροντιστήρια.   Η κυρία Κα-
τρίνκάνειπαρέαμε τηνκυρίαΈ-
λεν της Γαλλικής.Όποτε μπορεί
βέβαια καθώς η Έλεν διδάσκει
σε τέσσερασχολεία καισυνήθως
γυρίζει σπίτι κουρασμένη κι απο-
γοητευμένη.Αλλιώς ξεκίνησε την
καριέρα της, γεμάτη όνειρα και
στόχουςαλλά τομάθημαπουδι-
δάσκειθεωρήθηκεαπότοΥπουρ-
γείο ξεπερασμένο και σχεδόν ε-
ξαφανίστηκε από τοπρόγραμμα
σπουδών. ΗΈλενθέλειναπρο-
σφέρει,ναδημιουργήσειαλλάδεν
μπορεί.Δενπρολαβαίνει.Σήμερα
όμως είναι Τρίτη. Προσευχή, τα
παιδιά στις τάξεις μάθημα τρεις
ώρες και κατόπιν παρέα με την
κυρία Κατρίν κατευθύνονται στο
παζάρι που εδρεύει εκατό μέτρα
από το σχολείο.Ψώνια και στο
σπίτιγιαταπεραιτέρω.

  Ο Κριστιάνο είναι αναπλη-
ρωτής φυσικός. Υπέγραψε την

πρόσληψη,πήρεθερμήχειραψία
από τονΔιευθυντή ο οποίος τον
ενημέρωσε για τα «πως και τα
γιατί».Τουείπεναείναιαυστηρός
και σοβαρός με ταπαιδιά, να ε-
νημερώνειτοβιβλίούλης,ναμην
διαμαρτύρεται που δεν υπάρχει
εργαστήριοστοσχολείο και γενι-
κώς ότι έτσι έχουν ταπράγματα
καιδεναλλάζουν.«Θασουδώσω
και δυοώρες project για να συ-
μπληρώσειςωράριο»συμπλήρω-
σεκαιβλέπονταςτηναπορίαστο
πρόσωποτουΚριστιάνοσυνέχισε
«μηφοβάσαιδενείναιτίποτε.Θα
περνάςτηνώρασουχαλαρά»και
κατέληξε κουνώντας τοσοφό του
κεφάλι «δεν αλλάζουν τα πράγ-
ματα εύκολα…μεγάλημάζαμεγά-
λη αδράνειαπαιδί μουπου λέτε
κι εσείς οιφυσικοί».ΟΚριστιάνο
μπήκε γιαπρώτηφορά σαν χα-
μένος στην τάξη.Έχει καιρό να
ασχοληθεί με την επιστήμη του,
καθώς δούλευε ντελίβερι στην ε-
πιχείρηση του αδελφού του. Το
άγχος είναι μεγάλο, η βοήθεια α-
πόπουθενάκαιηώραμέσαστην
τάξη ατέλειωτη.  Δέχτηκεφιλικά
χτυπήματαστηνπλάτηαπό τους
παλιούςκιεκείγύρωστομεσημέ-
ρι έφυγε τρέχοντας για ναψάξει
νανοικιάσεισπίτι.Μιανέακαριέ-
ρα μόλις ανέτειλε. Βλέπεις, στην
μακρινήαυτή χώραηστελέχωση
τωνσχολείων  αποτελεί μια διοι-
κητικήπράξηγιατηνκάλυψητων
κενών θέσεων. Για να κουμπώ-
σουνστοπρόγραμμα.Κανείςδεν
ενδιαφέρεται για την ανεύρεση
του κατάλληλου διδακτικούπρο-
σωπικού.

   Οι περιπτώσεις πουπερι-
έγραψα δεν χαρακτηρίζουν το
σύνολο των εκπαιδευτικών της
μακρινής αυτής χώρας.Θα ήταν
όμως παράλειψη να περάσουν
στο μουλωχτό.  Η πλειοψηφία
των εκπαιδευτικών δουλεύει με
πάθος τόσο στο σχολείο όσο
και στοσπίτι. Και δεν το κάνουν
από  φόβο για την αξιολόγηση
που- σε άλλες χώρες- πλανάται
σανδαμόκλειοςσπάθηπάνωαπό
τα κεφάλια των εκπαιδευτικών.
Μέρα με τη μέρα προσπαθούν
γιατοκαλύτερομεμοναδικάτους
όμως όπλα τηνπείρα της καθη-
μερινότητας και την προσωπική
υπευθυνότητα (φιλότιμο το λένε
σ’ αυτή τη χώρα).Χωρίς επιπλέ-
ον επιβράβευση, χωρίς κίνητρα,
χωρίς όραμα.Απελπιστικά μόνοι
στοέργοτους.Απελπιστικάμόνοι
στην τάξη τους.Άλλωστε έτσι γι-
νότανπάντα.

