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Τις συνέπειες από την 
κατάρρευση του εμπορικού 

κόσμου θα τις πληρώσουμε όλοι
  Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη, 
που χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις έως το τέλος του έτους 
αναμένεται να βρεθούν μπροστά στο «δίλλημα» της 
επιβίωσης του εμπορικού κόσμου ή όχι, αφού οι εξελίξεις 
που προδιαγράφονται το φθινόπωρο στη δημόσια υγεία, την 
οικονομία, την απασχόληση κ.α, .είναι δυσοίωνες λόγω των 
κρουσμάτων της πανδημίας που δεν λένε να μειωθούν.
  Εάν δεν ληφθούν νέα, άμεσα και οριζόντια μέτρα ενίσχυσης 
της ρευστότητάς τους, χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις έως το 
τέλος του έτους θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα, 
δηλώνουν οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου της χώρας 
και της υπόλοιπης Ευρώπης, κ.κ. Γ. Καρανίκας και Alban 
Maggiar,στην συνάντησή τους με τον Έλληνα υπουργό 
Οικονομικών.
  Η πανδημία δυστυχώς χτυπάει  επικίνδυνα τη ραχοκοκαλιά 
της ελληνικής οικονομίας και κανείς δεν θέλει να φανταστεί 
το τοπίο στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, εάν 
εξαντλήσει τα όριά της.
  Όσο λοιπόν είναι καιρός, ας ενισχυθεί η ρευστότητα 
της Αγοράς γιατί – ηλίου φαεινότερο-τις συνέπειες θα τις 
πληρώσουμε όλοι!
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Σήμερα το πρωί,
τα αποτελέσματα

των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Στις9σήμεραΠαρασκευή,τοπρωί,ανακοινώνονταιταα-
ποτελέσματατωνΠανελλαδικώνΕξετάσεων2020γιαεισαγω-
γήστηνΤριτοβάθμιαΕκπαίδευση.Έτσιμπαίνειένατέλοςστην
αγωνία χιλιάδωνυποψηφίων, αλλά και γονέων,πουπεριμέ-
νουνναδουνσεποιασχολήπερνούνκαιαν έχουν«πιάσει»
τιςεπιλογέςτους.

Ταυτόχροναμετηνηλεκτρονικήανάρτησηστην ιστοσελίδα
τουυπουργείου,τααποτελέσματαθααποσταλούνηλεκτρονικά
στιςΔιευθύνσειςΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης,προκειμένου
ναπροωθηθούν στασχολεία ευθύνης τους, για να εκτυπω-
θούν καταστάσεις των επιτυχόντωνπουθααναρτηθούνστα
λύκειαέωςτομεσημέρι.

Διευκρινίζεται ότι οι καταστάσειςπου θααναρτηθούνστα
λύκειαθαπεριέχουνμόνοτονκωδικόκάθευποψηφίουκαιτα
στοιχείατηςεπιτυχίαςτουκαιόχιταονομαστικάστοιχείατου.

Καλάαποτελέσματαευχόμαστεσεόλουςτουςυποψήφιους!

Τέσσερις μεγάλες βραδιές, κορωνοϊού επιτρέποντος,
από την «Εύηχη Πόλη» της ΚΕΠΑ

Κορωνοϊούθέλοντος,απότις2έωςτις6Σεπτεμβρίουτοπρόγραμ-
ματηςΕύηχηςΠόληςθαπαρουσιαστείαπότηνΚΕΠΑΔήμουΒέροιας
στοκοινόκαιπεριλαμβάνει4μουσικέςβραδιές,στοθέατροΆλσους(3)
καιμίαστοχώροτωνΒασιλικώνΤάφωντωνΑιγώνστηΒεργίνα.

Όπως ενημέρωσεη υπεύθυνηπρογράμματος τηςΚΕΠΑ,Νανά
Καραγιαννίδου,μιλώνταςστις«Πρωινέςσημειώσεις»τουΑΚΟΥ99.6
μεβάσητουγειονομικόπρωτόκολλο,τοκοινόθαμπορείναπαρακο-
λουθήσει,μεελεύθερηείσοδο,τιςεξήςσυναυλίες:
l 2Σεπτεμβρίου,αφιέρωμαστονΘΑΝΟΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟμεΒασίλη

Παπακωνσταντίνου,ΜίλτοΠασχαλίδηκαιMαριανναΠολυχρονίδη
l4Σεπτεμβρίου,ηΖΩΗΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑμεtangoκαιΛαϊκά,με

κουαρτέτοεγχόρδωνκαισύγχρονηορχήστρα.Τησυναυλίαανοίγειο
Βεροιώτης,ΣτάθηςΓκαντζούρας.
l5Σεπτεμβρίου,ΕΘΝΙΚΗΣΥΜΦΩΝΙΚΗΟΡΧΗΣΤΡΑτηςΕΡΤ,

μεσυναυλίακλασικήςμουσικήςστουςΒασιλικούςΤάφουςτωνΑιγών
(Βεργίνα)καισυνδιοργάνωσημετηνΕφορείαΑρχαιοτήτωνΗμαθίας
l 6 Σεπτεμβρίου, ΣΤΑΥΡΟΣΞΑΡΧΑΚΟΣ-5ΛΑΪΚΕΣΜΟΡΦΕΣ

(Μ.Χατζιδάκις-Μ.Θεοδωράκης–Β.Τσιτσάνης–Μ.Βαμβακάρης–
Σ.Ξαρχάκος),μεΤρόπονΕντόνωςΕρωτικόν.

ΦέτοςτηνδιοργάνωσηστηρίζεικαιτοΥπουργείοΠολιτισμού.

Άρχισαν να μαζεύονται τα 
σκουπίδια στην περιοχή 

Μελίκης-Κυψέλης
Παράπονααναγνωστώναπό τον ευρύτεροΔήμο

Αλαξάνδρειαςόσοναφοράτηνκαθαριότηταδεχθήκα-
μεστο«Λαό»καιταμεταφέρουμεπροςτηνΔημοτική
Αρχή.

Πρόκειται κυρίως για τηνπεριοχήΜελίκης-Κυψέ-
λης,όπουσύμφωναμετουςαναγνώστεςμαςέχεινα
γίνει αποκομιδή απορριμμάτων εδώ και αρκετές ε-
βδομάδες.Οικάδοιέχουνξεχειλίσεικαιηκατάσταση
λόγωκαιτηςζέστηςείναιαφόρητη,όπωςλένε…

Σε επικοινωνίαπου είχαμε με τον δήμαρχοΑλε-
ξάνδρειαςΠαναγιώτηΓκυρίνηγιατοθέμα,μαςείπε
ότι επρόκειτο για μια βλάβη απορριμματοφόρου η
οποία επισκευάστηκε και από χθες άρχισε κανονικά
ηαποκομιδήόλωντωναπορριμμάτωντηςπεριοχής.

Ακόμα7νέακρούσματακορονοϊούχθεςστηνΗμαθία
7νέακρούσματακορονοϊούχθεςστην

Ημαθίακαι259στηχώρα,εκτωνοποίων
τα25 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχωνστις
πύλες εισόδου της χώρας, ανακοίνωσε
χθες ο ΕΟΔΥ.Οσυνολικός αριθμός των
κρουσμάτωνείναι9.531,εκτωνοποίωντο
55.5%είναιάνδρες.

35 συμπολίτες μας νοσηλεύονται δια-
σωληνωμένοι.Ηδιάμεσηηλικίατουςείναι
68 ετών. 11 (31.4%) είναι γυναίκες και οι
υπόλοιποι άνδρες.To45.7% έχει υποκεί-
μενο νόσημαή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών
και άνω. 147ασθενείς έχουν εξέλθει από
τιςΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 6 ακόμα καταγεγραμμέ-
νους θανάτους και 254 θανάτουςσυνολι-
κάστη χώρα. 89 (35.0%) γυναίκες και οι

υπόλοιποιάνδρες.Ηδιάμεσηηλικίατωνθανόντωνσυμπολιτώνμαςήταντα77έτηκαιτο93.7%είχεκάποιουποκείμενο
νόσημαή/καιηλικία70ετώνκαιάνω.

Προσοχήκαιτήρησητωνμέτρωναπόόλους!

Κιένακαλόνέογιατην13χρονηπουέπεσεσεκενό
αρκετώνμέτρωναπόπεζούλιτηςΠλατείας

ΔημαρχείουΒέροιας
Κι ένα ευχάριστο νέο για τους γονείς της 13χρονης μαθήτριας

πουέπεσεσεκενόαρκετώνμέτρωναπόπεζούλι τηςΠλατείαςΔη-
μαρχείου τηςΒέροιας και μεταφέρθηκεσε νοσοκομείο τηςΘεσσα-
λονίκηςσεσοβαρή κατάσταση.Οπατέρας τουπαιδιούσε χθεσινή
ανάρτησήτουστοfbγράφει:

«Σήμερα,σεαντίθεσημετομέχριτώρα2020,είναιηευτυχέστερη
μέρατηςζωήςμου.Μίλησαμετηνκορούλαμαςηοποίαήτανστην
ΜΕΘ του Ιπποκρατείου από τηνΠαρασκευήπου είχε τηνπτώση
στηνπλατείαΔημαρχείου.

Χίλια ευχαριστώ είναι λίγα για όλους τουςφίλουςπουμε λόγια
καιέργαμαςσυμπαραστάθηκαναλλάκαισεόλουςτουςφίλουςπου
απόδιακριτικότητααπεύθυναντιςπροσευχέςτουςστονΚύριοκαιέ-
στρεψαντηνσκέψητουςσεμαςκαιτηνΕυγενούλαμας.Είναιθαύμα
που ζει και καθημερινά γίνονται και μικρότεραπουβελτιώνουν την
κλινικήτηςεικόνα.Δενέχωλόγιαναευχαριστήσωτουςφίλουςμας
γιατρούςπουμεψυχραιμίακαικατάρτσήτουςμαςβοήθησανναπα-
ραμείνουμεστηνσφαίρατηςπραγματικότηταςκαιναδιαχειριστούμε
τα τρομακτικάσυναισθήματα και τις διακυμάνσεις τους.Ευχαριστώ
τουςθεράποντεςιατρούςπαρότιδενέχουνπρόσβασησεαυτήντην
ανάρτησηκυρίωςγιαναμηνλησμονώοίδιοςοτικάποιοιάνθρωποι
παρέχουν το έργο της ζωήςμακριάαπό τις δικέςμαςαμπελοφιλο-
σοφίεςμεγνώμονατηνγνώσηκαιτηνσοβαρότητάτους.Ευχαριστώ
πολύ όλους.Το ουράνιο στερέωμα θα το ευχαριστήσω εκεί όπου
αρμόζειγιατίπιστεύωοτιέπαιξετονρόλοτουπουείναισημαντικός».
Συμμεριζόμαστετασυναισθήματάτουκαιευχόμαστεότικαλύτερο!
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Την κατάσταση ασφυξίας στην οποία περιέρχονται ολοένα και 
περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας και στην 
υπόλοιπη Ευρώπη εξαιτίας των οικονομικών επιπτώσεων της παν-
δημίας έθεσαν χθες Πέμπτη 27 Αυγούστου στον Υπ. Οικονομικών 
κ. Χρήστο Σταϊκούρα ο Πρόεδρος της SMEunited κ Alban Maggiar 
και ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας, συνοδευόμενος 
από τον Γεν. Γραμματέα της ΕΣΕΕ κ. Νίκο Μπόνη.

Ο Πρόεδρος της SMEunited κ. Maggiar επισήμανε πως λόγω 
της πανδημίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μία καθίζηση της 
οικονομικής δραστηριότητας η οποία πλήττει σφόδρα τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις και για αυτό οι κυβερνήσεις των κρατών 
– μελών πρέπει να εξετάσουν όλους τους πιθανούς τρόπους ενερ-
γούς στήριξης των ΜμΕ προτού οδηγηθούν σε μη αναστρέψιμες 
καταστάσεις. Σημείωσε επιπλέον πως, μετά τις τελικές αποφάσεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο προϋπολογισμός του ευρωπαϊκού 
Ταμείου Ανάκαμψης περιλαμβάνει κονδύλια σαφώς λιγότερα από 
τα αρχικώς προβλεπόμενα για απευθείας στήριξη της μικρομεσαίας 
επιχειρηματικότητας. Γι’ αυτό και προτρέπει κάθε κράτος – μέλος 
ξεχωριστά να αναλάβει πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο που θα 
διασφαλίσουν την επιβίωση των ΜμΕ.

Ο Πρόεδρος της SMEUnited, η οποία εκπροσωπεί τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις από 30 ευρωπαϊκές χώρες στον ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Διάλογο και στις διαβουλεύσεις με τα κοινοτικά όργανα, 
είχε την Τετάρτη 27 Αυγούστου, στα γραφεία της ΕΣΕΕ αναλυτική 

ενημερωτική συνάντηση με την ηγεσία της Ελληνικής Συνομο-
σπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και τα στελέχη του ΙΝ.ΕΜ.Υ - ΕΣΕΕ 
αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εμπορικές 
επιχειρήσεις στη χώρα μας. 

