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Οι ιδιοκτήτες των Ριζωμάτων 
θέλουν να αποδείξουν

ότι δεν είναι ελέφαντες…
αλλά ποιος τους ακούει;;;

  Δυστυχώς η περίπτωση των ιδιοκτησιών στα 
Ριζώματα, που με το «έτσι θέλω» το Ελληνικό Δημόσιο 
εμφανίστηκε ως συνιδιοκτήτης σε ποσοστό 24%, 
αποτελεί ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα 
δυσκαμψίας και αναλγησίας του κράτους. Οι 
περίπλοκες διαδικασίες του Κτηματολογίου και 
το «άλλοθι» του Δημοσίου που κρύβεται πίσω 
από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, αιτήσεις, ενστάσεις 
και προθεσμίες που δεν κάμπτονται κάνουν την 
νύχτα-μέρα! Τι κι αν υπάρχει ιστορικά παγιωμένη 
μια κατάσταση εδώ και έναν αιώνα περίπου, οι 
ιδιοκτήτες γης των ορεινών Ριζωμάτων καλούνται 
να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες! Και να τους 
άκουγε κανείς, τότε και πάλι θα έβρισκαν σίγουρα 
το δίκιο τους! Γι’ αυτό αναγκάζονται όπως δείχνουν 
τα πράγματα να κατέβουν στους δρόμους και να 
φωνάξουν μήπως και συγκινηθεί κανένας... Τι να 
την κάνεις την ψηφιακή εξέλιξη και τις «ψαγμένες» 
εφαρμογές και διαδικασίες, όταν γίνονται αιτία να 
αντιστραφεί η πραγματικότητα και το άσπρο να 
γίνει μαύρο;;;
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Παράτασηγιααπόσυρσηταμειακώνμηχανών
πουδενμπορούννασυνδεθούνonlineμετηνΑΑΔΕ
Μέχριτις31Δεκεμβρίουπαρατείνεταιηπροθε-

σμία για τηναπόσυρση των ταμειακώνμηχανών
που δεν μπορούν να συνδεθούν online με την
ΑνεξάρτητηΑρχήΔημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
καθώς και ηπροθεσμία για τηναναβάθμιση των
τεχνικώνπροδιαγραφώντωνΦΗΜ.

ΣύμφωναμετηνΑΑΔΕ,ηπαράτασητωνπρο-
θεσμιών κρίθηκε απαραίτητη, λόγω τόσο των
συνθηκών τηςπανδημίας, όσο και για να εναρ-
μονιστεί ηπροθεσμίαμε τον χρόνο έναρξης της
υποχρεωτικής διαβίβασης στηνπλατφόρμα των
ηλεκτρονικώνβιβλίων-myDATA.Με την ολοκλή-
ρωσητουπλάνουαπόσυρσηςήαναβάθμισης,το
σύνολο των ταμειακώνμηχανών των επιχειρήσε-
ωνθαείναισεθέσηνασυνδεθούνonlineμε την
ΑΑΔΕ.

Τι κοινό έχουν οι συμπέθεροι
Παύλος Παυλίδης και Αριστείδης Ματσούκας ;;;

ΟΠαύλος Παυλίδης πρόεδρος τωνΑστικών
ΚΤΕΛκαι επικεφαλήςτηςδημοτικήςπαράταξηςΒέ-
ροιας «Συνδημότες» και οΆριστείδηςΜατσούκας
πρόεδρος τηςποδοσφαιρικής ομάδας «ΝίκηΑγκα-
θιάς»έγινανσυμπέθεροι,αφούταπαιδιάτουςΧρή-
στοςΠαυλίδης καιΈλσαΜατσούκαπαντρεύτηκαν
το Σάββατο(25/10/2020).Αυτόπου ίσως δεν γνω-
ρίζετε είναι ότι τους δύοσυμπέθερους τους ενώνει
μιακοινήιδιότητα,αφούδιετέλεσανκαιοιδύοαντιδήμαρχοι,ομενΠαύλοςΠαυλίδηςστοΔ.ΒέροιαςκαιοΑριστείδης
ΜατσούκαςστoνπρώηνΔ.Μελίκης!

ΟΛΑΟΣεύχεταικαιστιςδύοοικογένειεςνατουςζήσουνκαιναέχουνπάνταευτυχισμένεςστιγμές!

Κλειστόμέχριτις6Νοεμβρίουτο1οΕΠΑΛΒέροιας,
λόγωκρουσμάτων

Τελικά κλείνειόλοτο1ο
ΕΠΑΛΒέροιαςμέχρικαι τις
6Νοεμβρίου,καθώςβρέθη-
καν 5 κρούσματα κορωνο-
ϊούστοσχολείο.

Μετάαπό εισήγησητης
Υγειονομικής Διεύθυνσης
της Π.Ε. Ημαθίας, ηΔιεύ-
θυνσηΔ/θμιαςΗμαθίας α-
ποφάσισε το κλείσιμο του
σχολείου και οι μαθητές θα
επιστρέψουν στις 9 Νοεμ-
βρίουστις τάξεις τους.Μέ-
χριτότεταμαθήματαθαγί-
νονταιεξαποστάσεως.

Αυξάνονταιοιβουλευτέςπουστηρίζουν
τονπεριφερειακόΤύπο.ΣτηνΗμαθία;

ΜετάτηνπροβολήτωνθέσεωντουΣΗΠΕ(ΣΥΝ-
ΔΕΣΜΟΣΗΜΕΡΗΣΙΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝΕΦΗΜΕ-
ΡΙΔΩΝ) για τονπεριφερειακόΤύπο,πουδημοσιεύ-
θηκαν ταυτόχρονα σε εφημερίδεςπανελλαδικά(και
στις σελίδες τουΛΑΟΥ), ενδιαφέρθηκαν κάποιοι
βουλευτές και κατέθεσαν αναφορές και ερωτήσεις
στηΒουλή.Συγκεκριμέναοι:

ΚωνσταντίνοςΑρ.Μαραβέγιας βουλευτήςΜα-
γνησίαςΝ.Δ.(ΚατέθεσεΑναφοράστοΠροεδρείο της
ΒουλήςπροςτααρμόδιαΥπουργεία)

Κατερίνα Μονογυιού βουλευτής Κυκλάδων
Ν.Δ.(ΚατέθεσεΑναφοράστοΠροεδρείο τηςΒουλής
προςτοναρμόδιοΥφυπουργό)

ΑθανάσιοςΛιούπηςβουλευτήςΜαγνησίαςΝ.Δ.
(κατάθεσηερώτησης)

ΣτέφανοςΓκίκας,βουλευτήςΚέρκυραςΝ.Δ.
Βασίλης Γκεγκέρογλου, βουλευτήςΗρακλείου

ΚΙΝ.ΑΛ.(κατάθεσηερώτησης)
ΜελεπτομέρειεςδημοσιεύθηκανσεπαλαιότερεςκαιπρόσφατεςανακοινώσειςτουΣΗΠΕκαιστιςκοινέςανακοινώσεις

μετιςΕνώσειςΕΙΕΤκαιΕΔΙΠΤτααιτήματατωνΕνώσεωνΤύπουπουκυρίωςαφορούν:
-Παράτασηεπ’αόριστοντωνκαταχωρίσεωντουΔημοσίου
-ΕξαίρεσητουπεριφερειακούΤύπουαπότηνυποχρέωσηκαταβολήςτηςεισφοράς2%υπέρΕΔΟΕΑΠ
-Πρόγραμμαμακράςπνοήςγιατηνενίσχυσητωνπεριφερειακώνεφημερίδων
-Έναρξηθεσμικούδιαλόγουγιανέο,ενιαίο,σύγχρονοΜητρώοεπιχειρήσεωνΤύπου
ΟιβουλευτέςκαιμάλιστααρκετοίκυβερνητικοίαπόόλητηνΕλλάδα,έχουνκατανοήσειτηνανάγκηπαρέμβασηςγια

ναστηριχθείοΠεριφερειακόςΤύπος,έχουνενεργοποιηθείκαικάνουνενέργειεςγιαναπροχωρήσεινομοθετικήπρωτο-
βουλία.ΣτηνΗμαθία;;;
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Ρυθμίσεις λειτουργίας των Λαϊκών  Αγορών 
Βέροιας-Μακροχωρίου –Αγίου Γεωργίου

 
 
Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την  υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 67924/23-10-2020 Απόφαση (ΦΕΚ 4709 Β) από σήμερα έως  06.11.2020, 

στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Βεροίας (Κοινότητα  Βέροιας-Μακροχωρίου –Αγίου Γεωργίου), επιτρέπεται η συμμετοχή  των πωλητών (πα-
ραγωγοί και επαγγελματίες), που δραστηριοποιούνται σε αυτές σύμφωνα με την άδειας τους, σε ποσοστό 65% ανά κατηγορία πωλητών. 

Πίνακες με τους συμμετέχοντες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας (www.veria.gr)  
  Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντι-

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

 Επιπλέον συνιστούμε στους καταναλωτές κατά την παρουσία τους στην Λαϊκή Αγορά και στα πλαίσια της ατομικής ευθύνης:  
•Να τηρούν τις οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ covid 19
•Να φροντίζουν την αποφυγή του συνωστισμού στους πάγκους και στους διαδρόμους των  λαϊκών αγορών. Απόσταση ενάμισι (1,5) μέ-

τρου μεταξύ των ατόμων και διασφάλιση μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε  (5) ατόμων   
• 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   

Συνεδρίαση της Δημοτικής 
Επιτροπής Διαβούλευσης 

για την λειτουργία 
Χριστουγεννιάτικης Αγοράς
Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δια 

ζώσης κεκλεισμένων των θυρών (η οποία λαμβάνει χώρα υπό την 
επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων υγειονομικών μέτρων αναφορικά με τις 
συναθροίσεις σε δημοσίους κλειστούς χώρους, είτε σε συγκεκριμένες 
περιοχές είτε στο σύνολο της χώρας), θα γίνει την Παρασκευή  06-11-
2020, και ώρα 13:00, με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

Θέμα Μόνο  Διατύπωση απόψεων επί της σύνταξης Κανονισμού 
Λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς Δήμου Βεροίας 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται 
την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα,  οπότε θεωρείται σε κά-
θε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Το 24% των χωραφιών τους στα Ριζώματα, ζητάει 
το ελληνικό δημόσιο βάσει του Κτηματολογίου 

-Θανάσης Δέλλας στον ΑΚΟΥ 99.6: Προχωράμε σε συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας στη Βέροια στις 3 Νοεμβρίου

Σε κινητοποιή-
σεις αποφάσισαν 
ν α  π ρ οχω ρ ή -
σουν οι κάτοικοι 
των Ριζωμάτων 
Δήμου Βέροιας, 
μετά και την δεύ-
τερη συγκέντρω-
σή τους κατά την 
οποία συστάθηκε 
οργανωτική Ε-
πιτροπή για να 
«τρέξει» το θέμα 
που προέκυψε 
στα ορεινά Ρι-
ζώματα μετά την 
ανάρτηση των  
προσωρινών πι-
νάκων του  Κτη-
ματολογίου, ό-
που διαπίστωσαν 
ότι το ελληνικό 
δημόσιο διεκδικεί 
το 24% των χωραφιών τους. 

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Βέροια θα γίνει –εκτός απροό-
πτου- την ερχόμενη Τρίτη 3 Νοεμβρίου και για το ιστορικό της απόφα-
σης μίλησε ο δημοτικός σύμβουλος Βέροιας , εκλεγμένος στη κοινό-
τητα Μακεδονίδος (έδρα Ριζώματα), 
κ. Θανάσης Δέλλας, καλεσμένος στην 
εκπομπή «πρωινές σημειώσεις» του 
ΑΚΟΥ 996: 

«Όταν αναρτήθηκαν οι προσωρινοί 
πίνακες του Κτηματολογίου, μια δυσά-
ρεστη έκπληξη περίμενε του κατοίκους 
των Ριζωμάτων. Εκεί διαπίστωσαν ότι 
ξαφνικά προέκυψε νέος συνιδιοκτήτης 
στα χωράφια τους, το Ελληνικό Δημό-
σιο, με ποσοστό 24%. Όπως καταλα-
βαίνετε αυτό έφερε τρομερή αναστάτω-
ση στο χωριό. Το ποσοστό αυτό υπάρ-
χει και για τις δασικές εκτάσεις, αλλά 
τώρα το Ελληνικό Δημόσιο το εμφάνισε 
και στα χωράφια», τόνισε ο κ. Δέλλας 
και έδωσε εν συντομία το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς της περιοχής: «Από το 1925 
οι τότε προγονοί μας, 128 οικογένειες, 
σεβόμενοι απόλυτα το διεθνές δίκαιο και παρότι η Μακεδονία είχε ήδη 
απελευθερωθεί από τους Τούρκους, αγόρασαν από τους προκατόχους 
ιδιοκτήτες όλη την έκταση, η οποία περιλαμβάνει το δασόκτημα Ριζω-
μάτων, το αγρόκτημα Ριζωμάτων και τον σημερινό οικισμό. Δηλαδή, 
περίπου 43.000 στρέμματα. Μάλιστα, είχε συναφθεί ένα επαχθές τότε 
δάνειο, καθότι δεν επαρκούσαν τα χρήματά τους κι έτσι τα πλήρωσαν 
πραγματικά με ιδρώτα και αίμα. Στη συνέχεια συστάθηκε ένας συνε-
ταιρισμός αναγκαστικού τύπου για την εκμετάλλευση του δάσους και 
από εκεί πέρα έγινε μία άτυπη διανομή των αγρών, τους οποίους επί 
95 χρόνια καλλιεργούν αδιαλείπτως και καθ’ ολοκληρία οι αγρότες της 
περιοχής, χωρίς να έχουν καμία όχληση, μέχρι να δουν τις προσωρινές 

αναρτήσεις του Κτηματολογίου και να  διαπιστώσουν ότι υπάρχει και…  
συνιδιοκτήτης». 

Κατόπιν τούτου έγιναν προσπάθειες να αναδειχθεί το ζήτημα και 
οι κάτοικοι ζήτησαν βοήθεια δια της νομικής και πολιτικής οδού, χω-

ρίς κανένα αποτέλεσμα, προς το παρόν. 
Δηλαδή, όπως ενημέρωσε ο κ. Δέλλας, 
σε συνεργασία με την τοπική αρχή και 
την νομική υπηρεσία του Δήμου Βέροιας 
συντάχθηκε ένα κείμενο ένστασης που 
αξιολόγησαν οι περισσότεροι κάτοικοι ως 
θετικό, το οποίο συνυπογράφηκε  και συ-
νυποβλήθηκε στο Κτηματολόγιο Α.Ε. Α-
κολούθησαν και πολιτικές πρωτοβουλίες, 
με κοινοβουλευτικές ενέργειες βουλευτών 
του ΚΙΝΑΛ με επίκαιρη ερώτηση και με α-
ναφορά στον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. 
Χατζηδάκη, ο οποίος ωστόσο μέχρι σήμε-
ρα δεν έχει απαντήσει, κάτι που προβλη-
ματίζει τους κατοίκους. Υπήρξαν επίσης 
πρωτοβουλίες του βουλευτή Ημαθίας Λ. 
Τσαβδαρίδη που βρίσκονται σε εξέλιξη 
ενώ παράλληλα ο Δήμαρχος Βέροιας είχε 
συναντήσεις στην Αθήνα με νομικούς του 

Δήμου, για την επίλυση του θέματος. Ο κ. Δέλλας όμως καταλόγισε ευ-
θύνες και σε όσους θα μπορούσαν ίσως στο παρελθόν να αποτρέψουν 
αυτή την εξέλιξη, αλλά δεν το έκαναν.