 ΟΠέντρο-έναςαπό τους χι-
λιάδες Πέντρο της χώρας- είναι

μαθητήςστηνΑΛυκείου.Ηβαριά
γεμάτη όνειρα τσάντα τουΔημο-
τικού έχει πια αδειάσει.Έχοντας
ήδηεννέαχρόνιασχολικήςπείρας
στηνπλάτητου,μπήκεστοπετσί
του  ρόλου για τον οποίο εκπαι-
δεύεται.Πρωινήπροσευχή,μάθη-
μα-απαγγελία-απότονκαθηγητή,
μιααπότα ίδιατηνεπόμενηώρα
κιένατεστόμοιομετοπροχθεσι-
νόγιανααποδείξειακόμημιαφο-
ρά τις γνώσεις του. Ευλογημένη
γυμναστική την επόμενηώρα για
χαλάρωμα, όποτε δεν βρέχει βέ-
βαια καθώς κλειστό γυμναστήριο
δεν υπάρχει.Νανούρισμαμεταξύ
ύπνουκαιξύπνιου  τις τελευταίες
ώρες με γνώσεις επι χάρτου και
με την μόνιμηαπορίαστηνάκρη
τουμυαλού: «πούθαμου χρησι-
μεύσουν όλα αυτά;» Και η μέρα
ξεκινάειαμέσωςμετά.Επιστροφή
στοσπίτι,φαγητό- ζεστόαν είναι
τυχερός- και αμέσως μετά, φρο-
ντιστήρια,αθλήματα, ξένεςγλώσ-
σες.Οργασμός γνώσης γιατί ό-
πωςλέεικαιοπατέρας«Πληρώ-
νω ένα κάρο λεφτάαλλάοαντα-
γωνισμόςείναιεξοντωτικόςκαιθα
σεφάνεότανβγεις εκεί έξω».Το
εκεί έξω αργεί άλλα δυο χρόνια.
Κιαυτόςπεριμένει.Κι ετοιμάζεται
από τώρα για τιςπερίφημες εξε-
τάσειςεκείστηνάκρητουτούνελ.
Όλα ταάλλαδεν έχουνσημασία.
Δυο εβδομάδες είναι αυτές που
θα κρίνουν το μέλλον του.Έτσι
τουείπαν.Κιαυτόςτοπίστεψε.Το
μέλλοντουπουείναιαόρατοαλλά
ταυτόχρονα προβλέψιμο. Όπως
προβλέψιμηείναι καιηκαθημερι-
νότηταστοσχολείο.Σελίγοθαξε-
κινήσουν οι καταλήψεις-έτσι γίνε-
ταιπάντα-καιθαβρειλίγοχρόνο
νααφιερώσειστονεαυτότου.Να
διαβάσει το βιβλίοπου τοάφησε
στη μέση από το Καλοκαίρι, να
περπατήσειπαρέαμετηνΚριστίν
πουόλοκαικάτιθέλεινα τηςπει

αλλάδενβρίσκειλέξεις.ΟΠέντρο
θα σπουδάσει, θα κάνει οικογέ-
νειακαιπαιδιά.Ταπαιδιάθαπάνε
στοσχολείομεμιατσάνταγεμάτη
όνειρα.ΠολύπιθανόνκιοΠέντρο
πουθέλει να γίνει εκπαιδευτικός.
Ηγηγυρίζειοιάνθρωποιγερνούν
και φεύγουν.Το ίδιο κι οι εκπαι-
δευτικοί.Νομοτελειακά οΠέντρο
θαγίνειεκπαιδευτικόςαφούτοθέ-
λει.Το σύστημα είναι στρωμένο,
την δουλειά την ξέρει από τώρα.
Απλάαλλάζουνοι ρόλοι.Έτσι γι-
νότανπάντα.

  Γύρωστις 2.00μμ κι ο κύρι-
οςΔιευθυντής είναι μόνος από
ώρα. Περιμένει τον φύλακα για
ναπαραδώσειτοκτίριο.Προωθεί
κάποιες τελευταίες διαταγές στο
mailκαιαποχωρεί.