Αναλύοντας την εικόνα της εγχώριας επιχειρηματικότητας και 
του εμπορίου, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ σημείωσε πως, παρά τις επί 
μέρους διαφορές λόγω των τουριστικών ροών και των τοπικών 
μέτρων περιορισμού της λειτουργίας επιχειρήσεων, οι επιπτώσεις 
της πανδημίας διαμορφώνουν στη χώρα μας «εμπορικές επιχειρή-
σεις δύο ταχυτήτων», εξαντλώντας ταχύτατα τις αντοχές των πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων εμπόρων. Ο κ.  Καρανίκας επισήμανε 
πως από τον Σεπτέμβριο, η παρατεταμένη αβεβαιότητα λόγω του 
τριψήφιου αριθμού κρουσμάτων COVID - 19 και οι συσσωρευμένες 
φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις για επιχειρήσεις και 
πολίτες, φέρνουν το εμπόριο ενώπιον ενός πιθανού νέου φαύλου 
κύκλου έλλειψης ρευστότητας, που δεν αποκλείεται να δημιουργή-
σει για χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις έως το τέλος του έτους σοβαρά 
προβλήματα επιβίωσης,  εφόσον δεν ληφθούν νέα, άμεσα και ορι-
ζόντια μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας των ΜμΕ. 

Οι κκ. Καρανίκας και Maggiar συμφώνησαν στην ανάγκη στενό-
τερης συνεργασίας της ΕΣΕΕ με την SMEunited απέναντι στις νέου 
τύπου και επείγουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ολόκληρη η 
ευρωπαϊκή οικονομία και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Καρανίκας δήλωσε σχετικά:
«Είχα τη δυνατότητα σήμερα, από κοινού με τον Πρόεδρο της 

SMEunited κ. Alban Maggiar, να εκθέσουμε στον Υπ. Οικονομικών 
κ. Χρήστο Σταϊκούρα τα εντεινόμενα προβλήματα των εμπορικών 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα μας αλλά και στην υπόλοιπη 
Ευρώπη. Δεν έκρυψα την ανησυχία της ΕΣΕΕ και του εμπορικού 
κόσμου της χώρας για τις δυσοίωνες εξελίξεις που προδιαγράφο-
νται το φθινόπωρο στη δημόσια υγεία, την οικονομία και την απα-
σχόληση, ένεκα της διατήρησης των κρουσμάτων της πανδημίας 
σε τριψήφιο αριθμό και της κόπωσης των πολύ μικρών, των μικρών 
και των μεσαίων επιχειρήσεων από την παρατεταμένη περίοδο 
«ανομβρίας» στα ταμεία τους. Η πανδημία «τεντώνει» επικίνδυνα 
τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας που είναι η μικρομεσαία 
επιχειρηματικότητα, εξαντλώντας τις αντοχές των ευάλωτων συνα-
δέλφων που δεν έχουν για «μαξιλάρι ασφαλείας» το ηλεκτρονικό ε-
μπόριο και διευρύνοντας συνεχώς τα μερίδια αγοράς για τους κεφα-
λαιακά και ψηφιακά ισχυρούς. Ζητούμε νέα, εμπροσθοβαρή μέτρα 
ενίσχυσης της ρευστότητας στην αγορά, διότι τα αποθέματα αντο-
χής πολλών εμπορικών επιχειρήσεων είναι απολύτως οριακά. Με 
τον κ. Maggiar διαπιστώσαμε την ανάγκη περαιτέρω συντονισμού 
της δράσης μας, για να αυξήσουμε την πίεση για λήψη αποφάσεων 
προς τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών κρατών και προς τα όργανα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

SOS από μικρομεσαίες επιχειρήσεις Ελλάδας και Ευρώπης  
για τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας

-Την ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας έθεσαν στον Υπ. Οικονομικών οι Πρόεδροι της SMEunited και της ΕΣΕΕ

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

1.490.000 ευρώ σε κτηνοτρόφους
για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου
-Η οικονομική ενίσχυση 
αφορά και την Ημαθία

Με στόχο την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της στήριξης των  κτηνοτρόφων, διαθέτει το 
ποσό των 1.490.516,88 ευρώ για οικονομικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις που προ-
κύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου για 
τα έτη 2019 και 2020, με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Μ. Βορίδης.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις τα ποσά αφορούν κτηνοτρόφους στις Περιφερειακές 
Ενότητες  Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, Αργολίδας, Αρκαδίας, Βοιωτίας, Γρεβε-
νών, Δράμας, Έβρου (Αλεξανδρούπολης), Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, 
Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κυκλάδων, 
Λάρισας, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, 
Πρέβεζας, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας και 
Χαλκιδικής. 
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ΟΙ ΕΥΧΟΥΛΗΔΕΣ 2: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ (ΜΕΤΑΓΛ)
TROLLS WORLD TOUR 
Προβολές:    Σάββατο 29/8  - Κυριακή 30/8 - Δευτέρα 31/8 

– Τρίτη 1/9 στις 20.00
(Θερινή αίθουσα – Μη υποχρ, χρήση μάσκας) 
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΠΕ-

ΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ, ΠΑΝΟΣ ΜΟΥ-
ΖΟΥΡΑΚΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΚΑΛΚΩΤΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΨΥ-
ΧΡΑΜΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΜΠΟΣΙΝΑΣ, ΑΡΗΣ 
ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ, ΖΕΡΟΜ ΚΑΛΟΥΤΑ

ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ: Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
RADIOACTIVE
Σκηνοθεσία: ΜΑΡΖΑΝ ΣΑΤΡΑΠΙ
Σενάριο: ΤΖΑΚ ΘΟΡΝ
Ηθοποιοί: ΣΑΜ ΡΑΪΛΙ, ΡΟΖΑΜΟΥΝΤ ΠΑΪΚ, ΑΝΙΟΥΡΙΝ 

ΜΠΑΡΝΑΡΝΤ, ΣΑΪΜΟΝ ΡΑΣΕΛ ΜΠΙΛ
Προβολές :    Πέμπτη 27/8, στις 21.00
Παρασκευή 28/8 – Σάββατο 29/8 – Κυριακή 30/9- Δευτέρα 

31/8 - Τρίτη 1/9  στις 21.45
Τετάρτη 2/9 (εκτός)
(Θερινή – Μη υποχρ, χρήση μάσκας) 

TENET 
Προβολές:    Τετάρτη 26/8 στις 21.00 (Θερινή – Μη υπο-

χρ, χρήση μάσκας) 

Πέμπτη 27/8 - Παρασκευή 28/8 - Κυριακή 30/8 - Δευτέρα 
31/8 – Τρίτη 1/9 – Τετάρτη 2/9  στις 21.00 (αιθ1 – Υποχρ, 
χρήση μάσκας)

– Σάββατο 29/8 στις 19.00 και 21.45 (αιθ1 – Υποχρ, χρή-
ση μάσκας)

Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ
Ηθοποιοί: ΚΕΝΕΘ ΜΠΡΑΝΑ, ΡΟΜΠΕΡΤ ΠΑΤΙΝΣΟΝ, 

ΑΑΡΟΝ ΤΖΟΝΣΟΝ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΝΤΕΜΠΙΚΙ, ΜΑΪΚΛ ΚΕΪΝ, 
ΤΖΟΝ ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ, ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΟΕΣΙ, ΝΤΙΜΠΛ 
ΚΑΠΑΝΤΙΑ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-
γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύν-
δεσμο: http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 
Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     27/8/20 - 2/9/20

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Ενημερωτική 
τηλεδιάσκεψη από 
το Επιμελητήριο 

Ημαθίας 
για το πρόγραμμα 

ΓΕΦΥΡΑ
Το Επιμελη-

τήριο Ημαθίας 
δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ε ι 
ε νημερωτ ι κή 
τηλεδιάσκεψη 
με θέμα: «Νέο 
π ρ ό γ ρ α μ -
μα ΓΕΦΥΡΑ.  
Ποιοι οι δικαι-
ούχοι & πώς 
μπορούν  να 
αιτηθούν κρα-
τική επιδότη-
ση διάρκειας 9 
μηνών»που θα 
πραγματοποιη-
θεί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:00 Κεντρικός ομιλη-
τής: ο κ. Φώτης Κουρμούσης

Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του Υ-
πουργείου Οικονομικών

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η αναλυτική πληροφόρηση των 
δυνητικών δικαιούχων για τη ρύθμιση & επιδότηση δανείων 1ης 
κατοικίας όσων επλήγησαν οικονομικά από τον COVID-19. Το 
πρόγραμμα αφορά στην κρατική επιδότηση των δανείων που 
βαρύνουν και απειλούν την κύρια κατοικία.

Δεδομένης της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας, η ενημέ-
ρωση και η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μελών μας κρίνεται 
σημαντική.

Η διάρκεια της τηλε-ημερίδας υπολογίζεται στη 1 ώρα και είναι 
δωρεάν.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το e-mail τους, 
στο οποίο θα τους αποσταλεί το link μέσω του οποίου θα λάβουν 
μέρος στην ενημερωτική τηλεδιάσκεψη, στο Επιμελητήριο Ημα-
θίας (τηλ. 2331024734, e-mail: chamimat@otenet.gr) έως την 
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020. 

Tη Δευτέρα 31 Αυγούστου
 από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών

«Από Θέση Ισχύος – 
Η δύναμη του 

δημόσιου λόγου», 
στο θέατρο Άλσους 

της Βέροιας
-Λόγοι αστικής δημοκρατίας και 

στρατηγικής ευφυΐας με Φιλαρέτη 
Κομνηνού, Αλέκο Συσσοβίτη, Άννα 

Μάσχα, Καλλιόπη Ευαγγελίδου

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΣΕΡΡΩΝ, παρουσιάζει την παράσταση «Από 
Θέση Ισχύος – Η δύναμη του δημόσιου λόγου», σε όλα τα φεστι-
βάλ και ανοιχτά θέατρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και στην Αθήνα.  Στη Βέροια έρχεται τη  Δευτέρα 31 Αυγούστου 
στο θέατρο Άλσους, στις 9.00 μ.μ. 

Λόγοι και διαγγέλματα που εκφωνήθηκαν σε κρίσιμες κα-
μπές της αρχαίας Ελληνικής ιστορίας, από ανθρώπους σε θέση 
ισχύος. Στο επίκεντρο ο δημόσιος χώρος και ο δημόσιος λόγος.  
Πολίτες και Πολιτικοί μέσα στην ιστορία. Αψιμαχίες, λόγοι που 
δίχασαν και ένωσαν, που ανέστησαν το ηθικό και κατακεραύνω-
σαν αντιπάλους. Λόγοι που ενίοτε καθοδηγούν επιμελώς το κοινό 
αίσθημα  και φλερτάρουν με τη δημαγωγία. 

Ο πολίτης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της ιστορίας. 
Λόγοι αστικής δημοκρατίας και στρατηγικής ευφυΐας. 
Ηγέτες με πολιτικές αρετές και Ηθική. Αλαζονικοί και στοργικοί 

,συναισθηματικοί ενίοτε και ψυχροί λόγοι που εκφωνήθηκαν στις 
πιο κρίσιμες καμπές του Αρχαίου Κόσμου. Θρυλικές μάχες μιας 
ιστορικής πραγματικότητας που μας περικλείει

Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος, η Σικελική εκστρατεία, ο Μέγας 
Αλέξανδρος, ο Περικλής, ο Θεμιστοκλής, ο Αλκιβιάδης, παρελαύ-
νουν και εφορμούν, καθοδηγούν και υποδεικνύουν την ατομική 
ευθύνη στην συλλογική δράση. Φιλοδοξίες και όνειρα, ήρωες και 
αποστάτες.

Η παράσταση με άξονα τους λόγους αυτούς όπως μας παρα-
δοθήκαν από τους Θουκυδίδη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Αρριανό, 
Διόδωρου Σικελιώτη και με την φόρμα της Αρχαίας τραγωδίας 
γίνεται μια εποποιΐα ιστορικής αναζήτησης  στο επίκεντρο της 
οποίας είναι ο Άνθρωπος-Πολίτης, η αρετή, η συμμετοχή στα κοι-
νά, η ανάγκη για συλλογικότητα.   

Οι λόγοι των αρχαίων μας δίνουν τις απαντήσεις που αναζη-
τούμε ακόμα και σήμερα, για τον άνθρωπο, τη δημοκρατία, την 
αρετή, την ελευθερία. Μας προσφέρουν γνώση ακριβή, και ματιά 
κριτική απέναντι στην ιστορία και τους κύκλους της, για να φτά-
σουμε στο σήμερα και να αναρωτηθούμε, τι έχει αλλάξει γύρω 
μας, τι μάθαμε τι ενστερνιστήκαμε και τι όχι. 