Οι ημερομηνίες τρέχουν...
Για τον λόγο αυτό και αφού δεν τελεσφόρησαν οι παρεμβάσεις, οι 

κάτοικοι των Ριζωμάτων δίνουν στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας 
ραντεβού διαμαρτυρίας στη Βέροια, καθώς οι ημερομηνίες τρέχουν και 
η περίοδος των ενστάσεων λήγει στις 6 Νοεμβρίου. «Το διάστημα είναι 
πάρα πολύ σύντομο όχι μόνο για τους κατοίκους των Ριζωμάτων αλλά 
για όλους τους πολίτες και θα έπρεπε το Κτηματολόγιο Α.Ε. να δώσει 

μία γενναία παράταση ενός έτους για να διευθετηθούν και να ρυθμι-
στούν τέτοιου είδους ζητήματα, αλλά και για να μπορέσει να βρεθεί μία 
πολιτική λύση, διότι όπως γίνεται αντιληπτό η διαδικασία των ενστάσε-
ων είναι και χρονοβόρα και χρηματοβόρα» τονίζει ο κ. Δέλλας σημειώ-
νοντας ότι για κάθε δικαίωμα, για κάθε ΚΑΕΚ, οι ιδιοκτήτες πληρώνουν 
5 ευρώ. 

Για τους κατοίκους είναι ζήτημα επιβίωσης, όπως λένε, ενώ δεν γνω-
ρίζουν εάν στις δηλώσεις ΟΣΔΕ της επόμενης χρονιάς θα χρειαστεί να 
ζητήσουν τη συναίνεση του Δημοσίου ή να μπουν δε διαδικασίες που 
δεν φαντάζονται. 

Τα Ριζώματα είναι αναστατωμένα και προετοιμάζονται για αγώνες δι-
εκδίκησης, με όλα τα μέτρα που απαιτούνται. Προς αυτή την κατεύθυν-
ση κινείται ήδη η  οργανωτική επιτροπή την οποία αποτελούν οι αιρετοί 
του χωριού:

Θανάσης Δέλλας του Ηλία, δημοτικός σύμβουλος
Θανάσης Καραβασίλης, πρόεδρος Κοινότητας Ριζωμάτων
Θανάσης Δέλλας του Βασιλείου, μέλος κοινοτικού συμβουλίου
Θεοφάνης Βαϊνάς, πρόεδρος Δασικού Συνεταιρισμού, καθώς και οι:
Γεώργιος Οικονόμου, πρώην πρόεδρος του χωριού
Θανάσης Γκεκόπουλος, πρώην πρόεδρος του χωριού
Πέτρος Παπαδόπουλος, συνταξιούχος  εμπορ. ναυτικού
Δημήτρης Ζησόπουλος, συνταξιούχος ΟΑΕΕ.

«Κανονικά θα έπρεπε να στηρίζουν ή να επιδοτούν τους ανθρώπους 
που παραμένουν και αγωνίζονται στις ορεινές περιοχές κι όχι να τους 
παίρνουν τμήμα της γης τους. Ακόμα, ελλοχεύει και ο κίνδυνος όλο 
αυτό το ποσοστό (24%) να μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, κάτι που ακούγεται 
ως εκδοχή, κι αυτό θα ήταν εντελώς απαράδεκτο. Δηλαδή θα βάλουν 
τους κατοίκους να ξαναγοράσουν τη γη τους;» αναρωτιέται ο δημοτικός 
σύμβουλος Μακεδονίδος, ευχόμενος να ανοίξουν τα αυτιά της εξουσίας 
στην Αθήνα και να δοθεί λύση σε μια απλή υπόθεση, που χρειάζεται 
κυρίως πολιτική βούληση.

Σοφία Γκαγκούση



Η Μέριμνα Ατόμων με  Αυτ ι -
σμό(Μ.Α.μ.Α) με έδρα τη Βέροια Ημαθί-
ας, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο 
με τίτλο:  

‘ΔΙΑΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ 
ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΗ-
ΜΕΡΙΝΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ’, την ΚΥΡΙΑ-
ΚΗ 29/11/2020 (ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM)

ΩΡΑ:11:00 π.μ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟY:3 ΩΡΕΣ
 Με την υποστήριξη του Ιατρικού 

Συλλόγου Ν.Ημαθίας
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ- Τίτλοι ει-

σηγήσεων
1. Αθανασοπούλου Ευαγγελινή, 

Ψυχίατρος Παιδιών-Εφήβων, Διευθύ-
ντρια Ε.Σ.Υ., Υπεύθυνη του Κοινοτικού 
Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και 
Εφήβων Γ.Ν. ‘Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ’  (Κο-
ΚεΨΥΠ-Ε)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ:ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 
Ο ΕΦΗΒΟΣ  ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙ-
ΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΕΝ-
ΔΕΙΞΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

2. Δρ Ι. Βογινδρούκας,Λογοπεδικός, 
MA, Pgr. Dipl., PhD

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ :ΕΝΙΣΧΥΟ-
ΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

3. Νίκος Τριανταφυλλίδης, Εργοθεραπευτής, S.I-NDT
ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ:ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙ-

ΑΣ-ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΕΚΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Το σεμινάριο  απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, φοιτη-
τές ,εκπαιδευτικούς δάσκαλους νηπιαγωγούς ,καθηγητές ,γιατρούς  , 
ειδικούς θεραπευτές που ασχολούνται με το Φάσμα του Αυτισμού και 

σχεδιάζουν να συμπεριλάβουν διάφορες 
παραμέτρους στο πλάνο παρέμβασης  
και σε γονείς που επιθυμούν να πληρο-
φορηθούν σχετικά με τις τρέχουσες πρα-
κτικές του φάσματος.

Κόστος συμμετοχής:15 ευρώ
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολού-

θησης
*τα χρήματα θα αποταμιευθούν στον 

‘Κουμπαρά της Αγάπης’ του συλλόγου 
μας προκειμένου να δημιουργηθεί πρω-
ϊνή  δομή φιλοξενίας για άτομα του φά-
σματος στη Βέροια.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:
• Αποστολή προσωπικών στοιχεί-

ων ,όνομα επώνυμο, email,τηλ.επικοι-
νωνίας  στο email της γραμματείας μας 
grammateiamama@gmail.com μαζί με 
το αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης( 
μπορείτε να αποστέλλετε και φωτογραφί-
α-screenshot το αποδεικτικό κατάθεσης 
web banking)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:webinar 
2020 

• Κατάθεση ποσού (15 ευρώ) στον 
ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό της Τρά-
πεζας Πειραιώς

GR 3501715960006596139934433
ΔΕΚΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 21/11/2020
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟ-

ΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ,ΜΟΝΟ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

• Το link της σύνδεσης θα το λάβετε αφού ολοκληρωθεί η εγγρα-
φή σας. 

• Η εγγραφή σας είναι έγκυρη αφού λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης 
από τη γραμματεία μας.

• Σε περίπτωση που έχετε στείλει το αποδει-
κτικό κατάθεσης και δεν έχετε λάβει mail επιβε-
βαίωσης μετά το πέρας δύο ημερών, παρακαλού-
με επικοινωνήστε  με τη γραμματείας μας  στα 
τηλέφωνα 6974484968 και  6976116321 ώρες 
9:00-14:00 και 17:00-20:30

Υπεύθυνη γραμματείας:Θεοδωρίδου Μαρία

Το ΔΣ του συλλόγου ΜΑμΑ
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και 
άνετη διασκέδαση.

--> απολύμανση πριν κάθε 
προβολή,

--> μεγάλες αποστάσεις 
--> περιορισμένη διαθεσιμό-

τητα εισιτηρίων
--> αντισηπτικά σε κάθε είσο-

δο και έξοδο

Ο Βασιλιάς Γάιδαρος - The 
Donkey King (ΜΕΤΑΓΛ) 

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

Γιάκαρι: Η Ταινία
Υπέροχο Βεγλικό animation και μία τρυφερή 

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

24/10 και Κυριακή 25/10 στις 18.30
 
Antebellum: Η Εκλεκτή (από τους παραγω-

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

Τζένα Μαλόουν, Τζακ Χιούστον, Κίρσι Κλέμονς 
Γκαμπούρνι Σιντιμπέ

Ηρωικά Χαμένοι
Διεθνής Πρεμιέρα, Toronto International Film 

Festival
Επίσημη συμμετοχή της χώρας για Όσκαρ Ξε-

νόγλωσσης Ταινίας
Προβολές :    Καθημερινά στις 20.30
Πρωταγωνιστούν: Ρικάρντο Νταρίν, Λούι 

Μπραντόνι, Βερόνικα Λίνας, Γιερμάν Ροντρίγκες,

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον 
παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 
email: cinestar@otenet.gr

Μητροπόλεως 57, τηλ. 23310 22373

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

Πως αμείβεται η αργία 
της 28ης Οκτωβρίου

H ΓΣΕΕ και το  Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας 
(ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τον τρόπο αμοιβής 
της 28ης Οκτωβρίου.

Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου περιλαμβάνεται στις αργίες που από το νόμο έχουν χα-
ρακτηρισθεί ως προαιρετικές, εκτός εάν έχει χαρακτηρισθεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανο-
νισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η 
επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή. 

Ωστόσο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η ημέρα αυ-
τή (28η Οκτωβρίου) έχει χαρακτηρισθεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της 
επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει 
κλειστή την ημέρα αυτή. Εξίσου, κατά τον ίδιο τρόπο,  μπορεί να ισχύουν  ευνοϊκότεροι όροι 
ως προς την προσαύξηση της αμοιβής για την εργασία που παρέχεται νόμιμα κατά την ημέ-
ρα της 28ης Οκτωβρίου. 

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν σύμφωνα με τα παραπάνω 
δε θα έχουν καμία μείωση του μισθού τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται 
να λάβουν το ημερομίσθιό τους.

Αν παρότι έχει χαρακτηρισθεί η ημέρα της 28ης Οκτωβρίου πρόσθετη εορτή αργία για 
μία επιχείρηση, αυτή λειτουργήσει φέτος κατ’εξαίρεση, τότε για πλήρη απασχόλησή τους οι 
υπάλληλοι δικαιούνται προσαύξηση μισθού κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα 
ακόμα ημερομίσθιό τους, επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογισθεί και η προσαύξηση 
κατά 75% για την εργασία σε ημέρες αργίας.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

INNER WHEEL ΒΕΡΟΙΑΣ                                                                                                        
 ΨΑΞΕ-ΒΡΕΣ-ΚΕΡΔΙΣΕ
«Η Ελληνίδα 

στον Μακεδονικό 
Αγώνα»

-Τα μέλη του I.W.Βέροιας  στην συνάντησή τους ,της 14ης 
Οκτωβρίου 2020 και στο άτυπο σύνθημά τους <Ψάξε-Βρες-Κέρ-
δισε>, οργάνωσαν ομιλία με θέμα <Η Ελληνίδα στον Μακεδονικό 
Αγώνα>.

Ομιλήτρια  η πρόεδρος του ομίλου Ελένη ΦΕΙΔΑ-ΤΡΙΓΚΑ.
Στην ομιλία της, μεταξύ των άλλων, αναφέρθηκε 
Στις μεγάλες ιστορικές στιγμές, όπου η αδύναμη γυναίκα 

γιγαντώθηκε και κατάφερε να κορυφωθεί σε πράξεις επικού με-
γαλείου.

Στους αδιάκοπους Εθνικούς μας Αγώνες, όπου η Ελληνίδα  
αλύγιστη να προσφέρει ολοκαύτωμα τον εαυτό της στο βωμό των 
αιωνίων αξιών.

Τόνισε πως χωρίς την συμβολή της γυναίκας έμμεση και άμε-
ση, δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί κανένας αγώνας.

Σε μία από τις πιο λαμπρές σελίδες της Νεοελληνικής Ιστο-
ρίας μας, του Μακεδονικού Αγώνα, πολύπλευρη και πολύμορφη 
υπήρξε η συμμετοχή της Ελληνίδας.

Τα γυναικεία στελέχη με χίλιες δυο επινοήσεις και έξυπνες 
ενέργειες, φυγάδευαν ή απόκρυβαν τους αντάρτες, περιθάλπανε 
τους τραυματίες, έκρυβαν και μεταφέρανε πολεμοφόδια, εμπι-
στευτικά έγγραφα και κάθε είδους υλικό. Έραβαν ρούχα για τους 
άνδρες των ανταρτικών σωμάτων, χρησίμευαν ως σύνδεσμοι.

Στυλοβάτες του Αγώνα υπήρξαν οι δασκάλες. Κοπέλες 17-18-
20-25 χρόνων άφηναν την θαλπωρή του πατρικού σπιτιού και με 
την καθοδήγηση του Ελληνικού Προξενείου Θεσσαλονίκης αντα-
ποκρίθηκαν άψογα στο χρέος που είχαν να επιτελέσουν όπως 
την διάδοση της Ελληνικής Παιδείας και των Εθνικών Ιδανικών 
από την μία και την εξυπηρέτηση των στρατιωτικών σκοπών του 
αγώνα από την άλλη.

Τέλος μνημόνευσε γυναίκες που δολοφονήθηκαν άνανδρα 
την στιγμή που εκτελούσαν κάποια αποστολή, από τους τούρ-
κους κατακτητές και βουλγάρους κομιτατζήδες και γυναίκες που 
προσέφεραν στον Μακεδονικό Αγώνα. Αικατερίνη Χατζηγεωργί-
ου-Βελίκα Τράικου-Αγγελική Φιλιππίδου-Κλεάνθη Σιμωνίδου-Ε-
λένη Λασκαρίδου-Μαρία Οικονόμου-Ευφημία Πιάτσα-Ελισάβετ 
Ιατρίδου-Πολυξένη Ζωγράφου-Όλγα Σαίση-Κατίνα Πασίλα-Ελένη 
Ιωάννου-Αμαλία Οικονόμου-Ελένη Παπάζογλου-Άννα Σωτηριά-
δου-Μαρία Κυράτσου-Αικατερίνη Βαρελά-Καλλιόπη Δημητριά-
δου-Αγγελική Μεταλλινού-Αγλαία Σχοινα.

Εκατοντάδες οι ηρωίδες που με άφθαρτη πίστη δόθηκαν στον 
ιδιότυπο αυτόν Αγώνα που είχε μεταβάλει ολόκληρη την Μακεδο-
νία σ΄ενα απέραντο πεδίο μάχης.

<Ακίνητες,αστέναχτες,δίχως να ρίξουν δάκρυ…>     
Εκ του Ομίλου

Διαπερνώντας την ομίχλη 
του αυτισμού - Διαχείριση 
καθημερινών προκλήσεων



Τη ν  σ υ γ χώ -
νευση ΚΕΠΑ και 
ΔΗΠΕΘΕ επανα-
φέρει με επιστολή 
του ο πρώην Διευ-
θυντής της ΚΕΠΑ 
Δήμου Βέροιας κ. 
Γιάννης Καμπού-
ρης, κάνοντας α-
ναφορά στο ποσό 
των 150.000 ευρώ 
που διέθεσε το 

ΔΗΠΕΘΕ για τρείς παραγωγές, χωρίς αντίκρισμα 
και τοπικό όφελος. Γράφει συγκεκριμένα: 

«Και να φανταστείτε ότι περίπου δυο χρόνια 
πριν είχαμε αυτήν ακριβώς τη συζήτηση, με το χει-
ρότερο  σενάριο να επαληθεύεται, αλλά ας πάρου-
με τα πράγματα με τη σειρά. Με την καλοκαιρινή 
παραγωγή ολοκληρώθηκε ένας πλήρης ετήσιος 
κύκλος δραστηριοτήτων του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας με 
τρεις παραγωγές, το «Δράκο», τις «Ανθισμένες 
ροδακινιές» και τις «Τρωάδες».  