   Η εκπαιδευτική καθημερι-
νότητα που περιγράψαμε στην
μακρινή αυτή χώρα μας φέρνει
ασυναίσθηταστο νου  μια βαθιά
ανθρώπινηπροσέγγισηόπωςπε-
ριγράφεταιστοάρθρο26τηςΠα-
γκόσμιαςΔιακήρυξηςτωνΔικαιω-
μάτων τουΑνθρώπου  «η εκπαί-
δευσηπρέπεινααποβλέπειστην
πλήρηανάπτυξητηςανθρώπινης
προσωπικότηταςκαιστηνενίσχυ-
σητουσεβασμούπροςταανθρώ-
πινα δικαιώματα και τις βασικές
ελευθερίες».Δεν απαιτείταιπολύ
φαντασίαγιαναπροβλέψουμετο
ζοφερό μέλλονπου επιφυλάσσει
η μοίραστους κατοίκους της μα-
κρινής αυτής χώρας αν δεν ξυ-
πνήσουν από τον εκπαιδευτικό
τους λήθαργο Εμάς βέβαια δεν
μας ενδιαφέρουν τέτοιου είδους
προβλήματα. Εμείς έχουμε άλλα
προβλήματα να επιλύσουμε και
άλλωστεαυτήη χώρα είναιπολύ
μακριά.

Καλήσχολικήχρονιά

*Εκπαιδευτικός
καισυγγραφέας
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Σεπτέμβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

21-9-2020 μέχρι27-

9-2020 θαείναιτο

εξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Πέμπτη 24-9-2020

13:30-17:30  ΠΑΠΑ-
ΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-23360

21:00-08:00 ΜΑΤΑΤΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩ-
ΣΤΗ18 (μπροστάαπόπιά-
τσαταξί)23310-63102

Φαρμακεία

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
21/09/2020 έως 25/09/2020

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.

ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΜΑΚΡΙΝΗ 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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.

κα ι  ο ικόπεδο 200

τ.μ., 60.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ρω-
σοπροσφύγων 44, ε-

νοικιάζεται διαμέρισμα

109 τ.μ., 1ος όροφος,

3ΔΣΛΚ, 2W.C.,  α-

ποθήκη, μπαλκόνια

γύρω-γύρω και θέα.

Τηλ.: 6974 071926&

6942201941.

Κ Α Λ Λ Ι Μ Α Χ ΟΥ
ΜΑΝΙΟΥ 2 ,  κοντά
στονΑγ.Αντώνιο, ε-

νοικιάζεται γκαρσονιέ-

ρα επιπλωμένη.Τηλ.:

2331024072.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, κέντρο
Αγ .  Ν ικολάου 17 ,

πάνω απόΑγ.Δημή-

τριο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

γκαρσον ι έρα ,  2ος

όρ., ανακαινισμένη,

επ ιπλωμένη ,  ηλε -

κτρ. συσκευές, αέριο

& κάμερα εισόδου.

Τηλ.:6937045440κα

Ελένη.

ΑΘΗΝΑ ενοικιάζο-
νται γκαρσονιέρες 50

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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τ.μ. και 55 τ.μ. (σαλόνι,

κουζίνα, υπνοδωμάτιο,

W.C.) στην περιοχή Ζω-

γράφου, δίπλα στα Πα-

νεπιστήμια. Τηλ.: 6977

782641&6971884916.

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣενοικιάζε-
ται γκαρσονιέρα, ανακαι-

νισμένη,κοντάστηΛέσχη

Αξωματικών. Τηλ.: 6949

408554&6948726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΡ.ΗΛΙΑΣ 15, ενοικι-

άζεται γραφείο 20 τ.μ., ε-

πιπλωμένο. Τηλ.: 23310

24072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ιατρεί-
ο-γραφείο 42 τ.μ. καθα-

ρό, λήρως ανακαινισμένο

στηνοδόΒενιζέλουαρ.46

Βέροια.Πληρ. τηλ.: 6932

361080,6945535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  πε-
ρίπτερο Ακροπόλεως,

στην καινούργια γέφυρα

«Κούσιου». Τηλ.: 6984

108684.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ21-9.Κωδ:23132-Κέντρο

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                   
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

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

ηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292-ΚέντροκοντάστηνΕληά

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:106403-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙΚΙ-

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

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

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

.-Τιμήπολύπολύχαμηλήμόνο110€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚμεράμπα,σεπλήρηλειτουργία,
κοντάστηνΒενιζέλουτιμήαπό80€/μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης

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

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

Κωδ:106692ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΗΜΑΘΙΑΣ,

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548.ΒΕΡΟΙΑστηνπεριοχήΞη-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:14100.ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
-Γκαρσονιέρα35 τ.μ.,πίσωαπο τοΣτάδιοΒέ-

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

στικό.
Τηλ.:6996436044,6972236144

&2331062812.



ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται
επαγγελματικόςχώρος50τ.μ.,

πλήρως ανακαινισμένος, 1ος

όρ., γωνιακό, δίπλασταΑστι-

κά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κομμω-
τηρίου με βασικές γνώσεις

κομμωτικής, χωρίς υποχρεώ-

σεις, για πλήρη απασχόληση

σεκομμωτήριοστοκέντρο της

πόλης.Τηλ.:6974628212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος λογι-
στικού γραφείου.ΑΠοστείλετε

βιογραφικόσημείωμαστηδιεύ-

θυνση:info@giouros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος ΤΕ-
ΦΑΑ με εξειδίκευση στην κο-

λύμβηση για να εργαστεί ως

προπονητής στο κολυμβητή-

ριο “ΠΗΓΑΣΟΣAqua Center”

στη Βέροια.Ασφάλιση και α-

ποδοχέςσύμφωναμετονόμο.

Κατάθεση βιογραφικών στη

γραμματεία του κολυμβητηρί-

ου Σταδίου 125 Βέροια. Τηλ:

2331125087.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτο-
κινήτων, ηλεκτρολόγος αυτο-

κινήτων από επιχείρηση στη

Βέροια για πλήρη απασχόλη-

ση. Ικανοποιητικήαμοιβή. ΖΗ-

ΤΕΙΤΑΙ οδηγόςΤαξί γιαπλήρη

απασχόληση καθώς και ΠΩ-

ΛΗΣΗγαϊδουράκια.Τηλέφωνα

επικοινωνίας: 2331071553 &

2331062900.Ώρες επικοινωνί-

ας:9:00με18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός ή

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΑΛΣΟΣΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣ-ΚΑ.ΘΘέα200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ1Δ-Σ-ΚΘερμ/τες,Θεα,κοπλαμ200€
ΠΑΤΡΙΔΑεπιπλ.Μονοκατοικια1δσκwc280
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣεπιπλωμενο2ΔΣΚ,Θεα,Α/CΑ.Θ350€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη1200Ε
ΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσαμε
αδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαηκαλλι-
εργειες22000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€

ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο
28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογιαπαρκιγκ
28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μαπό37000τωρα
15000€

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

14 ΠΕΜΠΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη ΧαρίεσσαΝαούσης

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτωνμε μηλιές 8 ετών

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

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



βοηθός φαρμακοποιού με ε-

μπειρίαγιαφαρμακείοστοΝο-

μόΗμαθιας.Αποστολήβιογρα-

φικούστο: aggeliesfarmakio@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανοτεχνίτης
αυτοκινήτων για μόνιμη εργα-

σία. Τηλ.: 23310 21904 κος

Κώστας.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ALU-SYN ζη-
τάει άτομο γιαμόνιμη εργασία

με εμπειρίασε κατασκευή και

τοποθέτηση κουφωμάτων.

Επικοινωνία για ραντεβού

2331073281 υπεύθυνοςπρο-

σωπικου Βύρων Σταμπούλο-

γλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-
γασίασεφαρμακείομε επιδό-

τηση και σχετική εμπειρία.Α-

παραίτητηπροϋπόθεσηκάρτα

ανεργίας.Τηλ.: 23310 27507,

6947259696.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζητάει
ναπροσλάβει γιαμόνιμηαπα-

σχόληση, εξωτερικόπωλητήή

πωλήτρια για τουςΝομούςΗ-

μαθίας,Πέλλας,Θεσσαλονίκης.

Απαραίτηταπροσόντα,ευχέρεια

λόγου,αγγλικήγλώσσα,δίπλω-

μααυτοκινήτου,άδειαεργασίας

προσωπικούασφαλείας, εμπει-

ρίαμεβιογραφικόκαισυστάσεις.