Πρωταγωνιστούν: Φιλαρέτη Κομνηνού, Αλέκος Συσσοβίτης, 
Άννα Μάσχα, Καλλιόπη Ευαγγελίδου

Σύλληψη –Σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολλάρι
Δραματουργία-έρευνα – επιλογή κειμένων : Κάτια Σωτηρίου 

Ενκε Φεζολλάρι
Μουσική: Γιώργος Ανδρέου
Σκηνικός χώρος-κοστούμια: Γιώργος Λυντζέρης
Συγγραφική επιμέλεια : Σοφία Καψούρου
Βοηθός Σκηνοθέτη : Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος
Φωτογραφίες: Ελπίδα Μουμουλίδου
Παραγωγή ΔΗΠΕΘΕ Σερρών
Διάρκεια παράστασης : 1 ώρα και 20΄ λεπτά
Τιμές εισιτηρίων 
Γενική είσοδος : 10€  
Μειωμένο : 8 € (ανέργων /φοιτητικό/ πολυτέκνων/ΑΜΕΑ/ άνω 

των 65 ετών και παιδιά ηλικίας  κάτω των 12 ετών ) 
Ηλεκτρονική Προπώληση στο viva.gr  
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολι-

τισμού και τον Δήμο Σερρών 

Ξεκινούν οι εγγραφές 
στο κοινωνικό 

φροντιστήριο Βέροιας 
– Ζητούνται εθελοντές 

εκπαιδευτικοί

Το κοινωνικό φροντιστήριο Βέροιας, το οποίο λειτουργεί υπό 
την Αιγίδα της Ένωσης Γονέων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Βέροιας, στην οδό Περικλέους 2, στον τρίτο όροφο ανταποκρινό-
μενο στην αγωνία των γονέων της πόλης, οι οποίοι δυσκολεύο-
νται και φέτος να αντιμετωπίσουν το κόστος της φροντιστηριακής 
δαπάνης, θα επαναλειτουργήσει για δέκατη συνεχή χρονιά και 
απευθύνεται στους μαθητές της Β’ Κ Γ’ Λυκείου.

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ξεκινούν από την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 
ΕΩΣ και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, εκτός Σαββάτου, το πρωί 
11.00 - 13.00 και το απόγευμα 6.00 - 8.00 μ.μ., στο χώρο του 
κοινωνικού φροντιστηρίου, στην οδό Περικλέους 2, στον τρίτο 
όροφο. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για τη φοίτηση των μα-
θητών είναι τα παρακάτω:

α) Αντίγραφο αστυν. ταυτότητας μαθητή/τριας
 β) Αντίγραφο αστυν. ταυτότητας γονέα
γ) Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος
δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο π.χ. κάρτα ανεργίας γονέα, 

κοινωνικό μέρισμα, μονογονεϊκή οικογένεια, κτλ γίνεται δεκτό ως 
επιπλέον κριτήριο συμμετοχής.

Ζητούνται εκπαιδευτικοί
Παρακαλούνται όσοι καθηγητές –καθηγήτριες  όλων των ειδι-

κοτήτων επιθυμούν να συμμετέχουν και να διδάξουν εθελοντικά 
στους μαθητές  - μαθήτριες της Β’ Κ Γ’ Λυκείου να επικοινωνή-
σουν στα παρακάτω τηλέφωνα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
 ΕΛΕΝΑ ΜΥΤΗΛΕΚΑ ΚΙΝ. 6975978717
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΚΙΝ. 6974745261



Σε συνέχεια της δημόσιας επιστολογραφίας μεταξύ 
της παράταξης Παυλίδη και της  Δημοτικής Αρχής Βορ-
γιαζίδη, ο επικεφαλής των «ΣΥΝΔΗΜΟΤΩΝ», απα-
ντάει σε χθεσινό δημοσίευμα του δημάρχου Βέροιας, 
τονίζοντας τα εξής:

«Ως συνήθως άλλα τους λες, άλλα καταλαβαίνουν, 
άλλα απαντούν. Κατά την προσφιλή τους τακτική, ποτέ 
επί της ουσίας. Νομίζουν ότι μπορούν ακόμα να κοροϊ-
δεύουν τον κόσμο.

Υπόθεση Ριζωμάτων
1. Μάθαμε εκ του τύπου ότι υπάρχει πρόβλημα με 

το Κτηματολόγιο για την περιοχή των Ριζωμάτων
2. Είδαμε ότι αντί να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα 

κι υπεύθυνα το θέμα, άρχισε να γίνεται διαφήμιση περί 
επερωτήσεων και «κατόπιν ενεργειών μου…»

3. Αναζητήσαμε τα έγγραφα της υπόθεσης και με 
λύπη μας διαπιστώσαμε, ότι δεν ρωτήθηκαν οι αρμόδι-
ες υπηρεσίες είτε του Δήμου, είτε της Αντιπεριφέρειας. 
Την ίδια ώρα καλούσαν σε συγκέντρωση στο χωριό για το θεαθήναι και τα ΘΑ 
αγωνιστούμε

4. Στην έρευνα μας για το θέμα βρήκαμε και παρουσιάσαμε έγγραφα του 
Δημοσίου, με την βοήθεια των οποίων αποδεικνύεται με σαφήνεια, ότι οι ιδι-
οκτήτες των αγροκτημάτων Ριζωμάτων είναι ήδη  νόμιμοι κάτοχοι αυτών στο 
ακέραιο. Τα οποία δημοσιεύσαμε για να έχει ο κόσμος σαφή αντίληψη. Και ως 
βάση για την επίλυση του θέματος και των περαιτέρω ενεργειών.

5. Ο Δήμαρχος κ Βοργιαζίδης, η μονίμως συμφωνούσα πολιτική ακόλου-
θος κα. Μπατσαρά και ο εκπρόσωπος του «ανένδοτου» που κατέληξε «ανέκ-
δοτος», ψάχνουν μανιωδώς να ανακαλύψουν  έγγραφα που να αποδεικνύουν 
το αντίθετο. Την δικαίωση του Δημοσίου! Το κάνουν για να μην αποκαλυφθεί η 
μνημειώδης επιπολαιότητά τους  στην ανακίνηση του θέματος, η ανικανότητα 
να αναγνώσουν έγγραφα του δικού τους αρχείου και ο ευτελισμός τους, καθό-
τι θα έπρεπε να ομολογήσουν ότι η αντιπολίτευση, με πενιχρά μέσα εργάστη-
κε όσο αυτοί παρίσταναν τον «επαναστάτη των βουνών».

Με ανείπωτο θράσος και κυνισμό επανέρχονται δημόσια και επιμένουν 
χωρίς αίσθηση του κινδύνου για τους συμπολίτες μας , ότι έγγραφα του Δημο-
σίου ισχυροποιούν την «απαίτησή» του για συνιδιοκτησία!!! 

Τέτοιο πάθος να χάσουν οι αγρότες τα χωράφια τους...!!! Αν η εξέλιξη εί-
ναι αρνητική για τους πολίτες, αυτοί θα είναι οι πολιτικά υπεύθυνοι και ο 
«αρρωστημένος» εγωισμός τους. Όσοι τους επιλέξατε με την ψήφο σας, 
απλά να τους χαίρεστε!

Προς κ. Δήμαρχο Βοργιαζίδη

Μας κατηγορήσατε ότι επιμείναμε στο αρχικό αίτημα του Συλ-
λόγου Βλάχων, να δοθεί το όνομα του αείμνηστου Αστέριου Κου-
κούδη σε οδό της πόλης, επειδή κατά την ερμηνευόμενη άποψή 
σας,  η πρότασή μας αυτή «μετρούσε» την κίνηση της οδού και 
τους ενέγραφε ως αυριανούς ψηφοφόρους! Κρίμα...!!! Επειδή 
όμως κ. Δήμαρχε στην δική σας ανακοίνωση, δύο γραμμές πιο 
κάτω, αναφέρετε ότι από το Σέλι και την οδό που προτίθεστε  να 
δώσετε το όνομα του αείμνηστου, περνούν «χιλιάδες κάθε έτος» 
εύκολα ομολογείτε από μόνος σας, ποιος μετράει και τι μετράει. 
Ούτε να κρυφτείτε δεν μπορείτε!

Για την νέα ειδικό σας συνεργάτη (8 τον αριθμό πλέον!!!)
Απαντήσατε ότι «Σε μια εποχή που δυστυχώς υπάλληλοι 

αποχωρούν από το δυναμικό του Δήμου Βέροιας χωρίς να 
αναπληρώνονται στο ακέραιο (συνταξιοδοτήσεις, κινητικότητα 
κτλ), ευτυχώς που υπάρχει η δυνατότητα πρόσληψης ειδικών 
συνεργατών οι οποίοι καλύπτουν ειδικότητες και ανάγκες που 
διαφορετικά θα ήταν αδύνατον να καλυφθούν εσωτερικά από το 
υφιστάμενο μόνιμο προσωπικό του Δήμου…». Εμείς πλέον  δεν 

χρειάζεται να σας απαντήσουμε. Γελάει ο κόσμος με την υποκρισία. Ποιος νο-
μίζετε πιστεύει ότι οι ανάγκες του Δήμου αυτήν την στιγμή είχαν ανάγκη από 
δημοσιογράφο με 51.000€ για δυο χρόνια κι όχι από κάτι άλλο ;;;;;;;;;; 

Για την Παράταξη 
ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ

Παύλος Παυλίδης

Υ.Γ. Ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών επί θητείας Δημάρχου Χαρούλας Ου-
σουλτζόγλου, κληρονομήσαμε  1.500.000€ για τις παλιές Δημοτικές Επιχειρή-
σεις της Εληάς, του Γραφείου Κηδειών, των Μαρμάρων, κλπ Αποφασίσαμε 
να πληρώσουμε τα χρέη, αντί να κάνουμε παλαιοκομματική πολιτική. Προτι-
μήσαμε το νοικοκυριό που βρήκατε εσείς αργότερα, χωρίς τέτοια χρέη. Δεν 
θα επέτρεπα ποτέ στον εαυτό μου να κρατήσει ανοιχτή μια ακόμα εταιρεία, 
όταν ο ίδιος ο νομοθέτης υποχρέωνε πλέον να έχει μόνιμο προσωπικό σε μια 
εταιρεία χωρίς έσοδα, αφού πλέον έκλεινε και το ΕΣΠΑ. Εισηγήθηκα και την 
ψήφισαν ολοι. Με την επέλαση της κρίσης δικαιώθηκα και δικαιώνομαι ακόμα 
γι αυτήν την επιλογή. Ευχαριστώ που το θυμίζετε πλέον και δεν το κρύβετε. 
Για να μάθει κι ο κόσμος την κρίση του καθενός.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΒΡΑΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημη-

τρίου και της Παναγιώτας, το γένος Μα-
λάκη, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και 
κατοικεί στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και η 
ΤΖΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Κων/νου και 
της Ωραίας, το γένος Οικονόμου, που 

γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ-
τούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Αλε-
ξάνδρειας Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Ευ-

σταθίου και της Ελένης, το γένος Δούμου, 
που γεννήθηκε στη Νάουσα Ημαθίας και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ του Αθανασίου και 
της Γεωργίας, το γένος Ρεσινιώτη, που 
γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στην 

Αλεξάνδρεια Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με 
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας 
Ημαθίας.

Δήμος Νάουσας: 
Συγκροτήθηκε και 

συνεδριάζει 
σήμερα η Δημοτική 
Επιτροπή Ισότητας 

Συγκροτήθηκε πρόσφατα η Δημοτική Επιτροπή Ισό-
τητας του Δήμου Νάουσας, η οποία θα πραγματοποι-
ήσει σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το από-
γευμα την πρώτη συνεδρίασή της (αίθουσα Δημοτικού 
Συμβουλίου Νάουσας, τηρουμένων όλων των μέτρων 
προστασίας  από τη νόσο Covid-19).

Τα μέλη της νεοσύστατης Δημοτικής Επιτροπής 
Ισότητας του Δήμου Νάουσας είναι: Δώρα Μπαλτατζί-
δου (Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού), Ίλια 
Ιωσηφίδου (Δημοτική Σύμβουλος), Ελένη Σιαμίδου 
(Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστα-
σίας, Παιδείας και Πολιτισμού), Θεολογία Παυλίδου (Εκ-
πρόσωπος Ένωσης Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
Δήμου Νάουσας), Βασιλική Παπαδημητρίου (Εκπρόσω-
πος Εμπορικού Συλλόγου Νάουσας) και μέλη Κατερίνα 
Καλαϊτζοπούλου (Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής), Μαρία 
Κουμλίδου (Παρασκευάστρια Iατρικών και Bιολογικών 
Eργαστηρίων) και Παντελής Πασχαλίδης (Αγρότης). 

Bρέθηκαν κλειδιά
Βρέθηκαν κλειδιά στην περιοχή 25ης Μαρτίου.