Πριν από όλα να διευκρινίσω ότι αυτά που θα 
αναφερθούν παρακάτω, δεν έχουν να κάνουν με 
το καλλιτεχνικό μέρος των παραγωγών, αλλά με 
τη συνολική διαχείριση του φορέα, την πρωταρχική 
ευθύνη της οποίας έχει η Πρόεδρος και το Διοικητι-
κό Συμβούλιο.

 Λοιπόν οι τρεις παραγωγές στοίχισαν συνολικά 
στο ΔΗΠΕΘΕ 150.000 € (Δράκος 60.000, Ανθι-
σμένες Ροδακινιές 65.000 €, Τρωάδες 25.000 €). 
Οι αντίστοιχες εισπράξεις ήταν, 23.000 € (Δράκος 
20.000, Ανθισμένες Ροδακινιές 1.000 €, Τρωάδες 
2.000 €) και πάντα με την επιφύλαξη κάποιου 
λάθους στα ποσά, οπότε οι όποιες διορθώσεις 
ευπρόσδεκτες. Από τις τρεις αυτές παραγωγές το 
ΔΗΠΕΘΕ και σε τελική ανάλυση ο δήμος, επιβα-
ρύνθηκε με 127.000 € !

Από τον άτυπο αυτό απολογισμό - ισολογισμό, 
για μια ακόμα φορά αποδεικνύονται οι εγγενείς 
αδυναμίες του μοντέλου διαχείρισής του ΔΗΠΕΘΕ 
όπως αυτό ισχύει, με προφανή την αδυναμία της 
διοίκησης του να διαμορφώσει ένα αποτελεσματικό 
πλαίσιο λειτουργίας και διαχείρισής του. Λάθος 
επιλογές, αδυναμία της διοίκησης να αντιληφθεί  
τις αλλαγές και τις ανάγκες που βιώνουμε σήμερα, 
τα αντανακλαστικά και τη συμπεριφορά της κοινω-
νίας.  

 Πάντοτε πρέσβευα μια βασική αρχή σε ότι 
αφορά στη διαχείριση των πολιτιστικών φορέων. 
Δεν μπορεί ένας καλλιτέχνης να έχει ταυτόχρονα 
την καλλιτεχνική και διαχειριστική ευθύνη ενός πο-

λιτιστικού φορέα. Αυτή η δισυπόστατη φύση είναι 
αδύνατο να συνυπάρξει σε ένα άτομο και να το 
πω απλά, «ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς». Και 
πως θα μπορούσε να συμβαίνει αλλιώς, διαφορε-
τικό το «υπόβαθρο» ενός καλλιτέχνη, διαφορετικό 
ενός διευθυντικού στελέχους. Εδώ ας θυμηθούμε 
αντίστοιχες δικές μας τραυματικές παλιότερες ε-
μπειρίες.  

 Επιπρόσθετα πιστεύω ότι η καλλιτεχνική 
διεύθυνση δεν πρέπει να εμπλέκεται στις παραγω-
γές. Η καλλιτεχνική διεύθυνση οφείλει να εισηγείται 
ρεπερτόριο και βασικούς συντελεστές και η ευθύνη 
της να τελειώνει εκεί. Δε μπορεί να μπαίνει σε κα-
μιά περίπτωση στην ίδια τη διαδικασία της παρα-
γωγής. 

 Η εμμονή του ΥΠΠΟΑ στο συγκεκριμέ-
νο μοντέλο διαχείρισης των ΔΗΠΕΘΕ ήταν και η 
αιτία της υποβάθμισής τους. Αν αναρωτιέστε για 
την «πηγή» αυτής της εμμονής, μα η πρόσβαση 
των σκηνοθετών αλλά και των ηθοποιών στα του 
ΥΠΠΟΑ, που επέβαλλαν το συγκεκριμένο μοντέλο 
διοίκησης στην προσπάθεια τους να διασφαλίσουν 
τα δικά τους δεδομένα. 

 Με όλα αυτά η πολιτική διοίκηση τόσο του Δή-
μου όσο και του ΔΗΠΕΘΕ δε μπορεί να κάνουν ότι 
δε βλέπουν και δεν ακούν τίποτα, ενώ έχουν στα 
χέρια τους απτά αποτελέσματα της διαχείρισης. 

 Ας μας εξηγήσει η διοίκηση και αναφέρομαι 
στην πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ, σε τι αποσκο-
πούσε η συμπαραγωγή των Τρωάδων από τη 
στιγμή που μας κόστισε πάνω από 23.000 € για 
μια μοναδική παράσταση στη Βέροια, όταν μάλιστα 
το κοινό του Δήμου μας πλήρωσε εισιτήριο, ενώ η 
ίδια παράσταση δόθηκε δωρεάν λίγο πιο μακριά 
από εδώ ! Ας την αγοράζαμε έτοιμη και ας την 
προσφέραμε δωρεάν στο θεατρόφιλο κοινό του 
δήμου μας, πολύ πιο φθηνά θα μας στοίχιζε. Δεν 
καταλαβαίνω με ποια κριτήρια αποφασίστηκε η 
συμμετοχή σε μια παραγωγή, με προγραμματισμό 
μόλις έξι παραστάσεων σε Θεσσαλονίκη και δύο 
στην Ημαθία. Τελικά πληρώνουμε ακριβά τις φωτο-
γραφίες, τις συνεντεύξεις και τον εμπλουτισμό των 
βιογραφικών.

 Ας μας εξηγήσουν επίσης το οικονομικό φιάσκο 
της παιδικής σκηνής - ο «Δράκος». Με θεωρητικά 
διασφαλισμένο κοινό – μαθητές από τρεις νομούς 
- πως τα κατάφεραν και μπήκαν μέσα από την πα-
ραγωγή 40.000 € ;

 Για τις «ανθισμένες ροδακινιές» τι να πούμε, 
65.000 € ζημία !!! Και ας μη τα ρίξουν στον ιο, 
που μάλλον έσωσε την κατάσταση από τα πολύ 
χειρότερα, ναι υπάρχουν και αυτά ! Στις δέκα (;) 

παραστάσεις που δόθηκαν, αν υπολογίζω σωστά, 
υπήρχε μέσος όρος δέκα εισιτηρίων.

 Και παρακαλώ αναλογιστείτε. Με το ίδιο ποσό 
που το ΔΗΠΕΘΕ δαπάνησε σε τρεις παραγωγές, η 
ΚΕΠΑ καλύπτει όλες τις δράσεις μιας πλήρους πε-
ριόδου, κύριε Δήμαρχε. Δωρεάν ανοικτές δράσεις 
τοπικής, περιφερειακής, εθνικής αλλά και διεθνούς 
εμβέλειας (εύηχη, διεθνές φεστιβάλ κιθάρας, διε-
θνές φεστιβάλ κουκλοθεάτρου, πανελλήνια συνά-
ντηση χορού, εκπαιδευτικά προγράμματα και τόσα 
άλλα, όπου σημειωτέον συμμετέχει  πολλαπλάσιο 
κοινό τόσο από το δήμο μας όσο και από την ευ-
ρύτερη περιφέρεια), διασφαλίζοντας μια συνεχή 
πολιτιστική παρουσία στην πόλη, κατατάσσοντας 
την στην πρωτοκαθεδρία των πολιτιστικά ενεργών 
περιφερειακών ελληνικών πόλεων. Βέβαια εσείς 
αυτό μπορεί να το αγνοείτε και κάποιοι συνεργάτες 
σας μάλιστα να το απαξιώνουν και να το πολε-
μούν, αλλά η πανελλήνια αναγνώρισή μας είναι 
δεδομένη. Τελικά κανείς προφήτης στον τόπο του. 

Και επειδή ακούω συνέχεια τον όρο «παρα-
γωγή» και κάποιους να μέμφονται την ΚΕΠΑ που 
φιλοξενεί έτοιμες παραγωγές και τις προσφέρει 
σχεδόν στο σύνολο τους δωρεάν στο κοινό της πε-
ριοχής μας, αναρωτιέμαι. Δηλαδή να πληρώνουμε 
πολλαπλάσιο κόστος για μια παραγωγή, αλλά να 
είναι δική μας ! 

Τι μεγαλομανίες είναι αυτές ; Κολυμπάμε στο 
χρήμα και δεν το πήραμε χαμπάρι ;

Ενδεικτικά να θυμίσω την παρουσία 
της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο 
Χώρο Τεχνών με σολίστα τον Λεωνίδα 
Καβάκο και με εισιτήριο 20 €, όταν η αντί-
στοιχη τιμή για την ίδια συναυλία το αντί-
στοιχο εισιτήριο στην Αθήνα ήταν 80 €, με 
μια συνολική συμφωνία που τόσες άλλες 
ελληνικές πόλεις τη ζήλεψαν κυριολεκτικά. 

 Αποτελεί ευθύνη των διοικούντων να 
διαχειριστούν τα χρήματα που τους ανα-
λογούν με τρόπο ορθολογικό και με τη μέ-
γιστη δυνατή απόδοση. Και είναι ευθύνη 
σας κ. Δήμαρχε η ύπαρξη δύο δημοτικών 
πολιτιστικών φορέων, που εκ των πραγ-
μάτων μπαίνουν σε μια «ανταγωνιστι-
κή» διαδικασία. Και κατανοώ την αγωνία 
του ΔΗΠΕΘΕ να προσπαθεί να θεμελι-
ώσει την παρουσία του με δράσεις που 
άπτονται αντικειμένων της ΚΕΠΑ όπως 
κινηματογράφος, «θεατρικό» τραγούδι, 
«θεατρική» φωτογραφία κλπ. Και εσείς 
«απολαμβάνετε» αυτό το στείρο ανταγω-
νισμό προσδοκώντας ίσως στην πολιτική 

απαξίωση των προέδρων τους, από τη στιγμή που 
δημιουργείτε προϋποθέσεις αναίτιων προστριβών 
μεταξύ τους.

 Και η πλάκα είναι ότι αυτοί που έχουν την ευθύ-
νη όλων αυτών κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν και 
μάλιστα πάνε να βγούνε και από πάνω, «διυλίζουν 
τον κώνωπα αλλά καταπίνουν την κάμηλο» με τό-
ση ευκολία ! 

 Προσοχή δεν θέτω εν αμφιβόλω την επαγγελ-
ματική διάσταση που οφείλει να έχει το ΔΗΠΕΘΕ, 
θέτω εν αμφιβόλω τη διαχειριστική του ικανότητα, 
όταν μάλιστα αυτή την αδυναμία την πληρώνουμε 
αδρά και λυπάμαι που κανείς δε νοιάζεται. 

 Και υπάρχει λύση ; 
Και βέβαια και την έχουμε πει τόσες φορές, 

αλλά ας την επαναλάβουμε μπας και συγκινηθεί 
κάποιος. Με τη συγχώνευση των πολιτιστικών 
φορέων του δήμου μας, ο σχεδιασμός και η εξειδί-
κευση των δράσεων με συνυπολογισμό όλων των 
παραμέτρων τελικά θα είναι ευθύνη της γενικής 
διεύθυνσης που θα ελέγχεται από μια διοίκηση.

 Και μη ρωτάτε γιατί δεν προχωρά αυτή η ιστο-
ρία, μα για έναν απλό λόγο. Θα χαθεί μια έμμισθη 
θέση προέδρου και δεν είναι καιρός για τέτοια. Ε 
όχι και να χαλάσουν πολιτικές συνεργασίες για 
αυτό το λόγο !

Γιάννης Καμπούρης»  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Βέροια, 21 Οκτωβρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: 3845

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέ-

ροιας με τη με αριθμό 170/2020 απόφασή του, ενέκρινε την 
πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 
στα οικοδομικά τετράγωνα 117 και 118 της πόλης Βέροιας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν για να ενη-
μερωθούν σχετικά και μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, να υποβάλλουν τις 
τυχόν ενστάσεις τους στην Υπηρεσία Δόμησης (γραφείο Πολε-
οδομικών Εφαρμογών) του Δήμου Βέροιας, Βικέλα 4, 2ος όρο-
φος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Πληροφορίες κ. Ρακιτζής 
Κωνσταντίνος τηλ. 23313.50609).

Ο Αντιδήμαρχος
Υπηρεσίας Δόμησης

Κωνσταντίνος Παλουκίδης

Γ. Καμπούρης για ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας: 150.000 ευρώ 
για «πειράματα», μάλλον είναι πολλά κύριε Δήμαρχε! 

                 -Προτείνει συγχώνευση ΚΕΠΑ - ΔΗΠΕΘΕ
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Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του 

Γηροκομείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, 
σας γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων 
τους και θέλουν να απουσιάσουν , η Μ.Φ.Η.``-
ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  ανα-
λαμβάνει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει  αυ-
τούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα 
χρειάζονται. 

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 31 Οκτωβρί-

ου 2020 στον Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της αγαπη-
μένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, 
αδελφής και θείας 

ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΩΝ. 
ΚΑΡΑΦΩΛΑ

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

Ο σύζυγος, Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρει-

άζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  Γηροκο-
μείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
ΦΙΛΟΠΤΧΩΧΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της 
Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, 
ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:

1) Τους Προκόπη  και Δήμητρα Οικονομίδου 
για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, στη μνήμη της συ-
ζύγου και μητέρας τους Ζωής, με τη συμπλή-
ρωση τριών μηνών από το θάνατό της.

2) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 50 ΕΥ-
ΡΩ, υπέρ υγείας.

3) Τον κ. Πουρνάρα Αστέριο, για τη δωρεά 
των 20 ΕΥΡΩ, υπέρ υγείας.

4) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 20 ΕΥ-
ΡΩ, για τις ανάγκες του συσσιτίου.

5) Την κ. Καρυπίδου  Ελένη και τα παιδιά 
της για τα οκτώ κιλά κιμά, δέκα κιλά ρύζι και 
πέντε λίτρα λάδι, για ένα  γεύμα στη μνήμη της 
μητέρας και γιαγιάς τους Μάγδας, με τη συ-
μπλήρωση ενός έτους από το θάνατό της.

6) Την κ. Μαρία για τα πέντε κιλά κιμά.
7) Ανώνυμη κυρία για τα δύο κιλά κιμά, τρία 

κιλά κρέας, πέντε κιλά πατάτες, και από δύο 
κιλά λάχανα, κριθαράκι, φακές, ντοματοχυμούς, 
στη μνήμη του συζύγου της.

8) Ανώνυμη κυρία, για τα εβδομήντα μπού-
τια κοτόπουλο, τριάντα κιλά πατάτες, 35 ψω-
μιά, πέντε λίτρα λάδι και δέκα κιλά ντομάτες, 
για ένα πλήρες γεύμα, στη μνήμη του συζύγου 
της.

9) Ανώνυμο κύριο για τα πέντε λίτρα λάδι.
10) Ανώνυμο κύριο για τα δέκα κοτόπουλα.

Ιερά πανήγυρις Αγίων Αναργύρων 
Στενημάχου 

Το Σάββατο  31 Οκτωβρίου ώρα 18:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Στενημά-
χου θα τελεσθεί  Πανηγυρικός Εσπερινός   και θα τεθούν τα Χαριτόβρυτα  Ιερά Λείψα-
να  των Αγίων δια προσκύνηση και Αγιασμό των πιστών.

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

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:

 πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Δη-
μητρίου Ξεχασμένης. 

 Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργή-
σει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Δημητρί-
ου στον Σχοινά επί τη εορτή του Αγίου Νέστορος. 