Μισθός, ασφάλιση καιποσο-

στά.Παραλαβήδικαιολογητικών

με συνέντευξη στα κεντρικά

γραφείαμας,Θεσσαλονίκης45

Βέροιαwww.securitytsiflidis.gr-

sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.

2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής,

τελειόφοιτος του ΑΠΘ, με

φροντιστηριακηπείρα,παρα-

διδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

μαθητέςΔημοτικού, Γυμνασί-

ου,Λυκείου (με εξειδίκευση

στηνΈκθεση).Τιμέςπροσιτές

μεμονωμένακαισεγκρουπά-

κια.Τηλ.:6973707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

τηςCICU σεπολύ κατάστα-

ση,400 ευρώόλαμαζί.Τηλ.:

2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣοικονομι-
κά ανεξάρτητος αναζητά σο-

βαρήεμφανίσιμηκυρίαχωρίς

οικογενειακέςυποχρεώσειςά-

νωτων65ετώνέως75ετών

με τηνπροοπτική γνωριμίας

και συμβίωση. Τηλ.: 6977

951301.

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζη-
τά γνωριμία με κυρία από55

ετών έως68 ετών, μεσκοπό

τησυμβιωσηήτογάμο.Τηλ.:

6986585060.

ΚΥΡΙΑ60ετών,συνταξιού-
χος, κοινωνική, αξιοπρεπής,

αναζητάσύντροφο έως 68 ε-

τώνμετα ίδιαχαρακτηριστικά

για μία ουσιαστικήσχέση ζω-

ής.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις.

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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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:
α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

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

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

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

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

ΗεταιρίαPaniniA.E.
επιθυμείναπροσλάβει:

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

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

συνθήκεςπίεσης
•Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός
Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον

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

Οδηγό
Απαραίτητα Προσόντα
•Τουλάχιστον5έτηεμπειρίαςσεπανόμοιαθέσηστονχώροτων

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

ΑποστολήΒιογραφικών:info@panini-foods.gr



Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί οι ιδιοκτήτες ακινήτων προκει-
μένου να προσλάβουν τις προθεσμίες για να κλείσουν τις εκκρεμό-
τητες που έχουν με την εφορία.

Έτσι, όσοι έχουν εισπράξει μειωμένα κατά 40% ενοίκια θα πρέ-
πει να τα δηλώσουν μέχρι σήμερα  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
της ΑΑΔΕ για να κερδίσουν έκπτωση φόρου 30% για τη ζημιά που 
έχουν υποστεί, ενώ την Παρασκευή – εκτός απροόπτου – θα αναρ-
τηθούν στο Taxisnet τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ.

Αύριο Παρασκευή θα αρχίσουν να βλέπουν το φετινό λογα-

ριασμό του ΕΝΦΙΑ στο Taxisnet πάνω από 7,3 εκατ. ιδιοκτήτες 
ακινήτων οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τις δυο 
πρώτες δόσεις του φόρου (Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου) έως τις 30 
Οκτωβρίου.

Ο φορο-κατάλογος των υποχρεώσεων
Με το χρόνο να «τρέχει» και τις ημερομηνίες να λήγουν ο κα-

τάλογος των υποχρεώσεων και των ενεργειών για τους ιδιοκτήτες 
ακινήτων περιλαμβάνει:

– Την υποβολή των δηλώσεων Covid 19 από τους ιδιοκτήτες α-
κινήτων οι οποίοι μέχρι και τον Αύγουστο εισέπραξαν υποχρεωτικά 
μειωμένα και 40% ενοίκια. Με τη δήλωση των «χαμένων» ενοικίων 
οι φορολογούμενοι θα κερδίσουν έκπτωση φόρου για το 30% της 
ζημιάς που έχουν υποστεί. Η έκπτωση συμψηφίζεται με το φόρο 
εισοδήματος ή και τον ΕΝΦΙΑ.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ οι ιδιοκτήτες ακινήτων 
μπορούν να υποβάλουν μέχρι σήμερα (σ.σ. εάν δεν υπάρξει πα-
ράταση): αρχικές δηλώσεις για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο, 
για όσους δεν έχουν ακόμα υποβάλει αρχικές δηλώσεις και τροπο-
ποιητικές δηλώσεις για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο.