Όποιος τα έχασε ας περάσει από τα γραφεία της 
εφημερίδας, Βενιζέλου 10.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Φ. Καζαντζίδη και 

στους αγαπημένους του ανθρώπους.
Κώστας Καραντουμάνης
Καθηγητής Φυσ. Αγωγής

«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» για την Δημοτική Αρχή: Νομίζουν 
ότι μπορούν ακόμα να κοροϊδεύουν τον κόσμο… 
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ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο υπόγειο της 

Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για τις ανάγκες του Αδελφάτου 
Γηροκομείου Βέροιας και επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί 
προς οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας, στην ALPHA  
BANK .Αρ.Λογ: 829 00 2001 000024 , IBAN:  GR78 0140 8290 
8290 0200 1000 024και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ, Αρ.Λογ.:830 00 2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 8300 8300 
0200 1000 070.

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο Βέροιας  , εκπί-
πτουν από την Εφορία.  

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 27 Αυγού-

στου 2020 στις 6.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου στην Σφηκιά 
Ημαθίας ο Σωτήριος Γιαννουσόπου-
λος σε ηλικία 66 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 30 Αυ-

γούστου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Aθανασίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της αγαπημένης μας συζύγου, 
μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

ΕΙΡΗΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 

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, Ο αδελφός, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

 Tο Σάββατο 29 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει 
στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης 
Βεροίας.

 Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Αλεξάνδρειας.

 Την Κυριακή 30 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας, όπου με την ευκαιρία της εορτής 
του Αγίου Αλεξάνδρου θα τελέσει μνημόσυνο για τον μακα-
ριστό Μητροπολίτη Σταυροπηγίου κυρό Αλέξανδρο, καθώς 
και το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο της κατά σάρκα α-
δελφής του μακαριστής Δέσποινας Δερμεντζόγλου.

 Την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Δημητρίου Νεοχωρίου επί τη εορτή της Αγίας Ζώνης.  

Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου το πρωί θα τελέσει τα θυ-
ρανοίξια του Ιερού Παρεκκλησίου του Οσίου Ιωσήφ του 
Ησυχαστού στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλλίπετρας και 
στη συνέχεια θα ιερουργήσει και θα τελέσει Μεγαλοσχημία 
Μοναχού.  

Το διάστημα από 1 έως 3 Σεπτεμβρίου θα συμμετάσχει 
ως Συνοδικό Μέλος στις εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνό-
δου της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Αθήνα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  
Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής 
Αγοράς.

Συλλυπητήρια
 για την απώλεια του

Φιλάρετου Καζαντζίδη
Τα συλλυπητήριά 

τους για την απώλεια 
του Φιλάρετου Καζα-
ντζίδη, πρώην γραμμα-
τέα της ΝΟ.Δ.Ε. Ημα-
θίας και επί έτη στελέ-
χους της Νέας Δημο-
κρατίας, εκφράζουν ο 
Πρόεδρος και τα μέλη 

της Δ.Ε.Ε.Π. Ημαθίας στην οικογένεια και τους οικεί-
ους του. Καλό ταξίδι και καλή ανάπαυση σε αυτόν τον 
αγωνιστή της παράταξης.

Εκ μέρους της  Δ.Ε.Ε.Π  Ημαθίας
Ο πρόεδρος

Παλπάνας Παναγιώτης



Συγκέντρωση 
τροφίμων και ειδών 

πρώτης ανάγκης 
από το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο 
του Δήμου 

Αλεξάνδρειας
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Αυτοτε-

λούς Τμήματος Προστασίας, Παιδείας και Πο-
λιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας, καλεί όλες 
τις εταιρίες, επιχειρήσεις, πολίτες και τοπικούς 
φορείς να συνδράμουν με την προσφορά 
τους σε τρόφιμα μακράς διαρκείας και είδη 
πρώτης ανάγκης, τα οποία είναι απαραίτητα 
για κάθε νοικοκυριό και θα ανακουφίσουν 
τους συμπολίτες μας που ζουν κάτω από τα 
όρια της φτώχειας.

Οι πολίτες που θέλουν να συνεισφέρουν 
μπορούν να επισκεφθούν το Κοινωνικό Πα-
ντοπωλείο του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην 

Πλατεία Σιδηροδρομικού 
Σταθμού, καθημερινά από 
Δευτέρα έως Παρασκευή 
και ώρες 08:30 – 15:00.

Στη δύσκολη περίοδο 
που διανύουμε, λόγω της 
κρίσης του κορονοϊού, το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο 
συνεχίζει αδιάκοπα το ση-
μαντικό του έργο. Σε αυτές 
τις συνθήκες, πρέπει όλοι 
να δείξουμε την ανθρώπινη 
μας πλευρά και αλληλεγ-
γύη, ώστε να γίνουμε πιο 
δυνατοί. Όλοι μας πρέπει 
να γίνουμε μια γροθιά και 
να στηρίξουμε όσους το έ-
χουν ανάγκη.
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ΑΔΑ: ΩΗΓΒ4690Β7-Η22 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ            
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων   
Τ.Κ. : 591 00                      Βέροια,  26 Αυγούστου 2020
ΤΜΗΜΑ  : Οικονομικού   Α.Δ.:   4/2020
ΓΡΑΦΕΙΟ  : Προμηθειών 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Πασιόπουλος 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331 3 51314/ 51157  
FAX : 2331 0 59315  E-mail : prom1@verhospi.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας κατόπιν 

της αριθ. 15/17-07-2020 (θέμα 2ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. 
Ημαθίας, 

 π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι
Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμή-

θεια δύο (2) «Ψηφιακών Ακτινολογικών Συγκροτημάτων» 
(CPV: 33111000-1) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας -  Μονάδα 
Βέροιας, συνολικού προϋπολογισμού τετρακοσίων πενήντα 
πέντε χιλιάδων ευρώ (455.000,00€) με Φ.Π.Α., με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης  ποιότητας - τιμής. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα: 1-9-2020 και ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα: 2-10-2020 και ώρα 15:00. 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 9-10-2020 και 
ώρα 12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονά-
δας Βέροιας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία 
τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία α-
ποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία εκδόσεων της Ένω-
σης. Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της 
διακήρυξης είναι 96368. Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις 
του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομι-
κά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί 
που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση 
προμήθειας. 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να κα-
ταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το 
ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των 
προσφερόμενων ειδών, εκτός ΦΠΑ. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε διακόσιες 
σαράντα (240) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμε-
νη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας 
– Μονάδα Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων,   Τ.Κ. 59100, αρμόδιος 
υπάλληλος: Απόστολος Πασιόπουλος,, Τηλ.2331351157, FAΧ 
2331059315. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονι-
κή μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.
verhospi.gr).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ  Γ.  ΠΛΙΟΓΚΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Εγγραφές παιδιών 
στο βρεφικό σταθμό 
Παλαιού Σκυλιτσίου

Με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων οι ωφελούμενες/οι που 
ενδιαφέρονται να κάνουν την εγγραφή των παιδιών στο ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘ-
ΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ  να απευθύνονται στα γραφεία της επιχείρησης  
‘’Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας’’ μέχρι και την Τετάρτη 2-9-2020.

Να έχουν εκτυπώσει την «αξία τοποθέτησης» (voucher) για κάθε παιδί 
από την ειδική εφαρμογή «οριστικά αποτελέσματα» της ΕΕΤΑΑ  (χρησιμο-
ποιώντας τους κωδικούς ΤΑXISNET) καθώς επίσης και  το Δελτίο Αστυνο-
μικής Ταυτότητας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ   ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                                 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ                          Βέροια  27-8-2020                                                           
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ             Αριθ. Πρωτ.:  τ.τ. 16726
Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως 46

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμ-

βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι 
δύο (22) άτομα,  για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων 
του Δήμου Βέροιας, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αυξη-
μένα μέτρα που αφορούν στην πρόληψη και τον περιορισμό 
της διασποράς του κορωνοϊού στα σχολεία και με σκοπό τη 
διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας,  λόγω των 
έκτακτων μέτρων για την προστασία από τον ιό COVID-19, 
ύστερα από τη με αρ. 275/2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Βέροιας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  
206 του ν.3584/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ε-
ξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την 
αντίστοιχη χρονική διάρκεια:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών 
και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του Ν.3584/07.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γρα-
φεία της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ειδικό-
τερα στο Γραφείο Προσωπικού  (αρ. γρ. 11) εντός προθεσμίας 
τεσσάρων (4) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες 
(από 29-08-2020 έως  1-09-2020). 

Η ανωτέρω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ολόκληρη στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:6ΞΛ9Ω9Ο-ΝΧΨ) και στον πίνακα ανακοι-
νώσεων του Δήμου Βέροιας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να πληροφορούνται για τα κατά νόμο τυπικά 
προσόντα κατάληψης των θέσεων και τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν.                             

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Η διαχείριση των 
αδέσποτων σκυλιών 

ως ζήτημα 
κοινωνικής ευθύνης

 

Γράφει ο Αναστάσιος Βασιάδης
 
 
Η καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας 

Σκύλου που ορίστηκε να τιμάται στις 26 
Αυγούστου εκάστου έτους, επαναφέρει  
στο προσκήνιο  ένα χρόνιο ζήτημα  με  
σαφείς υγειονομικές, αισθητικές και πολι-
τισμικές παραμέτρους. 

 Πρόκειται για το φαινόμενο της κατά 
καιρούς έκθεσης σε δημόσιους χώρους 
νεκρών ζώων συνεπεία εσκεμμένης δη-
λητηρίασης, πράγμα το οποίο αποτελεί 
σαφέστατη πολιτισμική οπισθοδρόμηση, 
αισθητική  βαρβαρότητα και  σοβαρότατη 
υγειονομική  απειλή, ιδιαίτερα για τα ανυ-
ποψίαστα παιδιά.  

 Παρά όμως τις εύλογες αντιδράσεις 
που εκδηλώνονται από το ανεπίτρεπτο γεγονός της εξόντωσης  των ασυνόδευτων 
σκυλιών, δεν παύουν να τίθενται επί τάπητος τα ζητήματα  που ανακύπτουν  από  
την ανεξέλεγκτη αύξηση του πληθυσμού τους.

 Είναι πράγματι ιδιαίτερα  αισθητά  τα  προβλήματα  που  προκαλούνται  από  
την κατά καιρούς παρουσία  μεγάλου  αριθμού  αδέσποτων  σκυλιών  τα  οποία  σε 
αγελαία και ημιάγρια κατάσταση περιέρχονται τις αστικές  κυρίως περιοχές.

 Η  ανεξέλεγκτη  παρουσία  των  αδέσποτων  αυτών  ζώων, εκτός  από το αισθη-
τικό  μέρος,  ελλοχεύει  κινδύνους  για  την δημόσια υγεία, ιδιαίτερα σε ορισμένες  
περιόδους  του  έτους  που  αναπτύσσουν ιδιαίτερη επιθετικότητα.  

 Το  πρόβλημα  συνολικώς  απασχολεί  από  πολλών ετών  τις τοπικές κοινωνίες 
και  αποτελεί  αντικείμενο  τακτικών  αναφορών  στα ΜΜΕ και  στα αυτοδιοικητικά 
όργανα. 

 Παρά  όμως  τον  έντονο  προβληματισμό  που  διαρκώς αναπτύσσεται, δεν έχει  
δοθεί  μέχρι  τώρα  καμία ουσιαστική λύση   με  αποτέλεσμα  η κατάσταση αυτή να  
παρατείνεται.  

Η ίδρυση και λειτουργία κυνοκομείων, παρά το γεγονός ότι υπήρξε αποτέλεσμα 
κοινωνικών διεκδικήσεων πολλών ετών, τελικά δεν αποδίδει τα αναμενόμενα  προ-
φανώς λόγω υψηλού λειτουργικού κόστους.

 Οι  σύγχρονες  αντιλήψεις  ζωοφιλίας  που  κυριαρχούν  ανά  τον  κόσμο  δεν  ε-
πιτρέπουν  την  επίλυση  του   προβλήματος  με   μεθόδους εξόντωσης  των συμπα-
θέστατων τετραπόδων, τα οποία  η  Ιστορία  τα  έχει  αναγάγει  σε  φίλους,  φύλακες  
και συντρόφους του  ανθρώπου.  

Η θλιβερή δε κατά καιρούς εξόντωση των αδεσπότων  δεν  αναιρεί αυτήν την 
ιστορική πραγματικότητα.   

Ο  μόνος  επομένως  τρόπος  αντιμετώπισης  του  προβλήματος που εκδηλώνε-
ται με τα  αδέσποτα  σκυλιά  είναι  ο   έλεγχος  του  πληθυσμού   τους κατά  τρόπον  
ώστε  να  περιοριστεί  η  ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή τους και  με  αυτόν  τον  τρόπο  
να  μειωθεί  σταδιακά  ο  αριθμός  τους.

 Ο  συγκεκριμένος  πληθυσμιακός  έλεγχος  πρέπει  να  αποτελέσει   αντικείμενο  
ειδικού  προγράμματος  το  οποίο  θα  υλοποιηθεί  με ευθύνη των  καθ ύλη αρμόδι-
ων υπηρεσιών.  

Το  συγκεκριμένο   πρόγραμμα  πρέπει να  έχει ως αντικείμενο τον κτηνιατρικό 
έλεγχο, την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, τον εμβολιασμό και  την  σταδιακή   στείρωση 
όλων  των  αδέσποτων  σκυλιών.