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

 Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου Πολιού-
χου Βεροίας και θα τελέσει Δοξολογία.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 26 Ο-

κτωβρίου 2020 στις 4.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας ο Ιωάννης  Γε-
ωρ. Πελεκίδης σε ηλικία 54 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Tρίτη 27 Ο-

κτωβρίου 2020 στις 11.30 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέ-
ροιας η Μαρίκα Γεωρ. Μαλλιαρη 
σε ηλικία 78 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 26 Ο-

κτωβρίου 2020 στις 11.30 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλία στο 
Ταγαροχώρι Ημαθίας ο Δημήτριος 
Αθαν. Πανταζίδης σε ηλικία 89 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Ημερομηνία 26/10/2020
Αρ. Πρωτ. 10622

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» του ΠΑΑ 
2014-2020  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική 

Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.5.1: «Βελτίωση
 πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» 
με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης:

 «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΣΚΥΔΡΑΣ – Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΑΝΔΑΛΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ»

Ο Δήμος Σκύδρας διακηρύττει ότι την 12 του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr),, 
θα διεξαχθεί με ανοικτή  ηλεκτρονική μειοδοτική δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με ΕΠΙ ΜΕ-
ΡΟΥΣ  ΠΟΣΟΣΤΑ  ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. τις διατάξεις του ν. 
4412/2016 (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Κ. 
ΣΚΥΔΡΑΣ – Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΑΝΔΑΛΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ». 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011299646 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΑΣΦΑΛ-
ΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΣΚΥΔΡΑΣ – Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΑΝΔΑ-
ΛΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».

Το έργο ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΣΚΥΔΡΑΣ – Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΑΝΔΑΛΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) 
κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 16.187,35 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρό-
βλεπτα) β) κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, με προϋπολογισμό 5.528,84 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και 
απρόβλεπτα) γ) κατηγορία ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, με προϋπολογισμό 52.056,09 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και 
ΟΕ και απρόβλεπτα) δ) κατηγορία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ με προϋπολογισμό 143.411,56 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  
και ΟΕ και απρόβλεπτα ε)κατηγορία ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ με προϋπολογισμό 2.071,33 € (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα .

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΣΚΥΔΡΑΣ – Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΑΝΔΑΛΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ, με 
βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 05/20 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σκύδρας, ανέρχεται 
στο ποσό των 220.645,16  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 273.600,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνι-
σμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την ιστοσελίδα του Δήμου Σκύδρας www.skydra.gr.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής 
διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των 
ορίων του ν. 4412/2016 (Α’ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή, όπως τα πρότυπα αυτά τεύχη αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΣΥ 
και κοινοποιήθηκαν με το αριθμ. 3005/03-06-2019 ενημερωτικό έγγραφο της ΕΑΑΔΣΥ.

Στο διαγωνισμό :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 

σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημό-

σια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 

και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια 
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2,0 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 4.413,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή 
θα απευθύνεται προς το Δήμο Σκύδρας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 30 ημερών,  μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι πέντε (5) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 

προσέγγιση CLLD LEADER» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την 
ΣΑ 082/1 με ποσοστό 90% και 10% από το Π.Δ.Ε..

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Σκύδρας, αρμόδι-

ος υπάλληλος Σιδηρόπουλος Γρηγόριος (τηλ.: 2381351853 Φαξ: 2381351852 ), τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες.

Σκύδρα, 26/10/2020
Η Δήμαρχος Σκύδρας

 Ιγνατιάδου Αικατερίνη



Δημοτική Παράταξη «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» για 
τη Δημοτική Αρχή Βέροιας: Είναι ανίκανοι!

Για άλλη μια φορά  ο Δήμος μας μένει εκτός των εξελίξεων. Το τριήμερο Τρίτη 20, 
Τετάρτη 21 και   Πέμπτη 22 τρέχοντος, έγινε με τηλεδιάσκεψη το 5ο ετήσιο συνέδριο 
«Sm@rt Cities-Digit@l Citizens» με θέμα «Η πανδημία ως ευκαιρία ψηφιακού μετασχη-
ματισμού των πόλεων της Ελλάδας».

Στην συζήτηση συμμετείχαν 2.500 σύνεδροι!!!! Μεταξύ αυτών ο Υφυπουργός Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης κ. Γεωργαντάς, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Πα-
παστεργίου, εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών του χώρου, καθώς επίσης και πλειάδα Δημάρ-
χων από όλη τη χώρα. Αξίζει να αναφέρω ότι από την ιδιαίτερη πατρίδα μας, συμμετείχε ο 
Δήμαρχος Νάουσας Καρανικόλας, ενώ απουσίαζε παντελώς ο Δήμος μας...

Αγαπητοί συμπολίτες, είναι λυπηρό να βλέπουμε αυτή την καταστροφική πορεία 
απομονωτισμού του δικού μας Δήμου, επειδή το πολιτικό προσωπικό που έχει τις τύχες 
στα χέρια του, είναι ανίκανο να ανταποκριθεί στην απαιτήσεις των καιρών. Δεν πιστεύω 
ότι δεν θέλουν. Είναι απλά ανίκανοι!

Υπενθυμίζω ότι η πόλη μας μόλις λίγα χρόνια πριν,  είχε επιλεγεί μεταξύ των εννέα 
«έξυπνων πόλεων» της χώρας και την εκπροσώπησε στο διεθνές forum στην Βαρσοβία 
(ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Ζώης, η Δήμαρχος Χαρουλα Ουλσουτζόγλου κι εγώ), για 
να φτάσει σήμερα να μην μετέχει καν σε συζητήσεις που αφορούν το αύριο του τόπου.

Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν νιώθω άσχημα γιατί Δήμαρχος όμορου Δήμου συμμετέ-
χει και μάλιστα με εισήγηση, σε μια τόσο σημαντική συζήτηση για τον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό των πόλεων. Με λυπεί και με θυμώνει το ότι η ανικανότητα του δικού μας Δη-

μάρχου κ. Βοργιαζί-
δη και του αρμόδιου 
Αντιδημάρχου φέ-
ρελπι κ. Γρηγοριά-
δη, γίνεται η αιτία να 
μείνουμε έξω από 
τις εξελίξεις. Εμείς 
ήμασταν η επιλεγμέ-
νη έξυπνη πόλη της 
Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας και 
βρισκόμαστε πλέον 
να κοιτάμε τις άλλες 
πόλεις. Εκεί κατά-
ντησαν την Βέροια, 
τον Δήμο μας!

Μόνο θλίψη! 
Θα ήθελα όμως 

να θέσω προ των 
ευθυνών και την 
φερόμενη «αξιωμα-
τική αντιπολίτευση» 
μπροστά στην προ-
φανή ανικανότητα 
της Δημοτικής Αρ-
χής. Έχουν τόση δύ-
ναμη τα οφίκια των 
αξιωμάτων, έχουν 
τόση ισχύ οι οικο-
νομικές απολαβές, 
που θα μείνετε και 
τώρα άβουλοι παρα-
τηρητές των εξελίξε-
ων; Δεν νιώθετε βα-
ριά την ευθύνη της 
συγκάλυψης; Δεν 
ντρέπεστε να κοιτά-
τε στα μάτια αυτούς 
που σας εμπιστεύ-
τηκαν; 

Μόνο θλίψη!
Παύλος

 Παυλίδης
Επικεφαλής 
Δημοτικής
 Παράταξης
«ΣΥΝΔΗΜΟ-

ΤΕΣ»

Του  Αναστάσιου Βασιάδη

 Η σοβούσα επιδημική κρίση του κο-
ρωνοϊού έχει δημιουργήσει ένα υγειονο-
μικά επιβαρυμένο περιβάλον, το οποίο 
σε συνδυασμό με την οικονομική, κοι-
νωνική και αξιακή κρίση που από ετών 
βιώνει ο τόπος, δοκιμάζει σοβαρά τις 
κοινωνίες.

 Αποτέλεσμα αυτών είναι η μεγάλη 
πίεση που δέχεται το Εθνικό  Σύστημα  
Υγείας, το οποίο καλείται να διαχειριστεί 

την επιδημική κρίση σε μιά χρονική συγκυρία, όπου  οι αντο-
χές του έχουν περιέλθει  σε οριακό σημείο, ως απόρροια των 
δημοσιονομικών περιορισμών που επιβάλλονται από χρόνια.

 Ανεξάρτητα από την μεγάλη επίκαιρη επιβάρυνση που 
δέχονται τα νοσοκομεία λόγω της επιδημικής κρίσης, τίθεται 
παγίως η  αναγκαιότητα συνεχούς υποστήριξης  του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας, αφ ενός με την ανάπτυξη της εξωνοσοκο-
μειακής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που θα το αποσυμ-
φορήσει και αφ ετέρου με την συνολική αναβάθμιση των ίδιων 
των νοσοκομείων της χώρας.

 Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η καταγραφόμενη καθημερινά 
κατάσταση στα Δημόσια Νοσοκομεία είναι δυσχερής, παρά τις 
ηρωϊκές προσπάθειες που καταβάλουν οι εργαζόμενοι σε αυτά. 

Η επιδημική κρίση ανέδειξε την αδήρητη αναγκαιότητα 
ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με το αναγκαίο  
στελεχειακό δυναμικό και την εξασφάλιση της απαραίτητης 
υλικοτεχνικής υποδομής.

 Οι επιτεινόμενες κρίσιμες υγειονομικές  περιστάσεις  α-
παιτούν την επιτάχυνση των διαδικασιών κάλυψης όλων των 
απαιτούμενων ιατρικών θέσεων στα Δημόσια Νοσοκομεία.

 Οι προσλήψεις ιατρικού προσωπικού  που συνεχώς  εξαγ-
γέλονται, υλοποιούνται με αργό ρυθμό, ενώ οι περισσότερες 
βρίσκονται σε μία διαρκή εκκρεμότητα.

 Η επίσπευση των ρυθμών υλοποίησης των προσλή-
ψεων που εξαγγέλονται, προβάλλει περισσότερο από ποτέ 
αναγκαία,  ώστε να ενισχυθεί σχετικά το Σύστημα, παρά το 
γεγονός  ότι  και πάλι δεν θα καλύπτονται τα  κενά σε ιατρικό, 
νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.

 Επιπλέον επισημαίνεται ότι ο αριθμός των  πραγματο-
ποιούμενων προσλήψεων, δεν επαρκεί για να αναπληρώσει 
τα νέα κενά που ανακύπτουν συνεχώς, με την έξοδο  από το 
Σύστημα των συνταξιοδοτούμενων ιατρών.

 Η αύξηση του αριθμού και η διασφάλιση της παράτασης 
θητείας των επικουρικών γιατρών ενισχύει τη λειτουργία των 
Νοσοκομείων.

 Έχει όμως προσωρινό χαρακτήρα, δια τούτο η στελέχωση 
πρέπει να γίνει με μόνιμο ιατρικό προσωπικό και σταθερές σχέ-
σεις απασχόλησης.

 Η αποκατάσταση του ειδικού ιατρικού μισθολογίου, θα απο-
τελέσει μια ευνοϊκή εξέλιξη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Επί πλέον οι κρίσιμες περιστάσεις επικαιροποιούν το πάγιο 
αίτημα ένταξης του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού σχετικού 
προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στα Βαρέα και 
Ανθυγιεινά επαγγέλματα.

 Οι αναγκαίες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προ-
σωπικού, πρέπει να ενταχθούν σ΄ ένα συνολικό σχεδιασμό 
στοχευμένων και σοβαρών παρεμβάσεων σε όλους τους τομείς 
του Συστήματος Υγείας.

 Ταυτόχρονα, πρέπει να υπάρξει άμεση αναβάθμιση  στους 
Οργανισμούς των Νοσοκομείων μετά τις περικοπές που έχουν 
υποστεί, ώστε να δοθεί δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις επι-
τακτικές απαιτήσεις των καιρών, με επάρκεια και ποιότητα.

 Αυτή η υποχρέωση ανήκει στον κεντρικό σχεδιασμό της 
πολιτείας και προφανώς ξεπερνά τις  δυνατότητες των Υγειο-
νομικών Περιφερειών και των Διοικήσεων των Νοσοκομείων, 
οι οποίες κινούνται στα πλαίσια των δικών τους αρμοδιοτήτων.

 Προϋπόθεση για την κατάρτιση των νέων Οργανισμών, 
είναι η ολοκλήρωση του Υγειονομικού Χάρτη της χώρας, στον 
οποίο πρέπει να καταγραφούν, πέραν του δυναμικού και των 
υποδομών, οι ανάγκες υγείας του πληθυσμού, ιδιαίτερα   σε 
σχέση με την σοβούσα επιδημική κρίση.

 Είναι γνωστό σήμερα  ότι η  χρηματοδότηση του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας υπολείπεται σημαντικά των αναγκών κάλυ-
ψης των ασθενών. 

Εξαιτίας των παραπάνω, η εφημερίες  των Νοσοκομείων 
συνεχίζουν να διεξάγονται με δυσκολίες, ενώ σε αρκετές περι-
πτώσεις το ιατρικό δυναμικό δυσχεραίνεται να καλύψει εφημερι-
ακά τις κλινικές και τα εργαστήρια. 

Οι εξαντλητικές εφημερίες των νοσοκομειακών ιατρών, σε 
συνδυασμό με την μείωση των αποδοχών και τις ελλείψεις σε 
στελεχιακό δυναμικό  και τα αναγκαία υλικά, οδηγούν τα Νοσο-
κομεία σε δυσχερή λειτουργία, ενώ με επίμοχθο τρόπο ανταπο-
κρίνονται στην αποστολή τους, χάρις στις φιλότιμες προσπάθει-
ες του ιατρικού και λοιπού προσωπικού. 

Εμφανής είναι και η αναγκαιότητα περαιτέρω στελέχωσης 
των ΤΕΠ στα Νοσοκομεία της χώρας, για  την αντιμετώπιση 
των επειγόντων περιστατικών και την καθιέρωση ασφαλούς 
εφημεριακού προτύπου.

Επί πλέον η αναγκαία στελέχωση και ο εξοπλισμός του Ε-
ΚΑΒ θα συνεισφέρουν τα μέγιστα στην ορθή αντιμετώπιση των 
περιστατικών.

 Η αύξηση των λειτουργικών δαπανών στα Νοσοκομεία, ιδι-
αίτερα εν μέσω της επιδημικής κρίσης, πρέπει να συνοδευτεί με 
τα  ανάλογα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό, λόγω 
των επιτακτικών αναγκών, ώστε να προσεγγίσει τον μέσο όρο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Αυτές είναι  οι βασικές παράμετροι που καθορίζουν  και 
μπορούν να εξασφαλίσουν την  ομαλή λειτουργία των  Νοσο-
κομείων, ώστε να αναδείξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας στον 
πρωταγωνιστικό ρόλο, που η θεσμοθέτηση του προέβλεψε, 
για την διασφάλιση ισότιμων υπηρεσιών  Υγείας σε όλους τους  
πολίτες, ειδικότερα στις συνθήκες της επιδημικής κρίσης που 
βιώνουν οι κοινωνίες.
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ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΙΚΕ – 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΑΔΑ: ΩΥ7Ε4Χ2-ΝΔ1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ  ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΕΡΟΙΑ  23  Οκτωβρίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.: 440           

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ  (45,50) τ.μ 

ΣΤΟΝ ΜΕΣΩΡΟΦΟ (επίπεδο ½) ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ 
ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 
1.   Το  Πρωτοδικείο  Βέροιας προκηρύσσει δημόσιο πλειο-

δοτικό  διαγωνισμό, με έγγραφες και  σφραγισμένες προσφο-
ρές για την εκμίσθωση, για δέκα (10) έτη,  χώρου (45,50) τ.μ 
στον μεσώροφο (επίπεδο ½) του Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας, 
για τη λειτουργία κυλικείου – αναψυκτηρίου, με τιμή εκκίνησης 
για τον καθορισμό του μηνιαίου μισθώματος το ποσό των 
διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ, πλέον των νόμιμων κρατή-
σεων (χαρτόσημο και Ο.Γ.Α χαρτοσήμου), οι οποίες βαρύνουν 
τον μισθωτή.     