– Την επικαιροποίηση των μισθωτηρίων συμβολαίων μέχρι 
τις 30 Σεπτεμβρίου από τους φορολογούμενους που ενοικιάζουν 
ακίνητα. Χωρίς κυρώσεις και πρόστιμα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα 
πρέπει να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ 
(www.aade.gr) και να δηλώσουν  την ισχύ των μισθωτηρίων συμ-
βολαίων,  δηλώνοντας για πρώτη φορά  τις μισθώσεις που έχουν 
συναφθεί προ του 2014 οι οποίες δεν δηλώθηκαν ποτέ. Μισθω-
τήρια συμβόλαια που έχουν λήξει θα πρέπει επίσης να δηλωθούν 
γιατί διαφορετικά, η μίσθωση θεωρείται ότι εξακολουθεί να ισχύει 
και οι φορολογούμενοι αργά ή γρήγορα θα βρεθούν μπλεγμένοι με 
την Εφορία.

(πηγή in.gr)

P Η κουλτούρα 
πάντα νικάει, είπε για 
τους αντιδρώντες στα 
μέτρα για τον κορωνο-
ϊό ο Μαγιορκίνης. Εν 
τούτω Γκίκα...

 
P Έκαναν λέει συ-

νέδριο κατά του ιού επι-
στήμονες στην Αθήνα. 
Με κοινό παρονομαστή 
ότι πιστεύουν στους ε-
ξωγήινους. Το τερμάτι-
σαν.

 
P By the way. Αστεροειδής πλησιάζει α-

συνήθιστα τη Γη. Ευτυχώς είναι μικρός. Γιατί 
στα αστρονομικά, το μέγεθος μετράει.

 
P Χιλιάδες αστρονόμοι χρόνια τώρα δεν 

έχουν δει εξωγήινο, κι αυτοί έχουν δει. Είναι που 
δεν τους εμποδίζει ο κορωνοϊός που δεν υπάρχει.

 
P Πείτε όχι στην επανάσταση της τσί-

μπλας στο μάτι.
 
P Πείτε όχι και στους πάντα πρόθυμους 

επαναστάτες του νεροπίστολου. Επιτέλους, ας 
βάλουν τα πιστολάκια τους στη θήκη τους.

 
P Το καλύτερο μέτρο πάντως δεν είναι η 

μάσκα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά στα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης.

 
P Κάτι plus size μοντέλα βγαίνουν τον τελευ-

ταίο καιρό στις τηλεοράσεις, κι άρχισε κι η αγάπη 
να κάνει όνειρα δημοσιότητας.

 
P Κι εμείς plus size είμαστε, αλλά ουδό-

λως ενδίδουμε σε Καγιά και Ηλιάνα.
 
P Παρότι είμαι σε συσκευασία να φτάνω και 

για τις δύο.

 
P Τι plus size 

και κουραφέξαλα; 
Εμένα η κουμπά-
ρα μου μού είπε 
τις προάλλες ότι 
είμαι king size.

 
P Το άκουσε 

η αγάπη, και μας 
έσωσε από το ξύ-
λο το ποικίλως ευ-
εργετικό μέτρο της 
κοινωνικής απόστα-
σης.

 
P Διότι δεν νι-

κάει μόνο η κουλ-
τούρα Γκίκα μου. 
Νικάει κι η κου-
λούρα.

 
P Εντελώς 

αντικειμενικά πά-
ντως, είμαι ό,τι κα-
λύτερο έχεις συμβεί και στις δύο.

 
P Κανονικά, στα ζευγάρια ο Χαρδαλιάς 

πρέπει να υποκαταστήσει το μέτρο της κοινω-
νικής απόστασης σε κοινωνική απομόνωση.

 
P Γιατί δηλαδή θεσμοθετούν μόνο την εξ 

αποστάσεως εργασία; Να κάνουν το ίδιο και με 
τη ρουτίνα.

 
P Δεν ξέρω αν υπάρχει ζωή μετά θάνα-

τον. Το θέμα είναι να υπάρχει τουλάχιστον 

ζωή μετά τα σκούρα τα πράγματα.
 
P Και:
 Η σύζυγος στον σύζυγο:
– Κοίτα, με το να ρουφάς την κοιλιά σου την 

ώρα που ζυγίζεσαι, δεν πρόκειται να δείξει λιγότε-
ρα κιλά η ζυγαριά!

– Το ξέρω, βρε Μαρίκα!
– Τότε γιατί τη ρουφάς;
– Για να δω τι γράφει η ζυγαριά!

Κ.Π.
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Σε αγώνα δρόμου οι ιδιοκτήτες ακινήτων 
για να προλάβουν τις προθεσμίες
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