 Η εκπόνηση πριν από όλα εμπεριστατωμένης οικονομοτεχνικής μελέτης είναι 
περισσότερο από αναγκαία για να καταστεί  εφικτή και η εξασφάλιση πόρων για την 
υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος.  

 Σε κάθε περίπτωση  το όλο έργο αποτελεί αρμοδιότητα των Αυτοδιοικήσεων.
 Σε περίπτωση  αντικειμενικής δυσχέρειας  των  Υπηρεσιών  να ανταποκριθούν 

σε αυτό το έργο, η εκπόνηση της μελέτης και η υλοποίηση  του  προγράμματος πρέ-
πει   να  ανατεθούν  στον  ιδιωτικό  τομέα μετά από  προκήρυξη  διαγωνισμού.

 Ευθύνη των αυτοδιοικήσεων είναι η αναζήτηση και  εξασφάλιση χρηματοδοτήσε-
ων, τόσο από   εθνικούς και   ευρωπαϊκούς   πόρους όσο και από οικεία συμμετοχή. 

 Μόνο έτσι μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά ο πληθυσμός  των αδέσποτων 
σκυλιών,  χωρίς την εκδήλωση  ενεργειών εξόντωσης που μας παραπέμπουν στην 
βαρβαρότητα και την πολιτισμική οπισθοδρόμηση.
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CMYK

Ένας ακόμη 
ποδοσφαιρι-
στής από το 

περσινό ρόστερ  απο-
τελεί παρελθόν από 
την «Βασίλισσα του 
βορρά». Ο λόγος για 
τον 25χρονο αμυντικό 
χαφ Στέφανο Πολύζο, 
ο οποίος έλυσε και 
τυπικά την συνεργα-
σία του με την Βεροι-
ώτικη ομάδα.

Αναλυτικάηανακοίνωση:
Η ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ

2019ανακοινώνειότιλύθηκε
κοινήσυναινέσειησυνεργα-
σίαμε τονΣτέφανοΠολύζο.
Η ΠΑΕ ευχαριστεί τον πο-
δοσφαιριστή για τις υπηρε-
σίεςπουπρόσφερε και του
εύχεται καλήσυνέχεια στην
καριέρατου.

ΈγιναντηνΠέμπτηοικληρώσειςτωνδύομεγά-
λωνκατηγοριώνστοχαντμπολ.ΣτηνΑ1ανδρών
οΦίλιπποςΒέροιας θαυποδεχθεί στηνπρεμιέρα
τονΠυλαία,ενώγιατηνΑιγυναικώνηΒέροια2017
θαυποδεχθείτονΕθνικόΚοζάνηςστις10/10/2020

Το πρόγραμμα της Handball Premier
2020-2021

1οςόμιλος
19.09.20201ηΑγωνιστική
8ηΑγωνιστική14.11.2020
Α.Σ.Ε.Δούκα-ΔιομήδηςΆργους
Χάντμπολ Κλαμπ Σαλαμίνα-Άρης Νίκαιας

OlympicDiagnostic
Α.Ε.Κ.-ΟλυμπιακόςΣ.Φ.Π.ΌμιλοςΞυνή

26.09.20202ηΑγωνιστική
9ηΑγωνιστική21.11.2020
ΙωνικόςΝ.Φιλαδέλφειας-Α.Σ.Ε.Δούκα
ΔιομήδηςΆργους-ΧάντμπολΚλαμπΣαλαμίνα
ΆρηςΝίκαιαςOlympicDiagnostic-Α.Ε.Κ.

03.10.20203ηΑγωνιστική
10ηΑγωνιστική28.11.2020
Χάντμπολ Κλαμπ Σαλαμίνα-ΙωνικόςΝ.Φιλα-

δέλφειας
Α.Ε.Κ.-ΔιομήδηςΆργους
ΟλυμπιακόςΣ.Φ.Π.ΌμιλοςΞυνή-ΆρηςΝίκαιας

OlympicDiagnostic

07.10.20204ηΑγωνιστική
11ηΑγωνιστική05.12.2020
ΙωνικόςΝ.Φιλαδέλφειας-Α.Ε.Κ.
Α.Σ.Ε.Δούκα-ΧάντμπολΚλαμπΣαλαμίνα
ΔιομήδηςΆργους-Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.Όμιλος

Ξυνή

10.10.20205ηΑγωνιστική
12ηΑγωνιστική12.12.2020
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. Όμιλος Ξυνή-Ιωνικός Ν.

Φιλαδέλφειας
Α.Ε.Κ.-Α.Σ.Ε.Δούκα
Άρης Νίκαιας Olympic Diagnostic-Διομήδης

Άργους

17.10.20206ηΑγωνιστική
13ηΑγωνιστική19.12.2020
ΙωνικόςΝ.Φιλαδέλφειας-ΆρηςΝίκαιαςOlympic

Diagnostic
Α.Σ.Ε.Δούκα-ΟλυμπιακόςΣ.Φ.Π.ΌμιλοςΞυνή
ΧάντμπολΚλαμπΣαλαμίνα-Α.Ε.Κ.

24.10.20207ηΑγωνιστική
14ηΑγωνιστική30.12.2020
ΔιομήδηςΆργους-ΙωνικόςΝ.Φιλαδέλφειας
ΆρηςΝίκαιαςOlympicDiagnostic-Α.Σ.Ε.Δούκα
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. Όμιλος Ξυνή-Χάντμπολ

ΚλαμπΣαλαμίνα

2οςόμιλος
19.09.20201ηΑγωνιστική
8ηΑγωνιστική14.11.2020
ΦαίακαςΚέρκυρας-Γ.Σ.ΔράμαBiancoMonte
ΦίλιπποςΒέροιας-Α.Ε.Σ.Χ.Πυλαίας
Π.Α.Ο.Κ.-ΑερωπόςΈδεσσαςMandynamic

26.09.20202ηΑγωνιστική
9ηΑγωνιστική21.11.2020
ΖαφειράκηςΝάουσας-ΦαίακαςΚέρκυρας
Γ.Σ.ΔράμαBiancoMonte-ΦίλιπποςΒέροιας
Α.Ε.Σ.Χ.Πυλαίας-Π.Α.Ο.Κ.

03.10.20203ηΑγωνιστική
10ηΑγωνιστική28.11.2020
ΦίλιπποςΒέροιας-ΖαφειράκηςΝάουσας
Π.Α.Ο.Κ.-Γ.Σ.ΔράμαBiancoMonte
ΑερωπόςΈδεσσαςMandynamic-Α.Ε.Σ.Χ.Πυ-

λαίας

07.10.20204ηΑγωνιστική
11ηΑγωνιστική05.12.2020
ΖαφειράκηςΝάουσας-Π.Α.Ο.Κ.
ΦαίακαςΚέρκυρας-ΦίλιπποςΒέροιας
Γ.Σ.ΔράμαBiancoMonte-ΑερωπόςΈδεσσας

Mandynamic

10.10.20205ηΑγωνιστική
12ηΑγωνιστική12.12.2020
ΑερωπόςΈδεσσαςMandynamic-Ζαφειράκης

Νάουσας
Π.Α.Ο.Κ.-ΦαίακαςΚέρκυρας
Α.Ε.Σ.Χ.Πυλαίας-Γ.Σ.ΔράμαBiancoMonte

17.10.20206ηΑγωνιστική
13ηΑγωνιστική19.12.2020
ΖαφειράκηςΝάουσας-Α.Ε.Σ.Χ.Πυλαίας
Φαίακας Κέρκυρας-Αερωπός Έδεσσας

Mandynamic
ΦίλιπποςΒέροιας-Π.Α.Ο.Κ.

24.10.20207ηΑγωνιστική
14ηΑγωνιστική30.12.2020
Γ.Σ.ΔράμαBiancoMonte-ΖαφειράκηςΝάουσας
Α.Ε.Σ.Χ.Πυλαίας-ΦαίακαςΚέρκυρας
ΑερωπόςΈδεσσαςMandynamic-ΦίλιπποςΒέροιας

To πρόγραμμα της Α1 Γυναικών
1οςόμιλος
10.10.20201ηΑγωνιστική
4ηΑγωνιστική31.10.2020
Α.Σ.Β.Αθηναϊκός-Α.Ο.Α.Ο.Δ.Κορυδαλλού
Γ.Α.Σ.Καματερού-Ο.Φ.Ν.Ιωνίας

17.10.20202ηΑγωνιστική
5ηΑγωνιστική14.11.2020
Γ.Α.Σ.Καματερού-Α.Σ.Β.Αθηναϊκός
Ο.Φ.Ν.Ιωνίας-Α.Ο.Α.Ο.Δ.Κορυδαλλού

24.10.20203ηΑγωνιστική
6ηΑγωνιστική12.12.2020
Α.Ο.Α.Ο.Δ.Κορυδαλλού-Γ.Α.Σ.Καματερού
Α.Σ.Β.Αθηναϊκός-Ο.Φ.Ν.Ιωνίας

2οςόμιλος
10.10.20201ηΑγωνιστική
4ηΑγωνιστική31.10.2020
Α.Ο.Προσοτσάνης-Α.Ε.Σ.Χ.Πυλαίας
HONDAΠανόραμα-Π.Α.Ο.Κ.Mateco

17.10.20202ηΑγωνιστική
5ηΑγωνιστική14.11.2020
HONDAΠανόραμα-Α.Ο.Προσοτσάνης
Π.Α.Ο.Κ.Mateco-Α.Ε.Σ.Χ.Πυλαίας

24.10.20203ηΑγωνιστική
6ηΑγωνιστική12.12.2020
Α.Ε.Σ.Χ.Πυλαίας-HONDAΠανόραμα
Α.Ο.Προσοτσάνης-Π.Α.Ο.Κ.Mateco

3οςόμιλος
10.10.20201ηΑγωνιστική
4ηΑγωνιστική31.10.2020
ΑναγέννησηΆρτας-Μ.ΑλέξανδροςΓιαννιτσών
Βέροια2017-ΕθνικόςΚοζάνης

17.10.20202ηΑγωνιστική
5ηΑγωνιστική14.11.2020
Βέροια2017-ΑναγέννησηΆρτας
ΕθνικόςΚοζάνης-Μ.ΑλέξανδροςΓιαννιτσών

24.10.20203ηΑγωνιστική
6ηΑγωνιστική12.12.2020
Μ.ΑλέξανδροςΓιαννιτσών-Βέροια2017
ΑναγέννησηΆρτας-ΕθνικόςΚοζάνης

Τηνλύσησυνεργασίας
μετονΣτέφανοΠολύζοανακοίνωσε

ηΒέροια

Οι κληρώσεις Handball Premier
και Α1 γυναικών

Φίλιππος-Πυλαίαστηνπρεμιέρα
καιΒέροια2017-ΕθνικόςΚοζάνης

Έναρξη 
προπονήσεων 

βόλεϊ Ακαδημιών 
Ποσειδώνα Βέροιας
το Σάββατο 29/8
ΑπότοΔΣτηςομάδαςΒόλει ΠοσειδώναΒέροιας

ανακοινώθηκαν ταεξής:Μεγνώμοναπρωτίστωςτην
υγείατωνπαιδιών/αθλητριώνμαςανακοινώνουμετην
έναρξητωνακαδημιώνμαςτοΣάββατο29Αυγούστου
στο 2 γυμνάσιο στονΠρομηθέα.Με υπευθυνότητα

καισεβασμό,όπωςκάναμεάλλωστεκαιμετηνεπανέναρξητον Ιούνιο,προέχειηυγείακαιηασφάλεια
τόσο τωναθλητριώνμαςόσο και τωνοικογενειώνμας.Έτσι θασυνεχίσουμε και τονΣεπτέμβριο!Σας
περιμένουμεστομαγικόκόσμοτουβόλεϊ,στηνμεγαλύτερηομάδατουνομούμας!Παίζουμεμεασφάλεια.
Μένουμευγιείς».Πληροφορίες6974191577

Μπάσκετ Γ’ Εθνική

ΑγιασμόςστονΑΟΚΒέροιας

ΈγινεοαγιασμόςτηςανδρικήςομάδαςμπάσκεττουΑΟΚΒέροιαςηοποίαεπέστρεψεαήττητηστηνΓ’εθνι-
κήκατηγορία.ΌπωςαναφέρεταιαπότηνΔιοίκησηστόχοςτηςομάδαςηοποίααποτελείταικυρίωςαπόνεαρά
παιδιάτηςπεριοχήςείναιηπαραμονήστηνκατηγορία.



Παρουσία σύσ-
σωμου του 
αγωνιστικού 

τμήματος, του προέ-
δρου της διοικούσας 
επιτροπής του τμήματος 
Ηλία Λαζού, ο αντιπρό-

εδρος της Δ.Ε Στεργίου 
Γιάννης, και τα μέλη 
Τραπεζανλίδης Γιώργος 
(πρώην πρόεδρος της 
ομάδας) και Αντώνης 
Κόζας, πραγματοποιή-
θηκε ο καθιερωμένος 

αγιασμός. Η ομάδα της 
Βέροιας προετοιμάζεται 
για το Πρωτάθλημα της 
Α2 Εθνικής, στο οποίο 
θα συμμετέχει τη νέα 
χρονιά.