2.   Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  την 10η  Δεκεμβρίου 
2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., στο Ακροατήριο (3), 
στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας, ενώπιον της αρ-
μόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

 3.  Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν τις προσφο-
ρές τους μέχρι και την 10η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00 π.μ.  στο Πρωτοδικείο Βέροιας, στον γραφείο 
218, 2ος όροφος. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την πα-
ραπάνω ημέρα και  ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.  

4. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στο Πρωτοδικείο Βέροιας 2ος όροφος  
γραφείο 218 ή 210, καθώς και στα τηλέφωνα 23310-32737  και 
23310-32804, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 
π.μ. μέχρι 13:00 μ.μ. 

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα:      
Α) με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη,     
 Β) το Π.Δ. 715/1979,     
 Γ) το Π.Δ. 34/1995.  6. Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης εί-

ναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
(ΑΔΑ: 6Χ3Γ4Χ2-ΨΑΚ). 

Βέροια 23  Οκτωβρίου 2020 
Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Βέροιας 

Γεώργιος  Στιβακτάκης 
Πρόεδρος  Πρωτοδικών 

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας εν μέσω 
της επιδημικής κρίσης
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CMYK

Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

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

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

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

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

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

Φιλική νίκη επί τουΜ.Αλεξάνδρου Τρικάλων
σημείωσετοΣάββατοτοαπόγευμαηΒέροιαστοΤα-
γαροχώρι.Μετέρματαπουσημειώθηκανστοπρώτο
μέρος, επικράτησεμε3-0.Στοπρώτομέρος,οι γη-
πεδούχοιέλεγξαντονρυθμό,δημιούργησανευκαιρί-
εςγιαγκολ,σημείωσαντρίαγκολκαιδενεπέτρεψαν
στον αντίπαλο να απειλήσει. Η Βέροια άνοιξε το
σκορστο20’.ΟΣιμόνιέκανετηνσέντρααπόαριστε-
ράκαιοΚαραγιάννηςμεσουτμέσααπότηνπεριοχή
έγραψε το 1-0. Στο 30’ οι γηπεδούχοι διπλασίασαν
τατέρματάτους.ΟΑργυρόπουλοςαπόκρουσεπρο-
σπάθειατουΠασάκαιοΣιμόνιαπόκοντάσημείωσε
το2-0.Στο40’ηΒέροιαανέβασετονδείκτητουσκορ
στο3-0.ΟΠασάςμπήκεστηνπεριοχή,μεπροσποί-
ησηαπέφυγετοναμυντικόκαιμεπλασέέστειλετην
μπάλασταδίχτυα.

Στο δεύτερο μέρος, η Βέροια διατήρησε τον έ-
λεγχο της αναμέτρησης αλλά δεν είχε τις κλασικές
ευκαιρίες τουπρώτου μέρους. Στο 86’ ο Ιωάννου
σημάδεψετοδοκάριτουΜ.Αλεξάνδρου.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:Λαζάρου(Μπέκας,ΧριστοδούλουΚ.)
ΒΕΡΟΙΑ: Τσιμόπουλος (46’ Βοσνιάδης),Μου-

χάλης (70’Μπουκουβάλας),Παπαχρήστος (46’Πε-
ταυράκης),Μαραγκός (46’ Στάμου), Σκόνδρας (70’
Τασιόπουλος),Μπλέτσας (70’Περτσιούνης), Καρα-
γιάννης(70’Ιωάννου),ΝτιΤζιοβάνι(59’Οικονόμου),
Πασάς (59’Αποστολόπουλος), Σιμόνι (70’ Βασίλ-
τσης),Πόζογλου(38’Μούργος).

Μ.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ: Αργυρό-
πουλος,Ατανάσωφ, Ιορ-
δανόπουλος (46’ Κιρκι-
λιανίδης), Τσιρίδης, Χα-
τζόπουλος, Σωτηράκης,
ΚέβινΚέλο(67’Αλμπανί-
δης), Πίκος,Θεοδώρου,
(59’Περπερίδης) Κοσμί-
δης,Λίτσι(72’Χατζόπου-
λος).

ΔηλώσειςΠαύλου
Δερμιτζάκη
καιΔημήτρη
Πρίντζιου

Μιλώντας μετά το φι-
λικό παιχνίδι της Βέροι-
ας με τονΜ.Αλέξανδρο
Τρικάλων,οπροπονητής
της «Βασίλισσας»Παύ-
λοςΔερμιτζάκηςτόνισε:

«Ήταν έναφιλικόστο
πλαίσιο των καλώνσχέσεωνμε τις ομάδες του νο-
μού.ΜετάτοφιλικόμετηνΑγκαθιά,παίξαμεκαιμε
ταΤρίκαλα.Θέλουμε να δούμε αν υπάρχουν νέα
παιδιάπουέχουνενδιαφέρον,γιαναέρθουνναπαί-
ξουνστηνΒέροια. Στοσημερινόφιλικό δοκιμάσαμε
νέα πράγματα.Ήμασταν πολύ καλοί στο πρώτο
μέροςκαισεμεγάλοβαθμόεφαρμόσαμετηντακτική
πουδουλέψαμεόλητηνεβδομάδα.Κάναμεφάσεις,
σημειώσαμε γκολ ενώ δεν κινδυνεύσαμε από τον
αντίπαλο. Στο δεύτερο μέρος έπεσε ο ρυθμός. Ε-
μείςκάναμεπολλέςαλλαγέςγιαναδώσουμεχρόνο
συμμετοχής σε όλα τα παιδιά». Σχολιάζοντας την
κλήρωσητουπρωταθλήματος,οκ.Δερμιτζάκηςση-
μείωσε:«Είναιθετικόπουξεκινάμεμεδυοπαιχνίδια
εντόςέδρας.Μπορούνναμαςδώσουνώθησηαλλά
πρέπειναείμαστεέτοιμοικαισοβαροί».

Από τηνάλληπλευρά,οπροπονητής τουΜ.Α-
λεξάνδρουΤρικάλωνΔημήτρηςΠρίντζιος υπογράμ-
μισε:«Ήτανέναδυνατόφιλικό.ΗΒέροιαπρέπεινα
παίζειστηνSL1.Παράτιςελλείψειςμας,σταθήκαμε
καλά και ήμασταν ανταγωνιστικοί. Στοπρώτο ημί-
χρονο ηΒέροια ήτανπιο καλή καιπροηγήθηκε με
3-0. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν πολύ καλοί και
χάσαμε ευκαιρίες».Οκ.Πρίντζιος είπεότιηομάδα
του χρειάζεται περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση
καιπρόσθεσεότιθατονενδιέφερεηαπόκτησητων
ΠερτσιούνηκαιΒασίλτσηαπότηνΒέροια.

Έναχορταστικόπαιχνίδι διεξήχθειστονΤριπό-
ταμο όπου οΑστέρας ήρθε ισόπαλος 4-4 με την
ομάδατουΣχοινά.

Ισοπαλία1-1είχαμεκαιστηνΑγ.Μαρίναμετον
ΓΑΣΚοπανού.ΗΝάουσασυνέτριψεμε7-0τηνΘύ-
ελλαΣταυρού, όπως και οΠΑΟΚΚουλούρας 7-1
τονΑχθοΑρούρη.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
ΑστέραςΤριποτάμου–ΑΕΣχοινά...............4-4
Μ.Αλεξ.Αγ.Μαρίνας–ΓΑΣΚοπανού...........1-1
ΠΑΟΚουλούρας–ΆχθοςΑρούρης............7-2
ΦΑΣΝάουσα–ΘύελλαΣταυρού................7-0
ΑΕΚαψόχωρας–ΦίλιπποςΜελίκης..........1-6
ΓΑΣΡοδοχωρίου–ΑτρόμητοςΔιαβατού. 3-0α.α.
Ρεπό:Μακροχώρι

ΣεφιλικόαγώναεύκολαηΒέροια3-0
τονΜ.Α.Τρικάλων

Δηλώσεις Παύλου Δερμιτζάκη, και Δημήτρη Πρίντζιου

ΕΠΣΗμαθίαςΑ1
Αγγλικό σκορ με ισοπαλία 4-4

έληξε το ντέρμπι Τριποτάμου-Σχοινά

Συνεχίστηκε την Κυριακή το πρω-
τάθλημα της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ 
Ημαθίας, με τις αναμετρήσεις της 3ης 
αγωνιστικής. Αναλυτικά τα αποτελέ-
σματα και οι βαθμολογίες:

1ος όμιλος
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αγ.Βαρβάρα-Ακαδ.Τρικάλων:................ 2-0
Κυψέλη-Λουτρός:..................................... 1-1
Αλεξάνδρεια-Καμποχώρι:........................ 1-1
Καβάσιλα-Παλαιοχώρι:............................ 3-0
Βρυσάκι-Λυκογιάννη:............................... 2-0
Ρεπό:Παλατίτσια

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1Καβάσιλα................................................... 9
2Καμποχώρι................................................ 7
3Παλαιοχώρι................................................ 6
4Λυκογιάννη................................................ 4
5Λουτρός..................................................... 4
6Αλεξάνδρεια............................................... 4
7Βρυσάκι..................................................... 3
8Αγ.Βαρβάρα.............................................. 3

9Κυψέλη...................................................... 2
10Ακαδ.Τρικάλων....................................... 0
11Παλατίτσια................................................ 0

2ος όμιλος
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟλυμπιακόςΝ.-Ζερβοχώρι:..................... 1-3
Πατρίδα-Λευκάδια:................................... 1-0
Αγ.Γεώργιος-ΑΕΠΒέροιας:..................... 3-2
Ασώματα-ΑχιλλέαςΝ.:............................. 0-2
Επισκοπή-Τρίλοφος:............................... 5-1
Ρεπό:Ραχιά

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1Ζερβοχώρι................................................. 9
2Αγ.Γεώργιος.............................................. 9
3Ραχιά......................................................... 6
4Πατρίδα..................................................... 6
5Επισκοπή.................................................. 6
6ΟλυμπιακόςΝ........................................... 3
7Λευκάδια.................................................... 3
8ΑχιλλέαςΝ................................................. 3
9ΑΕΠΒέροιας.............................................. 0
10Ασώματα.................................................. 0
11Τρίλοφος................................................... 0

ΕΠΣ Ημαθίας Β’ κατηγορία
Τααποτελέσματατης3ηςαγωνιστικής

καιοιβαθμολογίες
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CMYK

Στο παρθενικό παιχνίδι της ιστορίας του στην
VollleyleagueοΑΠΣΦίλιπποςΒέροιαςπροσπάθησε
στηΣύρο για το καλύτερο κόντραστονπανίσχυρο
ΦοίνικαΣύρου,αλλάηομάδαμαςδενκατάφερενα
συνδυάσει τοντεμπούτο τηςστασαλόνια του ελλη-
νικούβόλεϊ,καθώςπαράτημαχητικότητατης,πλή-
ρωσεκάποιανεκράδιαστήματαμεήττα3-1 (25-20,
19-25,25-18,25-17)απότουςγηπεδούχους.

Η ομάδα του ΣωκράτηΤζιουμάκα, με επιθετική
αιχμή τον διεθνή μας και τοπ σκόρερ του αγώνα
με22π, ΓιώργοΤζιουμάκα,από τηναρχή τουματς
στο κλειστόΔ. Βικέλας «κοίταξε στα μάτια» τους
«Πειρατές»,μετουςοποίουςπήγαινεχέριχέρι18-18
με τους γηπεδούχους,πουαπόάσο τουΣτερν και
λάθητωνΓ.Τζιουμάκα,Στουντζίνσκιξέφυγαν23-19
και κατέκτησαν τοσετ με 25-20. Στοβ’ σετ οι ερυ-
θρόλευκοι τηςΒέροιας,μπήκανπολύαποφασιστικά
στον αγώναπήρε μια διαφορά 4πόντων 10-6 την
οποία,παρά την αντίδραση των γηπεδούχωνπού
με καλόμπλοκπήραν κεφάλι με 16-15, κατάφεραν
μετοκαλόσερβίς τουΕντουάρντοναπάρουνξανά
προβάδισμα20-16 και διατηρώντας τη διαφορά να
φτάσουνμε25-19στηνισοφάριση1-1σετ.

Στα δύο επόμενα σετ όμως ταπαιδιά του Σω-
κράτηΤζιουμάκα,δενάντεξανστηνπίεσητηςπανί-
σχυρηςομάδαςτηςΣύρου.ΟΦοίνικαςμεαποτελε-
σματικήτακτικήσεμπλοκάμυνακαιμεκορυφαίοτο
Στερν (20π), εκμεταλλεύτηκε τα νεκρά διαστήματα
των ερυθρόλευκων τηςΒέροιαςπανηγύρισεμε 25-
18και25-17τοπρώτοτηςτρίποντοστηνπρεμιέρα
τουπρωταθλήματος έναντι στην ομάδα μας, που
πάλεψεγιατοκαλύτερο,αλλάμετονΓ.Τζιουμάκανα
αποτελείμοναδικήεπιθετικήαπειλήγιατους«Πειρα-
τές»,δενστάθηκεαρκετόγιακάτιπερισσότερο.

Παρά την παρθενική ήττα στην
Volleylegaue ο πρόεδρος της ομάδας
μας,ΔημήτρηςΠιτούλιας, που για μια
ακόμη φορά βρέθηκε στο πλευρό της
ομάδας, χειροκρότησε τηνπροσπάθεια
των αθλητών μας,που τα ξημερώματα
τηςΔευτέρας αναμένεται να επιστρέφει
στη Βέροια. Ο τεχνικός τουΦίλιππου
Βέροιας,ΣωκράτηςΤζιουμάκας,δήλωσε
μετηλήξητουματςταεξής:«Γιαπρώτο
παιχνίδι στη Volleyleague σταθήκαμε
πολύ καλά στα δύο πρώτα σετ.Μετά
κάναμε μία «κοιλιά» στο ξεκίνημα του
τρίτου,πλησιάσαμεπάλι κοντάστο 19-
17, αλλά έπειτα οπολύ καλός σήμερα
Φοίνικας Σύρου, μας πίεσε πολύ, του
βγήκεαυτόστογήπεδο,σεαντίθεσημε

εμάςπουδενκαταφέραμεναμπούμεξανάστοπαι-
χνίδι…ΚοιτάμεπλέοντοεπόμενοματςμετονΟλυ-
μπιακό».ΟπροπονητήςτουΦοίνικαΟΝΕΧΓιάννης
Ορφανός δήλωσε: «Συνεχώς ανεβάζαμε στροφές
στοπαιχνίδι μας.Μεπροβλημάτισε λίγοπωςστο
μέσον του 3ουσετ χάσαμε λίγο την συγκέντρωση
μας.Ακόμαμίαφοράαυτόπρέπεινατοπροέξουμε.
Δενπρέπει σε κανένασημείο να χαλαρώνουμε και
ναχάνουμετησυγκέντρωσημας.Κατάταάλλαπιέ-
σαμεπολύτοΦίλιππομετοσερβίςμας,είχαμεκαλά
ποσοστάεπιθετικάκαιδίκαιαήρθεηπρώτημαςνίκη
στοπρωτάθλημα».

Διαιτητές: Βουδούρης,Πρέντζας,Παρατηρητής:
Ανδρονικίδης,Επόπτες:Βρούτσης,Μπαρμπούνης,
Γραμματεία:Πιρπινιά.

Τασετ:3-1(25-20,19-25,25-18,25-17)σε103’
Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥΟΝΕΧ (Γιάννης Ορ-

φανός):Μπράουν 9 (6/10 επ., 3 μπλοκ), Ράιτς 13
(13/25επ.),ΠρωτοψάλτηςΘ.9 (9/17επ.,65%υπ.
- 42%άριστες), Παπαγγελόπουλος 11 (7/9 επ., 1
άσσος,3μπλοκ),Ράντκε3(2/2επ.,1άσσος),Στερν
20 (15/36 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 65%υπ. - 35%
άριστες)/Γκαράς(λ,55%υπ.-36%άριστες),Καρα-
σαββίδης(λ,88%υπ.-62%άριστες),Πρωτοψάλτης
Αλ.,Ηλίας,Κωστόπουλος,Μήλης1(1/1επ.).

Α.Π.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ (ΣωκράτηςΤζιου-
μάκας):Μπίσετ 7 (5/8 επ., 2 μπλοκ),Προύσαλης,
ΤζιουμάκαςΣτ.5(5/21επ.,57%υπ.-33%άριστες),
Γάτσης7(4/8επ.,3μπλοκ),ΤζιουμάκαςΓ.22(20/43
επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Στουντζίνσκι 8 (6/16 επ.,
2άσσοι, 40%υπ. - 24%άριστες) /Μπουράκης (λ,
36%υπ. - 21%άριστες),Μπουτόπουλος,Τσιάρας,
Γραμμενούδης,Μιχελάκης.

ΚαλύτεροςοΑερωπόςΈδεσσαςστοβ’
ημίχρονο επέστρεψε στα θετικά αποτελέ-
σματα επικρατώντας τουΦιλίππουΒέροιας
με30-25γιατην7ηαγωνιστικήτηςHandball
Premier.

Στοπρώτομέροςοαγώναςήτανντέρμπι
μετονΦίλιπποναέχειτο…πάνωχέριέως
το25′(10-12)καιτουςΕδεσσαίουςνααφυ-
πνίζονταιπροσπερνώνταςστοσκορ(14-13)
με τη λήξη τουπρώτουημιχρόνου.  Στο β’
μέρος οΑερωπός διατήρησε έως το τέλος
μίαδιαφοράασφαλείας 3-4 τερμάτωνφτά-
νονταςστοτελικό30-25.

ΜεαυτότοαποτέλεσμαοΑερωπόςέφτα-
σε τους έξι βαθμούςκαιανέβηκεστην τρίτη
θέση τηςβαθμολογίας τουδευτέρουομίλου,
αφήνονταςστηνπέμπτητονΦίλιππομεπέ-
ντε.Πρώτησυμμετοχήστοπρωτάθλημαγια
τουςΜαυροβούνιουςΣοφρανατςκαιΜούγιτς.

Ταπεντάλεπτα:2-2,5-4,6-7,8-11,10-12,14-13
(ημχ),17-14,20-16,22-17,25-20,27-22,30-25,

ΑΕΡΩΠΟΣ (Πηλαλίδης):Αθανασίου,Μέτσης1,
Ρόμπης, Γάτσης,Τζουβάρας 3, Κράλλης 6, Κώ-
στας,Μαυρόπουλος,Μπουτκάρης,Πάβλοβιτς 1,
Μισαηλίδης11,Κυριακού7,Βαφείδης1,Ιωαννίδης

1,Γιαννούσης,Μουμτζιδέλης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ(Τούτσης):Αρβανιτίδης,Κωστακίδης

7, Β.Φιλόσογλου 5,Μπαλτατζής 3, Κριούτσκοφ,
Παπαδόπουλος3,Κουκουτσίδης 1,Τριανταφυλλί-
δης 4, Στανκίδης, Ρίζος, Καλλιαρίδης,Παπαγιάν-
νης,Μούγιτς 1, Σόφρανατς, Πετρομελίδης 1, Κ.
Φιλόσογλου.

Διαιτητές: Νάσκος – Χαρίτσος.Δίλεπτα: 5-6.
Πέναλτι4/4–2/3

Vollleyleague
Ήττα3-1σεττουΦιλίππουΒέροιας

στηνΣύροαπότονΦοίνικα

Ήττα του Φιλίππου Βέροιας 30-25
στην Έδεσσα από τον Αερωπό

ΝικηφόροπέρασμακαιαπόταΓιαννιτσαγιατην
ομάδαμε τοσκορ18-34νααντικατοπτρίζει την ει-
κόνα τουπαιχνιδιού.Πειθαρχημένα τακορίτσια του
ΤεοΠαυλιδηδενάφησανκανέναπεριθώριοκαιαπό
τοπρώτολεπτόπήρανταηνίατουαγώναμέχριτην
λήξητουπαιχνιδιού.Σοβαρέςσεεπίθεσημεσχεδόν
όλητηνομάδανασκοράρεικαιαμυντικάμεπερίσσιο
πάθοςναδείχνουνανίκητες,έχονταςένατρίοτερμα-
τοφυλάκωννακάνειαπίστευταπράγματαάνοιξεη
διαφορά τουαγώνα.Συγχαρητήριασεολόκληρο το
τιμκαιστακορίτσιαμας.....Τακαλυτέραέρχονται........
ΕπίσηςέναευχαριστώεξέφρασεηΔιοίκησηγια την
άψογηφιλοξενίατηςομάδαςτωνΓιαννιτσωνελπίζο-
νταςναανταποδώσουμεστοδεύτερογύρο....Έτσι
έγινετο3στα3στοπρωτάθληματηςΑ1Γυναικών
.Οιφιλοξενούμενεςήτανκαταιγιστικέςκαιανέβαζαν
συνεχώςρυθμόμετοημίχρονονακλείνειστο3-18.

Ηγηπεδούχοςομάδαδενκατάφερεναείναιανταγω-
νιστικήσεκανένασημείοτουαγώνα.

Ταπεντάλεπτα:0-2,1-5,2-8, 2-12,3-14,3-18
(Ημχ)8-20,10-22,12-24,13-27,14-29,18-34

Μ.Αλέξανδρος (Σαράφης):Πυριτίδου1,Τροχί-
δουΧ. 3,ΤροχίδουΕ. 8,Κοτζαχρήστου,Πλιόγκα,
Πατσάνη,Παπαδοπούλου,Πέγιου,Μαντζίρη,Πέ-
γιουΓ.1,Τρελοπούλου,Αναστασίου1,Τομιδου4,
ΠαπαδοπούλουΙ.

Βέροια2017(Παυλίδης):Κερλίδη3,Εμμανουη-
λίδου4,Τζούρισιτς2,Καραμπατζάκη1,Ανθίτση6,
ΝτεΟυβέιρα,Ζενέλι2,Κωστοπούλου6,Ανδρονικί-
δου,Γεωργιάδου,Χοτοκουρίδου,Κάμπο5,Λύτρα,
Νούσια2,Βασιλειάδου3,Τηλαβερίδου

Πέναλτι: 4/6, 1/2Δίλεπτα: 3/3Διαιτητές:Καζα-
ντζίδης-Λάσκαρης

Α1 Γυναικών Χάντμπολ
Άνετηνίκη18-34σταΓιαννιτσάγιατηΒέροια

2017,πέτυχετο3στα3
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Οκτώβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

26-10-2020 μέχρι 

01-11-2020 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τρίτη 27-10-2020
13:30-17:30 ΧΑΤΖΗ-

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ6 (πλατεία
αστικών,διπλ. στα ΚΤΕΛ)
23310-63620

21:00-08:00ΜΟΥΡΤΖΙ-
ΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕ-
ΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-
27355

Φαρμακεία

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
26/10/2020 έως 30/10/2020

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

Αήττητοςπαρέμεινε οΑπόλλωναςΠάτρας,
πουκατέβαλεκαι τονΟίακαΝαυπλίου.Μεγά-
λα«διπλά»γιαΠαγκράτι,Καρδίτσα,τοΨυχικό
σταμάτησε τονΠανερυθραϊκό και οΑμύντας
πέτυχετηνπρώτητουνίκη.

Τααποτελέσματατης4ηςαγωνιστικής
Μαρούσι-ΦίλιπποςΒ(αναβλήθηκε,11/11)
Αμύντας-Αγρίνιο............................68-60
ΔάφνηΔαφνίου-Παγκράτι..............70-73
Ολυμπιακός-Ελευθερούπολη(αναβλήθηκε,11/11)
Καβάλα-Καρδίτσα..........................65-76
ΑπόλλωναςΠάτρ-ΟίακαςΝαυπλ..68-60

Τρίτωνας-Κόροιβος(αναβλήθηκε,11/11)
Ψυχικό-Πανερυθραϊκός.................75-70

Ηβαθμολογία(σε4αγώνες)
1.Παγκράτι................................. 7(3-1)0
2.ΟλυμπιακόςΒ..................... 6(3-0)+57
3.ΑπόλλωναςΠάτρας............ 6(3-0)+54
4.Μαρούσι............................. 6(3-0)+36
5.ΟίακαςΝαυπλίου.................6(2-2)-22
6.Ελευθερούπολη.................. 5(2-1)+38
7.Ψυχικό................................ 5(2-1)+20
8.Πανερυθραϊκός................... 5(2-1)+20
9.Καρδίτσα............................... 5(2-1)+8

10.Τρίτωνας............................4(1-2)-27
11.Αμύντας..............................4(1-2)-31
12.ΔάφνηΔαφνίου..................4(0-4)-23
13.Αγρίνιο...............................4(0-4)-58
14.Καβάλα..............................4(0-4)-62
15.ΦίλιπποςΒέροιας............. 2(1-0)+25
16.Κόροιβος...........................2(0-2)-35
*ΟΦίλιπποςΒέροιας έχει τρεις αγώνες

λιγότερους.ΟΚόροιβος έχει δύο αγώνες λι-
γότερους.ΟΑπόλλωναςΠάτρας, οΠανερυ-
θραϊκός, ηΚαρδίτσα, τοΨυχικό, οΑμύντας,
τοΜαρούσι,οΟλυμπιακός,ηΕλευθερούπολη
καιοΤρίτωναςέχουνέναναγώναλιγότερο.

**Αναλυτικά οι 7 αγώνεςπου εκκρεμούν
και πότε έχουν οριστεί: Καρδίτσα -Αμύντας
(1η αγωνιστική, 6/1/2021), Πανερυθραϊκός
-ΦίλιπποςΒέροιας (2η αγωνιστική, 28/10),
Κόροιβος -ΑπόλλωναςΠάτρας (2η αγωνι-
στική,28/10),ΦίλιπποςΒέροιας-Ψυχικό(3η
αγωνιστική,4/11),Μαρούσι-ΦίλιπποςΒέροι-
ας(4ηαγωνιστική,11/11),Ολυμπιακός-Ελευ-
θερούπολη (4ηαγωνιστική, 11/11),Τρίτωνας
-Κόροιβος(4ηαγωνιστική,11/11).

Η5ηαγωνιστική(31/10)
ΦίλιπποςΒέροιας-Αμύντας
Αγρίνιο-ΔάφνηΔαφνίου
Παγκράτι-Ολυμπιακός
Ελευθερούπολη-Καβάλα
ΑπόλλωναςΠάτρας-Καρδίτσα
ΟίακαςΝαυπλίου-Τρίτωνας
Κόροιβος-Ψυχικό
Πανερυθραϊκός-Μαρούσι

ΤααποτελέσματαστηνΑ2ανδρώνκαιοινέεςημερομηνίες
τωναγώνωντουΦιλίππουΒέροιας

Συνέχειαμενίκεςγια τιςομάδες τωντμη-
μάτων υποδομών τουΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ και το
διήμερο24-25Οκτωβρίου.

Σάββατο 24 Οκτωβρίου
Κ17
Φιλικό αγώνα προετοιμασίας διεξήγαγε

η ομάδαΚ17 τηςΒέροιας εν όψη της έναρ-
ξης  του πρωταθλήματος υποδομών της
footballleagueμε τοαντίστοιχο τμήμα τουΑλ-
μωπούΑριδαίας  ,πουθααντιμετωπίσει και
στοπρωτάθλημα . Για την ιστορία η ομάδα
τηςΒέροιαςνίκησεμεσκορ4-3.

Στηνφιλικήαναμέτρησηπήρανμέρος για
την ομάδα τηςΒέροιας οι: Βάντζης , Χαβια-
ρόπουλος ,Φωτόπουλος ,Βράνας ,Παπαθε-
οδώρου , Βασιλειάδης , Χατζηβασιλειάδης .
Παπαιωάννου,Λαζεκίδης,Γιαγτζίδης,Χερί-
δης καιστοδεύτερομέροςοι:Λουτζιανιώτης
,Τσέας ,Μαργαρίτης , Ιατρόπουλος ,Τάσο ,
Χοχλιούρος,Καραγιάννης,ΑμπροικίδηςΜε-
λιόπουλος,Καρασαρίδης.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΚ16
Καταιγιστική η ομάδα της Βέροιας στην

κατηγορίαΚ16διπλασίασετιςνίκεςτηςκερ-
δίζοντας με σκορ 16-0 την ομάδα τουΑρη
Παλαιοχωρίου. Ο αγώνας  πραγματοποιή-
θηκεστο γήπεδο τηςΚουλούρας και από τα
πρώταλεπτάηομάδατηςΒέροιαςπήρετην
υπεροχή  του αγώνα καιπαρά τις  αλλαγές
που πραγματοποίησε νωρίς δεν επέτρεψε
στην αντίπαλη ομάδα να αμφισβητήσει την
κυριαρχίατης.

ΝΠΣΒΕΡΟΙΑΚ16:ΑδαμίδηςΘ., Καφτι-
ράνης ,Καραγιάννης,Τσουλτσίδης ,Τούφας

,Κετόγλου(Νικόπουλος),Παναγιωτίδης(Κα-
ρασαρίδης) , Τσιγγενόπουλος .Λαφάρας  (
Τσάνη) , Χατζηπάντος  (Βήτος),ΑδαμίδηςΑ
(Βασιλακάκης)

ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ:Ντόκος ,Λαλας ,
Μπέτσας,Σίμου,Κίτσας,Ταμπάκος,Αραμπα-
τζής,Σχιούχας,Ντόλιος,Λεπίδας,Καρκέλης.

ΣΚΟΡΕΡ:Τούφας (2) ,  Χατζηπάντος (3)
, Κετόγλου , Τσιγγενόπουλος ,Λαφάρας  ,
Βίτος(2),Βασιλακάκης(2),Τσάνη(2),Κα-
ρασαβίδης(2).

Διαιτητής:ΠιπερίδηςΠαναγιώτης

ΝΠΣΒΕΡΟΙΑΚ12
ΗομάδατηςΒέροιαςέδωσεφιλικόαγώνα

μετηναντίστοιχηομάδατηςΑΕΠΒέροιαςστο
γήπεδοτηςΡαχιάςκαιευχαριστείτηνδιοργα-
νώτριαΑΕΠΒέροιας για τηνπρόσκληση και
φιλοξενίατης.