Τον αγιασμό τέλεσε ο πά-
τερΓιάννηςΙωαννίδηςοοποίος
τόνισεστουςπαίκτες : ”Εύχο-
μαικαλήδύναμηκαικαλήαρχή
χωρίςτραυματισμούς.Πιστεύω
ειλικρινάότι αυτή τηστιγμή εί-
ναι μαζί μας οΔημήτρης (Γκί-
μας)πουθαήθελεπάραπολύ
μαςπαρακολουθείκαιπιστεύω
ότι αυτόπουθαήθελε απόό-
λους μας, από όλους σας, εί-
ναι νασυνεχίσετε το έργοπου
ήθελε ο ίδιος, μεπερισσότερο
πείσμακαιπερισσότερηεπιμο-
νήκαιναπαίρνετεδύναμηαπό
τονίδιοπουθαείναιπαρώνσε
κάθεστιγμήτηςομάδας”

Στην συνέχεια ο πρόεδρος
τηςδιοικούσαςεπιτροπήςμπά-
σκετΗλίαςΛαζόςκαιοιπροπο-
νητές ΧρήστοςΜπλατσιώτης
και ΧριστόφοροςΚουρουζίδης
συνομίλησανμετουςπαίκτες.

“Ανκαιοισυνθήκεςείναιδύ-
σκολεςκαι λόγωτηςαπώλειας
τουΔημήτρηαλλάκαιτηςπαν-
δημίας θα προχωρήσουμε με
ψηλά το κεφάλι. Σας καλωσο-
ρίζωόλους,παλιούς και νέους
και είμαστε παρόντες για να
συνεχίσουμετοέργοπουέχου-
με ξεκινήσει εδώκαι 5 χρόνια”
δήλωσεοΗλίαςΛαζός.

ΟΓιάννηςΣτεργίουανέφερε:
“Χαίρομαιπουοκύριοςκορμός
παρέμεινε ίδιος. Καλωσορίζω
στην ομάδα τα νέα παιδιά και
τοννέοπροπονητήΧριστόφορο
Κουρουζίδη. Είμαστε εδώ για
ότι χρειαστείτε.Καλή χρονια με
υγείακαιχωρίςτραυματισμούς.”

“Η ζωήπροχωράει μπροστά
και δεν μένουμεπίσω.Είμαι ε-
δώ, μετά και την απόφαση της
διοίκησης, για να συνεχίσω το
έργοπουξεκινήσαμεμετονΔη-
μήτρηΓκίμα.”δήλωσεεμφανώς
συγκινημένοςοΧρήστοςΜπλα-
τσιώτης.

“Θέλω να σας συγχαρώ για
τηνπορείαπουείχατεταπροη-
γούμεναχρόνια και καταφέρατε
ναμεγαλώσετετοόνοματουΦι-
λίππου. Καλή χρονιά και να έ-
χουμεμιακαλήκαιπαραγωγική
συνεργασία” ήταν τα λόγια του
νέου προπονητή της ανδρική
ομάδαςΧριστόφορουΚουρου-
ζίδη.

“Μια ιδιαίτερη χρονιά η φε-
τινή χωρίς τονφίλο μας, χωρίς
τον αδελφό μας τονΔημήτρη.
Όμωςκοιτάμεμπροστά.Έχουμε
μια καλή ομάδα με παιδιά με
καλούς χαρακτήρες. Η ομάδα
έκανε καλές προσθήκες. Όλοι
έχουμεναδώσουμετοκάτιπα-
ραπάνω.Τοπροπονητικό team
με την προσθήκη του Χριστό-
φορου Κουρουζίδη πιστεύω
θα ανταπεξέλθει και η χρονιά
θαπάει πολύ καλά” δήλωσε ο
ΓιώργοςΤραπεζανλίδης
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CMYK

Αντίστροφη 
μέτρηση για 
την πρώτη προ-

πόνηση του ανδρικού 
τμήματος των Αετών 
Βέροιας, που για δεύ-
τερη χρονιά θα αγωνι-
στεί στη Γ Εθνική. Ο 
Μάριος Γεωργιάδης, 
το τεχνικό επιτελείο 
και οι αθλητές της 
ομάδας θα συγκε-
ντρωθούν την Τρίτη 
1 Σεπτεμβρίου και 
ώρα 19.00 στο ΔΑΚ 
“Βικέλας”, όπου θα 
λάβει χώρα η πρώτη 
προπόνηση για τη νέα 
σεζόν.

Μίαμέραπρινκαισυγκεκρι-
μένατηΔευτέρα31/8θαπραγ-
ματοποιηθεί συνάντηση των
μελών του τεχνικού teamαλλά
καιτωναθλητώνμετηδιοίκηση
της ομάδας, στα γραφεία του
ΣυλλόγουστηνΑγίαΒαρβάρα.

Θυμίζουμεπωςηέναρξητου
πρωταθλήματος της ΓΕθνικής
ορίστηκετηνΚυριακή18/10.

Ξεκινούνοιεγγραφές
στηνΑκαδημία

Από την ερχόμενηΔευτέρα
31/8 ξεκινούν οι εγγραφές στα
τμήματα υποδομής τωνΑετών
Βέροιας.Οι γονείς μπορούν να
προσέρχονταιτιςημέρεςΔευτέ-
ρα (18.00-19.00),Τρίτη (18.30-
19.30) και Σάββατο (16.00-
19.00)στοΚλειστόΓήπεδο της
Εληάς.

Α2 Μπάσκετ Φίλιππος Βέροιας

Έγινεοαγιασμόςκαιηπρώτη
προπόνησητηςομάδας

Η “πρώτη” του ανδρικού 
τμήματος των Αετών 

Βέροιας και η έναρξη 
των εγγραφών

στην Ακαδημία



Έναρξη εγγραφών στο κοινωνικό 
φροντιστήριο του δήμου Αλεξάνδρειας

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού Δήμου Αλεξάνδρειας στα πλαίσια της συνεχούς 
προσπάθειας στήριξης των μαθητών, συνεχίζει για 6η χρονιά 
την δράση του Κοινωνικού Φροντιστηρίου προκειμένου να πα-
ρέχει ίσες ευκαιρίες στη γνώση γiα όλους τους μαθητές.

Τα μαθήματα απευθύνονται αποκλειστικά σε μαθητές Λυ-
κείου και διεξάγονται καθημερινά κατά τις απογευματινές ώρες 
στις αίθουσες του 1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας, από εθελο-
ντές καθηγητές, τηρώντας όλα τα απαραίτητα προληπτικά 
μέτρα ασφάλειας και υγιεινής.

Τα κριτήρια ένταξης στο Κοινωνικό Φροντιστήριο είναι:
α) το οικογενειακό εισόδημα (10.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί) και
β) η ανεργία του ενός ή και των δύο γονέων
 Δικαιολογητικά
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για ένταξη στο Κοινωνικό Φροντιστήριο (διατίθεται από το Κέντρο 

Κοινότητας)
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατηρίου γονέα.
3. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος , έντυπο Ε1 και έντυπο Ε9 (φορ/κού έτους 2019)
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (αν υπάρχει)
Απαραίτητη κατά την εγγραφή είναι η παρουσία του μαθητή και του κηδεμόνα
Οι αιτήσεις υποβάλλονται καθημερινά 8:00 – 14:00 μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 

στο Κέντρο Κοινότητας που εδρεύει στην Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 

23330-53071 / 23330-53072
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Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η 
αξιολόγηση των εμβολιασμών 

των κόκκινων αλεπούδων 
κατά της λύσσας

 Από το Τμήμα Υγείας 
Ζώων και Κτηνιατρικής Α-
ντίληψης, Φαρμάκων και 
Εφαρμογών (ΚΑΦΕ) της 
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής 
της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας ανακοινώνο-
νται τα παρακάτω:

« Σ ύ μ φ ω -
να με  την  υπ’ αρ ιθ . 
1899/229814/20.08.2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και  
Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ), το 
Πρόγραμμα αξιολόγησης 
της αποτελεσματικότητας 
των εμβολιασμών των κόκ-
κινων αλεπούδων κατά της 
λύσσας που ακολουθεί την εαρινή εμβολιακή εκστρατεία του 2020 λαμβάνει παράταση και θα ολο-
κληρωθεί την 30η Σεπτεμβρίου 2020 σε όλες τις περιοχές εμβολιασμού. 

Οι  βασικές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθορίζονται  στην με αριθ.  πρωτ. 
1296/119118/08.05.2020 (ΑΔΑ: ΨΠ554653ΠΓ-ΟΥΒ) Απόφαση.

Στόχος του προγράμματος της ενεργητικής επιτήρησης είναι η αξιολόγηση του από του στόματος 
εμβολιασμού των αλεπούδων μέσω εργαστηριακών εξετάσεων όσον αφορά στην επιτυχή ανοσο-
ποίησή τους, προκειμένου να αποτραπεί η επανεμφάνιση κρουσμάτων και να πετύχει η χώρα μας 
καθεστώς ελεύθερο λύσσας, όπως ίσχυε πριν το έτος 2012.

Προκειμένου η αξιολόγηση του προγράμματος εμβολιασμών να είναι αποτελεσματική, παρακα-
λούμε τους αρμόδιους για τη συλλογή φορείς (συνεργεία δίωξης και κυνηγούς) να δώσουν έμφαση 
στην προσκόμιση ενήλικων αλεπούδων στις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Υπενθυμίζεται, ότι και για το έτος 2020, στις περιοχές εφαρμογής του προγράμματος εμ-
βολιασμού της άγριας πανίδας για τη λύσσα προβλέπεται ενίσχυση με το ποσό των 50 € ανά 
αλεπού που θανατώνεται ή έχει θανατωθεί μέσα στο 2020 και προσκομίζεται στις κατά τόπους 
Κτηνιατρικές αρχές από κυνηγούς ή φύλακες θήρας. Η διαδικασία σχετικά με τις ενισχύσεις για τη 
συλλογή δειγμάτων στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος καθορίστηκε με την υπ’αριθ. 
1777/211994/31-07-2020 (ΦΕΚ Β’ 3309/07.08.2020), Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Τακτική συνεδρί-
αση του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου Κε-
ντρικής Μακεδονίας 
θα πραγματοποιηθεί 
με τηλεδιάσκεψη, την 
Παρασκευή 28 Αυ-
γούστου 2020, στις 
12 το μεσημέρι.

Η συνεδρίαση θα 
λάβει χώρα κατά τις 
προβλέψεις των δια-
τάξεων: α) της παρ. 
1 του άρθρου 167 
του Ν. 3852/2010, ό-
πως ισχύει,  β) της 
παρ. 1 του άρθρου 
10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κα-
τεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητι-
κών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020) και γ) 
της με αριθμό 4/12-3-2020 απόφασης της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, με τηλεδιάσκεψη, στην οποία θα 
συμμετάσχει το σύνολο των μελών του Περι-
φερειακού Συμβουλίου, με θέματα ημερήσιας 
διάταξης:

 Θέμα 1ο: Έγκριση 9ης τροποποίησης προϋ-
πολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
έτους 2020.

Εισηγήτρια:  Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδο-
νά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προ-
γραμματισμού Π.Κ.Μ. 

Θέμα 2ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης απο-
τελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Β΄ τρίμηνο 
του 2020.

Εισηγήτρια:  Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδο-
νά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προ-
γραμματισμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 3ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οικονομικού 
έτους 2019.

Εισηγήτρια:  Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδο-
νά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προ-
γραμματισμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 4ο: Έγκριση μετατροπής της “ΑΝΕΣΕΡ 
Α.Ε. (Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε.)” σε 
“Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 
του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ. Α΄/11-3-2020).

Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 5ο: Έγκριση α) μετατροπής της “Ανα-
πτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώ-
νυμη Εταιρεία ΟΤΑ” σε “Αναπτυξιακό Οργανι-
σμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης” σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 
53/τ. Α΄/11-3-2020) και β) ορισμός και  εξουσιο-
δότηση εκπροσώπου της Π.Ε. Χαλκιδικής.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπερι-
φερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 6ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Ημαθίας για 
την συμμετοχή στην τακτική Γενική Συνέλευση 
της εταιρείας ΑΝ.ΗΜΑ. ΑΕ (Αναπτυξιακή Νομού 
Ημαθίας Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία 
Ο.Τ.Α.)