Εκμεταλλευόμενα τονπολύκαλόκαιρό τα
τμήματαΚ11–Κ10–Κ8–Κ6συμμετείχαντο
Σάββατο24Οκτσεφιλικούςαγώναςαπένα-
ντιστιςαντίστοιχεςομάδεςτηςακαδημίαςτου
Νηρέα.Οιαγώνεςέγινανστιςεγκαταστάσεις
στοΑθλητικό κέντροστηνΚουλούρα.Οι μι-
κροί αθλητές των ομάδων ξεδίπλωσαν όλο
τους το ταλέντο εντός του γηπέδου και απέ-
δειξανότιηχαράτουαγώναείναιηπεμπτου-
σίατουαθλήματος.

Κυριακή 25 Οκτωβρίου
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΚ14(1)
Νίκη - ίδιοσκορ -διαφορετικόγήπεδο .Η

πρώτηομάδα τηςΒέροιαςστον1όμιλοστην
κατηγορίαΚ14φιλοδώρησε και αυτή με την
σειρά τηςμε το ίδιομάλιστασκορ τηνομάδα

τουΑρηΠαλαιοχωρίου, και ζευγάρωσε τις νί-
κες τηςστοπρωτάθλημαΟαγώναςδιεξήχθει
στογήπεδοτουΠαλαιοχωρίου,μετελικόσκορ
0-16.

ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ: Νοτόπουλος ,
Γιοβανόπουλος ,Μαραγκός ,Κίτσας,Παρνι-
τσόπουλος , Γίραντας ,Πύρτσος ,Μπέτσας,
Μάλο,Τορνατάρης,Γιαννίτσης.

ΝΠΣVERIAΚ14 (1) :Μπόσινας , Συμπε-
θέρης,Βράνας,Τσουλτσίδης,Τσιουγγαρης,
Σωτηριάδης , Γιαγτζίδης , Μελιόπουλος  ,
Αβετίδης (Χατζηθεοδωρου)  ,Δάρλας (Κόρο)
,Κούτλας(Παπαδόπουλος).

ΣΚΟΡΕΡ:Δάρλας (5) ,  Κούτλας (5) ,
Τσουλτσιδης , Μελιόπουλος  , Παπαδόπου-
λος(2),Τσιουγγαρης,Σωτηριάδης

Διαιτητής:ΓιαγκιζογλουΔημ.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΚ14(2)
Συνέχεια των νικηφόρωναποτελεσμάτων

πραγματοποίησε και η  δεύτερη ομάδα της
Βέροιαςστην ίδια κατηγορίαπουσυμμετέχει
στον2ονόμιλοτουπρωταθλήματος,νικώντας
την ακαδημίας τηςΑΕΠΒέροιας.Οαγώνας
διεξήχθειστογήπεδοτηςΚουλούραςμετελι-
κόαποτέλεσμα2-1.

ΝΠΣVERIAΚ14 (2) :Διαμαντόουλος  ,
Ανάστους,ΚαρασαρίδηςΧ, Θυμιόπουλος,
Τσούκας,Τσαμουρίδης,Αχλιώπας,Βασιλείου
,Καρασαββίδης,Γελαδάρης,Τρούπκος.

ΑΕΠΒΕΡΟΙΑΣ:Σιουκιούρογλου,Σαββίδης
Κ ,ΣαββίδηςΛ ,Μιχαλόπουλος ,Παπαευθυ-
μίου,Βόλτης,Βόλκος,Ιντεβίδης,Κεχαγιάς
,Τσιάρας,Λυκοστράτης.

ΣΚΟΡΕΡ:Γελαδάρης(2)
Διαιτητής:ΠιπερίδηςΠαναγιώτης

ΝέεςνίκεςγιατιςομάδεςτωντμημάτωνυποδομήςτουΝΠΣΒΕΡΟΙΑ

ΑγώνεςΡόλλερσκι
Απόστολος Αγγέλης

και Παρασκευή Λαδοπούλου 
κυπελλούχοι

Ενμέσωπανδαιμίαςκαιηχιονοδρομίασυνεχίζεινααντιστέκεται
και ναπαράγειαθλητισμόσε έναπανέμορφοχώροστηνΑγ.Βαρ-
βάραΒεροίας.Σήμερα24Οκτωβρίουδιεξήχθετο2οκύπελλοΡόλ-
λερσκι του θερινούπρωταθλήματος τηςΕΟΧΑμε τα αγωνίσματα
ατομικήςχρονομέτρησης.

Στην κατηγορία αντρώνστα 13 χλμ Ελεύθερης τεχνικής οιΑ-
πόστολοςΑγγέληςκαιΝικόλαοςΤσουρέκας,διέκοψαντηνπροετοι-
μασίατουςγιανασυμμετάσχουνκαιναστηρίξουντηδιοργάνωση,
κέρδισαντοχρυσόκαιαργυρόμετάλλιομετονΓιώργοΑναστασιάδη
νασυμπληρώνειτηνπρώτητριάδα.

Στοαγώνισμα των6, 5 χλμ ελεύθερης τεχνικής της κατηγορίας
Γυναικών ηΠαρασκευήΛαδοπούλου κέρδισε ακόμη ένα χρυσό
μετάλλιο τηφετινήπερίοδο, με τηνΜαρίαΝτάνου και την Ιωάννα
Κώτσαλουνακερδίζουντοαργυρόκαιχάλκινομετάλλιοαντίστοιχα.

Στα5χλμελεύθερηςτεχνικήςτηςκατηγορίαςΠαίδωνοΒασίλης
Ροσενλήςήταν εξαιρετικός και κέρδισεμάλλον εύκολα τοναγώνα.
Δεύτερος τερμάτισε οΕυάγγελοςΑθανασίου και τρίτος οΑντώνης
Προδρομίδης.ΣτιςΚορασίδεςστοαγώνισμα των5 χλμ ελεύθερης
τεχνικής,ηΜαρίαΔήμητραΤσιάρκακέρδισετοχρυσόμετάλλιο,είχε
έντονοσυναγωνισμόσεόλοτοναγώνα,μετηνΧριστίναΡόζαπου
τερμάτισεδεύτερη.ΣτηντρίτηθέσηκατετάγειηΓεωργίαΤσιάρκα.
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ολοκληρώθηκε 
η πρόσληψη τεσσάρων  
ειδικευμένων γιατρών

Στα πλαίσια ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου Νάουσας και της ευρύτερης πε-
ριοχής του Νομού Ημαθίας γνωστοποιείται  ότι, το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο-
λοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης τεσσάρων (4) Ειδικευμένων Ιατρών στο Γενικό 
Νοσοκομείο Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας ως εξής:

• ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - Επιμελητής Β΄ Αναισθησιολογίας
• ΣΤΑΘΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ - Επιμελήτρια Β΄ Ακτινολογίας 
• ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ - Επιμελητής Β΄ Οφθαλμολογίας
• ΔΡΟΓΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ - Επικουρική Χειρουργικής
και προσεχώς αναμένονται και δύο (2) επιπλέον ιατροί ειδικότητας Μαιευτικής-Γυ-

ναικολογίας και Ορθοπεδικής αντίστοιχα.
Η πρόσληψη των παραπάνω ιατρών ενισχύει τα Ιατρικά Τμήματα και συμβάλλει ση-

μαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νοσοκομείου. 
Ο Αναπλ. Διοικητής

Γ.Ν. Ημαθίας – Υγ. Μον. Νάουσας
Δρ. ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ             

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκο-
μείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά:

-Ανώνυμη Οικογένεια , για την ευγενική προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος , εις μνήμη του συζύγου και πατρός τους 
Γεωργίου ,

 με την συμπλήρωση 1 έτους από τον θάνατό του.
-Την κ.Αικατερίνη Παπαγιώτα , για την ευγενική προσφο-

ρά 3 πίτες , εις μνήμη του συζύγου της Δημητρίου Παπα-
γιώτα.

-Την κ.Τούλα Γκαγκούση , για την ευγενική προσφορά 2 
πίτες , εις μνήμη του αδελφού της Δημητρίου.

-Ανώνυμη Κυρία , για την δωρεά του ποσού των 50 Ε , 
εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 5 πίτες 

και 2 Kgr Καφέ , εις μνήμη προσφιλών προσώπων. 
-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά 40 Kgr 

πιπεριές , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.
-Ανώνυμο Κύριο ,  για την ευγενική προσφορά 30 Kgr κατε-

ψυγμένων λαχανικών , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας. 
-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 48 τεμ.

γιαούρτιων , εις μνήμη Ταραμονλή Θωμά , Ζιώγαλα Στεφά-
νου , Ζιώγαλα Αναστασίας ,

Ιωακειμίδη Προδρόμου , Παπαπαναγιώτου Χρυσούλας 
και Παπαπαναγιώτου Στεργίου.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά καφέ , 
κακάο και πίτες , εις μνήμη Κων/νου και Παναγιώτας Χα-
ρούση.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά χυλοπίτες 
, εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 14 Kgr 
Πατάτες , εις μνήμη των γονέων της.

 Εκ της Δ/νσεως 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ          Αλεξάνδρεια 26.10.2020
 (Κ.Ε.Δ.Α.)                                    Αριθ.πρωτ.: 1603

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 ‘’ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α.)’’  ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (Π.Α.γ.Ο) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Την αιτιολογική έκθεση του Ν.4151/2013 και την παρ.6 

του αρθ.39 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, και σύμφωνα με το 
οργανωτικό πλαίσιο των ΠΑγΟ, η ΓΓΑ, τα εποπτευόμενα από 
αυτήν νομικά πρόσωπα, καθώς και οι φορείς υλοποίησης  των 
Προγραμμάτων Άθληση για  Όλους, μπορούν να προσλαμβά-
νουν και να απασχολούν ΠΦΑ αποκλειστικά για τις ανάγκες 
υλοποίησης των πιο πάνω προγραμμάτων, με σύμβαση εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου Χρόνου, διάρκειας όχι μεγα-
λύτερης των οκτώ μηνών.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4151/2013, σύμφωνα 
με το οποίο οι Π.Φ.Α. εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ’ 
αρίθμ. 33/2006 ΠΥΣ (Ά 280) και υπόκεινται στη Γενική Γραμμα-
τεία Αθλητισμού.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πει-
θαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 
(ΦΕΚ54/Α/2012).

4 .  Τ η ν  Υ Π Π Ο Α / Γ Δ Ο Α / Δ Α Ο Π Α Α / Ε Υ Δ -
Σ/69097/2670/170/7.2.2020Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 461/
Β΄/14.2.2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμά-
των και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους»

5 .  Τη ν  υ π ’ α ρ ι θ μ .  Υ Π Π ΟΑ / ΓΔΟΑ / Δ ΑΟ Π Α Α Ε Υ-
ΔΣ/459462/14576/1116 /26.8.2020 ΚΥΑ που αφορά στην «Έ-
γκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων 
Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ 
Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υ-
λοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την 
περίοδο 2020-21». (ΦΕΚ 3615/Β/31.8.2020).

6 .  Τη ν  υ π ’  α ρ ι θ .  Υ Π Π ΟΑ / ΓΔΟΑ / Δ ΑΟ Π Α Α Ε Υ-
ΔΣ/484043/15340/1164/8.9.2020    Απόφαση του Υφυπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά στην «Έγκριση γενικά 
δομημένα μεγάλης διάρκειας Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2020-2021»

7 .  Τ η ν  υ π ’  α ρ ι θ .  Υ Π Π Ο Α / Γ Δ Ο Α / Δ Α Ο -
Π Α Α Ε Υ Δ Σ / 4 8 4 1 2 6 / 1 5 3 4 3 / 1 1 6 5 / 0 8 . 0 9 . 2 0 2 0 
484043/15340/1164/8.9.2020    Απόφαση του Υφυπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά στην «Έγκριση ειδικά 
δομημένα μεγάλης διάρκειας Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2020-2021»

8. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠ
ΑΟ/128123/4989/424/199/29.04.2020 βεβαίωση πιστοποίησης 
καταλληλότητας υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. 

9. Την αριθ. 90/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. με 
θέμα: «Λήψη απόφασης για την ανακοίνωση πρόσληψης προ-
σωπικού ‘’Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής’’ για την υλοποίηση 
των  Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 
2020-2021».

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 
Την πρόσληψη, συνολικά έντεκα (11) ατόμων –ΠΤΥΧΙΟΥ-

ΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου ορισμένου χρόνου με ωρομίσθια αποζημίωση, , με σύμβαση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικής 
διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την 
υλοποίηση Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για 
Όλους (Π.Α.γ.Ο.),  μεγάλης διάρκειας - περιόδου 2020-2021, 
με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,  με τα 
εξής  απαιτούμενα τυπικά  προσόντα  και χρονική διάρκεια:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει κατόπιν μοριοδότη-
σης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανωτικού Πλαισίου 
(Ο.Π.) των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους (ΦΕΚ 461/
Β΄/14.2.2020) , όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως 31-
07-2021.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υπο-

βάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπη-

ρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, 
στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδι-
κότητας κ.λπ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι 
αληθή.

3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μετα-
πτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου 
σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Βεβαίωση, πρόσφατη (μέσα στα χρονικά όρια της προκή-

ρυξης)  του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
7. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαι-

ώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστι-
κής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλι-
στικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φο-
ρολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή 
πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση 
Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα ανα-
φέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν 
κριτήριο επιλογής.

Συμπληρωματικά  δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται 
ή υφίστανται)
1. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου 

ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύου-
σα νομοθεσία.

2. Φωτοτυπία εγγράφων για λοιπά απαιτούμενα προσόντα 
ως αναφέρονται στο 7.3.1.4 του ισχύοντος Οργανωτικού Πλαι-
σίου.

3. Μόνο για την περίπτωση της ισοβαθμίας 
Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας - εντοπιότητα
Κριτήρια επιλογής – Καθορισμός της σειράς κατάταξης 

των υποψηφίων
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα 

κριτήρια όπως προβλέπονται στις παραγράφους 7.3, 7.4 και 
7.5 του ισχύοντος Οργανωτικού πλαισίου

ΕΠΙΛΟΓΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επι-

λογής προσλήψεων προσωπικού, σύμφωνα με το Οργανωτικό 
Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν: α) στην 
εξώθυρα των γραφείων της κοινωφελούς επιχείρησης (οδός 
Βεροίας - Δημοτικό Κολυμβητήριο) και β) στον πίνακα ανακοι-
νώσεων του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
υποβάλουν ένσταση εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών, από την επόμενη  ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμά-
των, στα γραφεία της επιχείρησης  στην οδό Βεροίας- Δημοτικό 
Κολυμβητήριο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση  αυτο-

προσώπως στα γραφεία της υπηρεσίας μας κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή 
απευθύνοντάς την στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάν-
δρειας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οδός Βεροίας – Δημοτικό 
Κολυμβητήριο, Τ.Κ. 59300 Αλεξάνδρεια, που αρχίζει από την ε-
πόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας    και  λήγει 
εντός 10  εργάσιμων ημερών.  

Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες του 
Νομού Ημαθίας, αναρτάται στην εξώθυρα των γραφείων της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δή-
μου Αλεξάνδρειας και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΗΣ

Μ. Βορίδης: Καταβάλλονται 
30 εκατομμύρια ευρώ 

περίπου για την ενίσχυση 
των αιγοπροβατοτρόφων 

O Υπουρ-
γός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Μά-
κης  Βορ ίδης 
σ το  πλα ίσ ιο 
τω ν  μ έ τ ρ ω ν 
που λαμβάνει 
το Υπουργείο 
για την ενίσχυ-
ση του εισο-
δήματος των 
αγροτών που 
έχουν πληγεί 
από τ ις  επι-
πτώσεις της νό-
σου COVID19 
ενέκρ ινε  την 
πίστωση πο-
σ ο ύ  ύ ψ ο υ ς 
29.887.590,34  
ευρώ το οποίο θα κατευθυνθεί σε συνολικά 39.368 κτηνοτρόφους που υπάγονται στον 
κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας. 

Οι ενισχύσεις έχουν αρχίσει να πιστώνονται σταδιακά στους λογαριασμούς των δικαιού-
χων από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Ο κ. Βορίδης σε σχετική δήλωσή του υπογραμμίζει ότι «το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων παρεμβαίνει συνεχώς και καίρια υπέρ της ανακούφισης των κλάδων 
που έχουν πληγεί από την πανδημία, καλύπτοντας την απώλεια εισοδήματος των αγροτών 
με στόχο την απρόσκοπτη συνέχιση της παραγωγικής τους διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό 
εντάσσεται και η καταβολή ενός ιδιαιτέρως σημαντικού ποσού για την ενίσχυση της ελλη-
νικής αιγοπροβατοτροφίας. Θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε εμπράκτως όλους τους πληγέ-
ντες και πληττόμενους κλάδους της αγροτικής παραγωγής της πατρίδας μας».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο οροφοδιαμέρι-
σμα2ουορόφου105
τ.μ., 85 τ.μ. καθαρά

με 3 υπνοδωμάτια,
σαλοκουζίνα, μπάνιο,
τζάκι B/Q κατασκευή
2001. Τιμή ευκαιρίας
75.000 ευρώ!!! Τηλ.:
6973735020.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-
κατοικία κοντά στο
7οΔημοτικό, 75 τ.μ.,
με υπόγειο 75 τ.μ.
και  ο ικόπεδο 200

τ.μ., 60.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

χωράφι 2,5 στρ., πί-

σω από τηΔΟΥ Βέ-
ροιας, πιο κάτω από
τοΣιδ.ΣταθμόΒέροι-

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι -
κόπεδο 1.350 τ.μ.
με συντελεστή 1,2,
επί της οδούΑμπε-
λο κ ήπων .  Τη λ . :
2331100888 καΑλε-
ξάνδρα.



13 ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 www.laosnews.gr

ας γιαΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ.
Τηλ.:6983285942.

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

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

πλα στα Πανεπιστήμια.
Τηλ.: 6977 782641 &
6971884916.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοι-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ιατρεί-
ο-γραφείο 42 τ.μ. καθα-
ρό, λήρως ανακαινισμέ-
νο στην οδό Βενιζέλου
αρ. 46 Βέροια. Πληρ.

τηλ.: 6932 361080, 6945
535719.

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για
φροντίδαηλικιωμένηςκυ-
ρίας από 8.30 π.μ. έως
1.30μ.μ.,μισθός300ευ-
ρώ.Τηλ.:6979977336.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εταιρία
στηΒέροια, άτομο 19-29
ετών με κάρτα ανεργίας
σε ισχύ, που να γνωρί-
ζει Η/Υ και να χειρίζεται
πρόγραμμαεμπορικήςδι-
αχείρισης.Πληρ.στοτηλ.:
6977 433485 (9.00 π.μ.
-9.00μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  βοηθός

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

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

ΤΟCOFFEE ISLAND,
Βενιζέλου 31 (κέντρο),
αναζητείbarista καιδι-
ανομέα.Αποστολή βιο-
γραφικών στο e-mail:
c o f f e e i s l a n d v e r i a @
gmail.com. Τηλ.: 6976
633096.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ19-10.Κωδ.105233Σπάνια

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23560-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.24367ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,επίτης

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

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

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

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

μίσθωμα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14545-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙκα-

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13964πωλείταικοντάσταΚΤΕΛ

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

80.000€τώρα50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΧωράφι

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.14452ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟστο

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:105963ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ



ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κομμω-
τηρίου με βασικές γνώσεις
κομμωτικής, χωρίς υποχρεώ-
σεις, γιαπλήρη απασχόληση
σεκομμωτήριοστοκέντροτης

πόλης.Τηλ.:6974628212.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχοςΤΕ-

ΦΑΑ με εξειδίκευση στην κο-
λύμβηση για να εργαστεί ως
προπονητής στο κολυμβητή-

ριο “ΠΗΓΑΣΟΣAquaCenter”
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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ1οςμεθεα,Α.Θ.2ΔΣΚ280ΑΛΣΟΣΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣ-Κ
Α.ΘΘέα200€
ΕΛΗΑ1ΔΚWC2οςπροσοψηςασανσερ,χωριςΘερμ170€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1Δ-Κ-ΣΤραπεζαριαΚεραμικηθερμ+σομπαεπιπλ260€
ΠΑΤΡΙΔΑεπιπλ.Μονοκατοικια1δσκwc280
ΑΛΣΟΣ2ΔΣΚΑ.Θερμ.,Θεα,θεσηπαρκιγτκ,κοπλαμ,διαμπερες270€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣεπιπλωμενο2ΔΣΚ,Θεα,Α/CΑ.Θ350€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη1200Ε
ΤΟΝΧΡΟΝΟ

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

ΜΕΣΣΗΑγροοικοπεδοεντοςοικισμου9000τ.μ4000τοστρεμμα
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβαρεςπροτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.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-poyγινεταιγκαραζ,25τ.μαπό37000τωρα15000€

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

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

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

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



Βέροια γιαπλήρηαπασχόλη-
ση.Ικανοποιητικήαμοιβή.ΖΗ-
ΤΕΙΤΑΙοδηγόςΤαξίγιαπλήρη
απασχόληση καθώς και ΠΩ-
ΛΗΣΗ γαϊδουράκια.Τηλέφω-
να επικοινωνίας: 2331071553
& 2331062900.Ώρες επικοι-
νωνίας:9:00με18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποι-
ός ή βοηθός φαρμακοποι-
ού με εμπειρία για φαρμα-
κείο στο Νομό Ημαθιας.
Αποστολή βιογραφικού στο:
aggeliesfarmakio@gmail.com.

ΗΕΤΑΙΡΙΑALU-SYNζητάει
άτομογιαμόνιμηεργασίαμεε-
μπειρίασεκατασκευήκαιτοπο-
θέτησηκουφωμάτων.Επικοινω-
νία γιαραντεβού2331073281

υπεύθυνοςπροσωπικουΒύρων
Σταμπούλογλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-
γασίασεφαρμακείομεεπιδό-
τηση και σχετική εμπειρία.Α-
παραίτητηπροϋπόθεσηκάρτα
ανεργίας.Τηλ.: 2331027507,
6947259696.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕ-
ΩΝ ‘’TSIFLIDISSECURITY’’
ζητάει να προσλάβει για μό-
νιμη απασχόληση, εξωτερικό
πωλητή ήπωλήτρια για τους
Νομούς Ημαθίας, Πέλλας,
Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα
προσόντα,ευχέρειαλόγου,αγ-
γλικήγλώσσα,δίπλωμααυτο-
κινήτου, άδεια εργασίαςπρο-
σωπικούασφαλείας, εμπειρία

μεβιογραφικόκαισυστάσεις.
Μισθός, ασφάλιση και πο-
σοστά. Παραλαβή δικαιολο-
γητικών με συνέντευξη στα
κεντρικά γραφεία μας,Θεσ-
σαλονίκης 45 Βέροια www.
securitytsiflidis.gr-sales@
secur i ty ts i f l id is .gr-  Τηλ.
2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φύλαξη και περιποίηση ηλι-
κιωμένουσε 24ωρη βάση ή
καικάποιεςώρες.Τηλ.:6986
276287.

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

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φροντίδα και περιποίηση η-
λικιωμένωνσε 24ωρηβάση.
Τηλ.:6993678697.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κρεβατοκά-

μαραμεκομοδίνα,συρταριέ-
ρα,καθρέφτης,φωτιστικάκαι
στρώμα.Παιδικό κρεβάτι με
στρώμα, κομοδίνο, ντουλά-
πα, αχρησιμοποίητα και τα
δύο.Τηλ.:6939576993.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ντουλάπα
4φυλλη,σεχρώμακαφέ,βε-
λέντζες χειροποίητεςσε διά-
φορα χρώματα, μεγάλο χαλί
μάλλινοσεδιάφοραχρώματα,
χαλί μεγάλο με «τρίχες», κε-
ντήματαμετρητοίς.Τηλ.:6982
293097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καυστήραςπε-
τρελαίου,σεκαλήκατάσταση.
Τηλ.:2331070048.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη
τηςCICUσεπολύκατάσταση,
400ευρώόλαμαζί.Τηλ.:23310
62621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ 75 ετών, ζητά
γωνριμίαμεκυρίααπό60έως

70 ετών για σοβαρή σχέση.
Τηλ.:6989007541.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονομι-
κά ανεξάρτητος αναζητά σο-
βαρή εμφανίσιμη κυρία χωρίς
οικογενειακές υποχρεώσεις
άνω των 65 ετών έως 75 ε-
τώνμε τηνπροοπτική γνωρι-
μίαςκαισυμβίωση.Τηλ.:6977
951301.

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζη-
τά γνωριμίαμε κυρίααπό55
ετώνέως68ετών,μεσκοπότη
συμβιωσηήτογάμο.Τηλ.:6986
585060.

ΚΥΡΙΑ 60 ετών, συνταξι-
ούχος, κοινωνική, αξιοπρε-
πής, αναζητά σύντροφο έως
68 ετών με τα ίδια χαρακτη-
ριστικά για μία ουσιαστική
σχέση ζωής. Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις. Τηλ.: 6997
933246.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

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

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

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

Customer Service Agent
ΟCustomerServiceAgent θαστελεχώσει το τηλεφωνικόμας

κέντροκαιθαείναιυπεύθυνοςγιατηνεξυπηρέτησητωνπελατών,
τηνενημέρωσήτουςγιανέουςτίτλουςβιβλίωνκαιτηδιεκπεραίωση
τωνπαραγγελιών.

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

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

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

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

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

θέσητουΕργατοτεχνίτη,στοΛατομείοτηςστηΒέροια.
Ηεταιρίαπροσφέρειικανοποιητικόπακέτοαποδοχώνκαιάρι-

στοπεριβάλλονεργασίας.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε μπορείτε να καλέσετε στο

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



P Όταν φεύγει το καλοκαίρι 
με τα μίνια, αρχίζουν να μας 
απασχολούν τα μίλια…

 
P 12 μόλις τα μίλια, ευτυχώς 

τα μίνια είναι περισσότερα.
 
P Ναι ρε, θα ήθελαν να 

μπουν οι Τούρκοι στα ελληνικά 
ύδατα και θα έστελναν ερευνη-
τικό σκάφος στα διεθνή.

 
P Κι αυτός ο Ταγίπ, ούτε τον 

κορωνοϊό δεν σκέφτεται. Όσο με-
γαλώνει ο αριθμός των κρουσμά-
των στην Ευρώπη, όλο έρχεται 
και πιο κοντά.

 
P Το Παρίσι ανακάλεσε τον 

πρέσβη του στην Άγκυρα. Είχε 
ρίξει άγκυρα.

 
P Πάντως μπράβο του τού 

Ερντογάν που κατάφερε να έχει 
όλον τον πλανήτη εναντίον του. 
Θέλει κότσια.

 
P Τέτοια κότσια είχαμε κι εμείς, την περί-

οδο που όλοι μάς αποκαλούσαν τεμπέληδες.

 
P Επί κορωνοϊού, τους καλωσορίσαμε όλους 

στο κλαμπ.
 
P Λίγο ακόμη να πέσει η τιμή στο πετρέ-

λαιο, θα έχουν έλθει από δεξιά οι 
ακόμη καλύτερες μέρες του Πα-
ΣοΚ.

 
P Θα είναι σαν να διοικεί ο Αν-

δρέας, αλλά δεν θα είναι.
 
P Κριτική ΣΥΡΙΖΑ για τον φυ-

γόποινο Παππά. Κάνουν κριτική 
κι αυτοί που έκαναν 16 μήνες να 
βρουν τον Σώρρα.

 
P Σηκώθηκα άρον άρον την 

Κυριακή στις 4 τα ξημερώματα και 
γύρισα μια ώρα πίσω το ρολόι της 
κουζίνας.

 
P Κανονικά εκεί πρέπει να α-

παγορευτεί η απαγόρευση κυκλο-
φορίας μετά τα μεσάνυχτα.

 
P Πώς υπάρχει η σχετική νυχτε-

ρινή βάρδια; Ε, έτσι κι εμείς έχουμε 
τα περιττά νυχτερινά κιλά.

 
P Η αγάπη φέτος μού έκανε 

δώρο εσώρουχα. Μια φορά θυμά-
μαι μ’ αγαπούσε. Τώρα βρακί.

 
P Και:
 
Συναντιούνται δύο φίλοι που είχαν να βρεθούν 

χρόνια και μετά τους χαιρετισμούς λέει ο ένας 
στον άλλο:

«Τι έκανες παντρεύτηκες; Έχεις παιδιά;»
«Ναι αμέ, 4 έχω»
«Και με τι ασχολούνται;»

«Η μία κόρη μου είναι έμπορος, ή δεύτερη 
μουσικός, ο τρίτος εργολάβος οικοδομών και ο 
μικρός είναι κλέφτης…»

«Κλέφτης; Θα τον είχα σκοτώσει αν ήταν γιος 
μου» λέει ο άλλος.

«Καλά βλάκας είσαι; Είναι ο μόνος που φέρνει 
κανένα φράγκο στο σπίτι»!

K.Π.
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Στο Δήμο Νάουσας

Ολοκληρώθηκαν οι δράσεις ενημέρωσης 
κατά του καρκίνου του μαστού

Ολοκληρώθηκαν οι  δράσεις  ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης 
κατά του καρκίνου του μαστού που διοργάνωσε ο  Δήμος Η.Π. Νάου-
σας, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας και τον Σύλλογο 
«ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ». 

Συγκεκριμένα χθες Κυριακή 25 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά 
του Καρκίνου του Μαστού, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές δράσεις 
στη Νάουσα, στα Ανθέμια και στην Ειρηνούπολη, ενώ φωταγωγήθηκε  
και συμβολικά με ροζ χρώμα το κτίριο του Δημαρχείου. 

Υπενθυμίζεται ότι  έως τις 31 Οκτωβρίου πραγματοποιείται εθελο-

ντική αιμοδοσία στο Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας (καθημερινά 09:00 με 
13:00 και 17:00 με 19:00, Σάββατο και Κυριακές 09:00 με 13:00) καθώς 
και εθελοντική αιμοδοσία για την τράπεζα αίματος του Συλλόγου «ΑΛ-
ΜΑ ΖΩΗΣ» στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βέροια, 
κατά τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 

 
 Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχη-

μάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την τέλεση δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου και την κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων της πόλης, στην Πλατεία Ρακτιβάν, στο 
πλαίσιο εορτασμού της Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940, η Διεύθυνση Αστυνομίας έλαβε τα παρακάτω 
μέτρα:

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, πάσης φύσεως οχημάτων και την απαγόρευση της στάσης και 
στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, στις κατωτέρω οδούς: 

-Αγίου Αντωνίου, από την συμβολή της με την οδό Μαλακούση έως την συμβολή της με την οδό 
Βερμίου, 

-Στην πάροδο της Αγίου Αντωνίου, έναντι της εισόδου του Ιερού Ναού έως την συμβολή της με την 
οδό Κεντρικής, 

-Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης, παντός είδους οχημάτων, όπου αυτή επιτρέ-
πεται εντός της Πλατείας Αγίου Αντωνίου και στην οδό 16ης Μεραρχίας, από την συμβολή της με την 
οδό Μητροπόλεως έως την συμβολή της με την οδό Κεντρικής. 

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν την Τετάρτη 28-10-2020 από 07:00 έως 12:00. 
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