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Σήμερα Παρασκευή
Τακτική συνεδρίαση 

με τηλεδιάσκεψη, 
του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Κεντρικής Μακεδονίας

Συνεδριάζει σήμερα 
η Κοινότητα Βέροιας

Tακτική συνε-
δρίαση της Κοι-
νότητας Βέροιας, 
θα γίνε ι  στην 
αίθουσα Δημοτι-
κού Συμβουλίου, 
Μητροπόλεως 
46, 1ος όροφος, 
την Παρασκευή 
28-8-2020, στις 
18:00, για τα πα-
ρακάτω θέματα 
της ημερήσιας 
διάταξης:

-Αίτημα πα-
ροχής σύμφω-
νης γνώμης

του συλλό -
γου,   Α .Ο.Α -
ΧΘΟΣ ΑΡΟΥ-
ΡΗΣ, σχετικά με 
την παραχώρηση του ποδοσφαιρικού γηπέδου  ΜΕΣΗΣ   Δήμου Βέροιας, για την αγωνιστική περί-
οδο 2020-2021   

-Α) Κατάργηση η μη της θέσης του κενωθέντος περιπτέρου στη οδό Σταδίου 21.
Β) Μετατόπιση ή μη περιπτέρου από Σταδίου 86 (έναντι πολυκλαδικού) στη θέση του επί της 

οδού Σταδίου 21 (πλησίον κοιμητηρίων).

Εθελοντική Αιμοδοσία 
στην κοινότητα Τρικάλων

Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 9:00 – 13:00 ο Σύλλογος Αιμοδοσίας και Αλληλεγγύης 
της τ.κ. Τρικάλων θα πραγματοποιήσει Εθελοντική Αιμοδοσία στο Κοινοτικό Κατάστημα. Παρακα-
λούνται οι φίλοι και τα μέλη του Συλλόγου και οι Δημότες να ενισχύσουν την προσπάθειά μας.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Αύγουστος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

24-8-2020 μέχρι30-

8-2020 θαείναιτο

εξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Παρασκευή 
28-8-2020

13:30-17:30 Α-
ΝΤΩΝΙΑΔΟΥΤΡΙΑ-
ΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΕΡΙ-
ΩΝ5323310-26789

21:00-08:00 ΖΑ-
ΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΕΝ ΙΖΕΛΟΥ 26
23310-24123

Φαρμακεία

Τακτική Συνεδρίαση τουΔημο-
τικούΣυμβουλίουΑλεξάνδρειαςθα
πραγματοποιηθεί δια ζώσης (κε-
κλεισμένων των θυρών) στις 31
Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέ-
ρα και ώρα 20:00, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010,γιασυζήτησηκαιλή-
ψη απόφασης σταπαρακάτω θέ-
ματατηςημερήσιαςδιάταξης:

1. 13ηΑναμόρφωσηΠροϋπο-
λογισμούοικονομικούέτους2020(
σχετικήαπόφασηαριθμ. 266/2020
ΟικονομικήςΕπιτροπής) –Τροπο-
ποίηση Τεχνικού Προγράμματος
οικονομικού έτους2020. (ΕΙΣΗΓΗ-
ΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑ-
ΟΣ)

2. Υποβολή έκθεσης εσόδων
–εξόδωνB΄τριμήνουγιατονέλεγ-
χο υλοποίησης του προϋπολογι-
σμούέτους2020(Σχετικήηαριθμ.
260/2020 απόφαση της Οικονο-
μικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ)

3.Λήψηαπόφασης για την κα-
ταβολή των εξόδων διοικητικής ε-
κτέλεσηςπουέχουνεπιβληθείαπό
τηνΔ.Ο.Υ.Βέροιας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ)

4.Λήψηαπόφασηςγιατηνπα-
ράτασηήμημίσθωσης&αναπρο-
σαρμογήήμητουμισθώματοςτου
αρίθ.26καταστήματοςπουβρίσκε-

ται στηΔημοτικήΑγοράΑλεξάν-
δρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

5.Λήψηαπόφασηςγιατηνπα-
ράτασηήμημίσθωσης&αναπρο-
σαρμογήήμητουμισθώματοςτου
αρίθ. 1 καταστήματοςπουβρίσκε-
ται στηΔημοτικήΑγοράΠλατέος.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΣ)

6.Λήψηαπόφασηςγιατηνπα-
ράτασηήμημίσθωσης&αναπρο-
σαρμογήήμητουμισθώματοςτου
αρίθ. 2 καταστήματοςπουβρίσκε-
ται στηΔημοτικήΑγοράΠλατέος.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΣ)

7.Λήψη απόφασης για την έ-
γκρισηπρακτικώνή μη της δημο-
πρασίας για την εκμίσθωση των
αρίθ.27&28οικοπέδωνστοΟ.Τ.
6πουβρίσκονταιστονοικισμόΝε-
οχωρόπουλου τηςΚοινότηταςΚο-
ρυφής τουΔήμουΑλεξάνδρειας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΣ)

8.Λήψη απόφασης για την α-
ποδοχή και απόδοσηποσού στις
ΣχολικέςΕπιτροπέςτουΔήμουγια
αντιμετώπιση λειτουργικών δαπα-
νών (Γ΄ κατανομή ) έτους 2020.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑ-
ΝΟΣ)

9. Ορισμός τακτικών και ανα-

πληρωματικώνμελώναπό τις λοι-
πέςπαρατάξεις που θα μετέχουν
στο ΣυμβούλιοΈνταξηςΜετανα-
στών καιΠροσφύγωνΔήμουΑλε-
ξάνδρειας.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΠΡΟΕ-
ΔΡΟΣΔ.Σ.)

10.Λήψηαπόφασηςγια:
1)την αποδοχή της τροποποί-

ησης τηςΠράξης “ΔομήΠαροχής
ΒασικώνΑγαθών: ΚοινωνικόΠα-
ντοπωλείο και ΚοινωνικόΦαρμα-
κείοΔήμουΑλεξάνδρειας”μεκωδι-
κόΟΠΣ5001643στοΕπιχειρησια-
κόΠρόγραμμα “ΚεντρικήΜακεδο-
νία2014–2020”και

2)την έγκριση της τροποποίη-
σης τωνΑποφάσεωνΥλοποίησης
με ιδίαμέσα [δύουποέργαΚοινω-
νικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό
Φαρμακείο] και εξουσιοδότηση του
Δημάρχου για την υπογραφή των
σχετικών αποφάσεων. (ΕΙΣΗΓΗ-
ΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣΣΤΕΦΑΝΟΣ)

11.Λήψηαπόφασης για τoν ο-
ρισμό εκπροσώπου τουΔήμου, ο
οποίος θα μετέχει στην επιτροπή
τουΔήμουΑλεξάνδρειας για την
παροχή εφάπαξ οικονομικού βο-
ηθήματος για τηνστήριξη κατανα-
λωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι
οποίοι έχουναποσυνδεθεί από το
δίκτυοπαροχής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφει-
λών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣΣΤΕ-
ΦΑΝΟΣ)

12.Έγκρισηδαπάνης κάλυψης
εξόδων εξειδικευμένης μοριακής
εξέτασης για διερεύνησησυνδρό-
μου κατοίκου τουΔήμουμας. (ΕΙ-
ΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣΣΤΕΦΑΝΟΣ)

13.Λήψηαπόφασηςγια:Έγκρι-
σηδαπάνης για επέκτασηδικτύου
ΦΟΠ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥ-
ΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

14.Λήψηαπόφασης για τηνα-
πόδοσηποσούστιςΣχολικέςΕπι-
τροπές τουΔήμου για αντιμετώπι-
ση έκτακτωνδαπανών–αναγκών
τωνσχολικώνμονάδωντουΔήμου,
απόδημοτικούςπόρους.(ΕΙΣΗΓΗ-
ΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣΣΤΕΦΑΝΟΣ)

ΣυνεδριάζειτηΔευτέρακεκλεισμένωντων
θυρώντοΔημοτικόΣυμβούλιοΑλεξάνδρειας

Από την Ν.ΕΗμαθίας τουΚΙΝ.ΑΛ. γνωστο-
ποιούνταιταεξής:

«Ερώτηση προς τονΥπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας κατέθεσε ο βουλευτής του
ΚινήματοςΑλλαγήςΓιώργοςΑρβανιτίδηςαναδει-
κνύοντας ένα θέμαπου έχειφέρει μεγάληανα-
στάτωσησεμικροϊδιοκτήτεςστοαγρόκτηματων
ΡιζωμάτωνΗμαθίαςμετάκαι τιςδιεκδικήσειςσε
ποσοστό24% τουδημοσίουστηνσυγκεκριμένη
έκταση.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι εφόσον δεν
υπάρξει η αναμενόμενη  αντίδραση  από την
πλευρά της Κυβέρνησης ο Βουλευτής μας θα
εξαντλήσει όλα τα κοινοβουλευτικάπεριθώρια
μετηκατάθεσησχετικήςτροπολογίας.Εντωμε-
ταξύ οδυνηρή έκπληξηαποτελεί η εκκωφαντική
σιωπή τωνλαλίστατων– κατά ταάλλα– κοινο-
βουλευτικώνεκπροσώπωντουΝομούμας,που
έστωκαι αυτή τηνώρα καλούνται ναστηρίξουν
τηνκοινοβουλευτικήπρωτοβουλίατουΚινήματος
Αλλαγής.

ΗΕρώτησητουκ.Αρβανιτίδηαναφέρει:
ΚύριεΥπουργέ,
Με τοαπό03.09.1925πωλητήριοαγροτικού

κτήματος, όπως αναγράφεται στο συμβόλαιο
πουυπογράφηκεενώπιοντουσυμβολαιογράφου
ΓεωργίουΔ.Μανωλίδου,οι128οικογένειες των
ΡιζωμάτωνΗμαθίας,αγόρασανέναντιτιμήματος
1.250.000 δραχμών, έκταση 42.902.000 τ.μ.
από τουςπροκατόχους ιδιοκτήτες.Τοποσοστό
αγοράςτουαγροδασοκτήματοςΜπόστιανης(Ρι-
ζωμάτων)ανήλθεσε19/20απόαυτέςτιςοικογέ-
νειες, ενώ τοΔημόσιο κράτησε για λογαριασμό
του το 1/20. Επίσης, παρακράτησε βάσει του
αγροτικούνόμουΝ.2052/1920καιτηνκυριότητα
του1/5επίτων19/20,καικατάσυνέπειατελικά
διατήρησετηνκυριότητατων6/25εξαδιαιρέτου
του αγροδασοκτήματοςΜπόστιανης (Ριζωμά-
των).Οι 128 αυτές οικογένειεςπροκαταβάλλαν
160.000 δρχ. στουςπωλητές (καταγόμενους εκ
τουΛεσκοβικίουΑλβανίας) και τα υπόλοιπαδό-
θηκανμετηνυπογραφήτουσυμβολαίου,ύστερα
και από την σύναψη δανείου με τράπεζα της
εποχής.Ηεπίμαχηέκτασηπεριλαμβάνειτονση-
μερινόοικισμό,τουςαγρούςκαιτηνδασικήέκτα-
ση.Ενσυνεχεία,οικάτοικοισυνέστησανδασικό
συνεταιρισμό (αναγκαστικού τύπου) για τηνδια-
χείριση τουδασοκτήματοςκαιδιένειμανατύπως
τουςαγρούς,οιοποίοικαικαλλιεργούνταιέκτοτε
απότουςεκάστοτεκατοίκουςτωνΡιζωμάτωνεπί
95συναπτάέτη.

Περαιτέρω, με την υπ’ αρ.54 απόφαση της
ΕπιτροπήςΑπαλλοτριώσεωνπου κρίθηκε στις
20.12.1956, τοΚράτος αποδίδει το μερίδιο του
στους δικαιούχους ακτήμονες κατοίκους των
ΡιζωμάτωνκαιοιτότευπουργοίΓεωργίαςΛεβα-
ντήςκαιυφ.ΟικονομικώνΕυταξίαςαποφάσισαν
(1956), την απόδοση του ενός ποσοστού του
Δημοσίου, δηλαδή του 1/20 υπέρ των ακτη-
μόνων τηςπεριοχής.Ωστόσο, η συγκεκριμένη
διαδικασία εξαγοράςδενολοκληρώθηκεδιότι το
τίμημαήταν υψηλό για τους τότε κατοίκους των
Ριζωμάτων,οιοποίοιμόλιςείχανεπιστρέψειστις
κατεστραμμένεςοικίεςτουςαπό«τιςπαράγκες»
τηςΑγίαςΒαρβάρας όπου τους είχε μεταφέρει
τοΚράτος «ωςανταρτόπληκτους».Ακολούθως,
το1995σεαπάντησητουΥπουργείουΓεωργίας,
έπειτααπόκοινοβουλευτικήερώτησηστηνΒου-
λή,επιβεβαιώνεταιηπαραχώρησητουσυγκεκρι-
μένουμεριδίου τουΔημοσίου, δηλαδή του 1/20
(με τηνπράξη της επιτροπήςαπαλλοτριώσεων
του1956)επισημαίνονταςόμως«ότιχωρίςμέχρι
σήμερα να κριθούναπό την επιτροπήαπαλλο-
τριώσεωνοιδικαιούχοιγεωργικούκλήρου».

Όλααυτάταχρόνια,ηκαλλιέργειατωνγαιών
αυτών γίνονταν χωρίς προβλήματα και χωρίς
τοΔημόσιο να ασκήσει οποιαδήποτε αξίωση.
Ημεταβίβαση της γης γίνονταν κανονικά χωρίς
νομικά εμπόδια από τηνπλευρά τουΚράτους
πουουδέποτεσεόλααυτάταέτηδενδιεκδίκησε
δικαιώματα ιδιοκτησίας επί της αγροτικής γης
τουαγροκτήματοςΡιζωμάτων.Η ενοικίαση των
αγρώναυτώνεπίσηςπραγματοποιούνταναπρό-
σκοπταχωρίςτηνσυμμετοχήτουΔημοσίου.

Οι δε καλλιεργητές δήλωναν και δηλώνουν

και σήμερα τις εκτάσεις αυτές καθ’ ολοκληρί-
αν και όχι τμήμααυτών, στις ετήσιες δηλώσεις
καλλιέργειαςπου υποβάλλουν.Πολλές μάλιστα
εκτάσεις τουαγροκτήματοςΡιζωμάτωνεντάχθη-
καν σε εθνικά, περιφερειακά ή και ευρωπαϊκά
προγράμματακαιενισχύθηκανγιατοσύνολοτης
έκτασης τους και όχι γιαποσοστό αυτής. Κρα-
τικές εποπτικές αρχές ενέκριναν ταπαραπάνω
σχέδια και προγράμματα χωρίς προσκόμματα
καιαντιρρήσεις.Ταεγγραφένταβάρηστουςπρο-
αναφερόμενους αγρούς επίσης, υπολογίζονταν
επίτηςσυνολικήςεπιφανείαςτωναγρώνκαιόχι
ποσοστιαία.Τέλος, οι ιδιοκτήτεςαυτών,πλήρω-
ναν και πληρώνουν ακόμα και σήμερα όλους
τουςφόρους ιδιοκτησίας (όπωςΕΕΤΗΔΕ,ΕΝ-
ΦΙΑ,φόροςΚληρονομιάς κ.λ.π.) για τοσύνολο
των εκτάσεων των αγρών τους, δηλαδή για το
100%τηςιδιοκτησίαςτους.

Όμως, μετά τηνανάρτηση τωνπροσωρινών
κτηματολογικών αποσπασμάτων για την περι-
οχή τωνΡιζωμάτωνΗμαθίας, όλοι οι ιδιοκτήτες
γηςσταΡιζώματα,διαπίστωσανότι τοΕλληνικό
Δημόσιο ενέγραψε δικαιώματα συνιδιοκτησίας
επίτωναγρώνσεποσοστό24%!Αυτήημάλλον
άστοχηκαιαμφιβόλουαπόδοσηςγιατοΔημόσιο
ενέργεια άφησε άφωνους τους μικροϊδιοκτήτες
τηςπεριοχής,οιοποίοιβλέπουντονμικρόκλήρο
που κατέχουν να κινδυνεύει νααπαξιωθεί οικο-
νομικά και να εκμηδενιστεί.Οι εναπομείναντες
κάτοικοιτηςπεριοχής,μικροκαλλιεργητέςκηπευ-
τικών κυρίως και ιδιοκτήτες στηνπεριοχή των
ΡιζωμάτωνΗμαθίας ανησυχούν εύλογα με την
εξέλιξη αυτή και απαιτούν από τηνΚυβέρνηση
ναδώσει άμεση λύσηστομέγαπρόβλημαπου
τοίδιοτοΕλληνικόΔημόσιοδημιούργησε.

Επειδή λοιπόν ενέχει ο κίνδυνος της οριστι-
κοποίησηςτωνδιεκδικήσεωντουΔημοσίουκατά
τηνσύνταξητωνσυνολικώνπινάκωνανάρτησης
τουΚτηματολογίουΒέροιαςκαιοιθιγόμενοιιδιο-
κτήτεςπροτίθενται νααγωνισθούνσθεναρά για
τηναποτροπήαυτήςτηςεξέλιξης,καιδεδομένης
τηςαπίστευτηςταλαιπωρίαςπουπεριμένειάπα-
ντεςτουςιδιοκτήτεςγηςσταΡιζώματα,εάνπρο-
χωρήσουνσεατομικέςενστάσειςκαιπροσφυγές
προςτοΚτηματολογικόΓραφείοΒέροιας,

ΕρωτάταιοαρμόδιοςΥπουργός:
1.Είστε ενήμερος για αυτή τηνσημαντική α-

ναστάτωσηπου έχει επέλθει στους ιδιοκτήτες
αυτών των εκτάσεωνσταΡιζώματαΗμαθίας, οι
οποίες αγοράσθηκαν με ιδρώτα και αίμα από
τουςπρογόνους τους και με απόλυτοσεβασμό
στην νομιμότητα, ενώσυντήρησαν σχεδόν για
έναν αιώνα τις αγροτικές αυτές οικογένειες της
περιοχής;

2.Σεποιες ενέργειεςπροτίθεστε ναπροβείτε
για την εξεύρεση άμεσης λύσης, αναλαμβάνο-
νταςτηνόποιααναγκαίαπρωτοβουλίασεδιοικη-
τικό ή νομοθετικό επίπεδοπροκειμένου ναμην
εμπλακούν οι ιδιοκτήτες γης στα Ριζώματα σε
ατέρμονες, κοστοβόρες και χρονοβόρες γραφει-
οκρατικέςκαιδικαστικέςδιενέξειςμετοΕλληνικό
Δημόσιο;»

Τις διεκδικήσεις του δημοσίου στο αγρόκτημα 
Ριζωμάτων Ημαθίας έφερε στη Βουλή
ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής

Γιώργος Αρβανιτίδης

Στην πλατεία 
Ελιάς σήμερα 
το φεστιβάλ 

ΚΝΕ - 
«Οδηγητή»

ΣήμεραΠαρασκευή28Αυγούστου
το φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» που
έχειωςσύνθημα«Σοσιαλισμός,γιανα
μπορούμε να «ανασαίνουμε», για να
νικήσειηζωή...»,θα«επισκεφτεί»την
πόλη τηςΒέροιαςστηςΠλατείαΕλιάς
απότις8μμκαιμετά.

Τοπρόγραμμαπεριλαμβάνει:
-ΟμιλίααπότονΝίκοΧριστάνη,μέ-

λοςτηςΚΕτουΚΚΕ.
-Αφιέρωμα στο έντεχνο και ροκ

τραγούδι από τον ΓιώργοΤάμογλου
και από το νεανικό σχήμα με τους
ΣτέργιοκαιΔιονύση.

-Παιχνίδιακαιέκθεσηγιαμαθητές.
Στοχώροθαυπάρχειβιβλιοπωλείο

τηςΣύγχρονηςΕποχής.
(Κατάτηδιάρκειατωνεκδηλώσεων

τηρούμε όλα τα μέτρα προστασίας!
Κρατάμε τις απαραίτητες αποστάσεις,
φοράμε μάσκα και παρακολουθούμε
τιςεκδηλώσειςκαθισμένοι).
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γιααγορά
γκαρσονιέραστοκέντρο,
μεασανσέρ,1οςκαιά-
νω,μέχρι20.000ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόρο-
φη κατοικία του ‘71,
140 τ.μ. συνολικά, κά-
τωαπόΠιερίων, εντός
οικοπέδου, 55.000 ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583
EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη
οικοδομήαπό100 τ.μ.
περίπουοκάθεόροφος,
κοντά στη ΜΕΒΓΑΛ.
Τηλ.:6971706894.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστη-
μα 63 τ.μ. με πατάρι
και υπόγειο στη Βέ-
ροια, οδός Τρύφωνος
3.Τηλ.:6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο-
κατοικία κοντά στο
7οΔημοτικό, 75 τ.μ.,
με υπόγειο 75 τ.μ.
κα ι  ο ι κόπεδο  200
τ .μ. ,  48.000 ευρώ.

Τηλ.:  6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
στη Μέση Βέροιας, 6
στρέμματα,τιμή130.000
ευρώ(συζητήσιμη).Κιν.:
6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ, ενοικιά-

ζεταιμεζονέτα100τ.μ.,
μονοκατοικία, απέναντι
από τα είδη υγιεινής
«Ιωαννίδη».Τηλ.: 6973
226912.

ΔΙΑΒΑΤΟΣ ενοικι-
άζεται διαμέρισμα 3Δ,
ΣΛΚ, 2 W.C., 1ος ό-
ροφος μονοκατοικίας.
Τιμήσυζητήσιμη.Τηλ.:
6981760123.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι
γκαρσονιέραεπιπλωμέ-
νη,ΠλατείαΩρολογίου,
οδόςΜιαούλη 17, Βέ-
ροια.Τηλ.:6977174457.

ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό1-7-2020έως6-9-2020.

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 Νάου-
σας

Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπερίπτε-

ροΑκροπόλεως, στην και-
νούργιαγέφυρα«Κούσιου».
Τηλ.:6984108684.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικι-
άζεται  επαγγελματικός

χώρος 50 τ.μ., πλήρως

ανακαινισμένος, 1ος όρ.,

γωνιακό, δίπλα σταΑστι-

κά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ALU-SYN
ζητάει άτομο για μόνιμη

εργασίαμε εμπειρίασεκα-

τασκευή και τοποθέτηση

κουφωμάτων.Επικοινωνία

για ραντεβού 2331073281

υπεύθυνος προσωπικου

ΒύρωνΣταμπούλογλου.

ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ βι-
οτεχνία ενδυμάτων ΖΗ-

ΤΟΥΝΤΑΙ: 1) Λογιστής

με γνώσεις Γερμανικών ή

Αγγλικών, 2) υπευθ. πα-

ραγωγής, 3) υπεύθ. δειγ-

μάτων, να γνωρίζει όλες

τις μηχανές, 4) έμπειρες

γαζώτριες, κοπτοράπτρι-

ες, πλακοραφούδες. Τηλ.:

6996 882201 & 6996

939909 & latosta1966@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγιαερ-
γασίασεφαρμακείομεεπι-

δότησηκαισχετικήεμπειρία.

Απαραίτητη προϋπόθεση

κάρταανεργίας.Τηλ.:23310

27507,6947259696.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης κα-
θαριότηταςστηΒέροια για

μόνιμη απασχόληση.Τηλ.:

2331021904κ.Κώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙμαίαγιαεργα-
σίασεγυναικολογικόιατρείο

στη Βέροια. Πληρ. τηλ.:

6932245365.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ24-8 .Κωδ:24263ΓΗΠΕ-

ΔΟ,γκαρσονιέρα30τ.μ.,κατασκευή1982,1
χώρος, 2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιά
,ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογηκατάστα-
ση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαιμεμία
ντουλάπα, ενοίκιο150€.Αποκλειστικάαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106623 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται
Studio35τ.μ.,1ουορόφουυπερυψωμένου,
σεάριστηκατάσταση,αποτελείταιαπόέναν
μεγάλο ενιαίοχώροκαιWC,βρίσκεταισε
πολύκεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου,σεπολύκαλήτιμήμόνο:170€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24413ΠΙΕΡΙΩΝ,Γκαρσονιέρα46
τ.μ.,μικτάκαι37τ.μ.καθ.κατασκευή2004,1
υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο,1οςόροφος,
σεάψογηκατάσταση,καινούργιασυνθετικά
κουφώματα μεδιπλάτζάμια,επιμελημένης
κατασκευής,σεπολυκατοικίααξιώσεων,αυτό-
νομηθέρμανσημεωρομετρητές,ενοίκιο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23457ΚΑΛΛΙΘΕΑ,κομπλέεπιπλω-
μένηγκαρσονιέρα60τ.μ.,κατασκευή1983,1
υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο,σεεξαιρετικά
καλήκατάσταση,μεατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα,2οςόροφος,
χωρίςανελκυστήρα,ενοίκιο250€,Πληροφορί-
εςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναι
ελεύθεροαπό1/09/2020.

Κωδ:106569ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεταιΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας75τ.μ.στον
5οόροφο,Ρετιρέ,με2υ/δ,σαλόνι,ανακαι-
νισμένηκουζίνα,μπάνιο, έχειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,επιπλωμένοκομπλέ,με
ηλεκτρικέςσυσκευέςκαιπλυντήριορούχων,
μεμίαντουλάπα,διαμπερές,βλέπεισεμεγάλη
ανοιχτωσιά,ηλιόλουστοιχώροι,κουφώματα
αλουμινίουσυρόμενα,μεανελκυστήρα,ηλι-
ακόθερμοσίφωνα,σεπολύκεντρικόσημείο,
μίσθωμα350€.ΠληροφορίεςμόνοστηΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ:105757ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα
110τ.μ.,κατασκευή2003,3υ/δ,1οςόροφος,
βλέπεισεανοιχτωσιάκαιμεμίατεράστιαβερά-
ντα,μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπουδια-
χέεταιστονχώρο,έναονειρεμένοδιαμέρισμα
καισεοικοδομήπολυτελούςκατασκευής,σε
υπεράριστηκατάσταση,εξωτερικάκουφώματα
καινούργιακαισίγουρααυστηρώντεχνικών
προδιαγραφών,μεμοντέρνααισθητική,μεαυ-
τόνομηθέρμανσηπετρελαίουμεογκομετρητές
καιμεηλεκτρικέςσυσκευές,έχειηλιακόθερ-
μοσίφωνακαιθωρακισμένηπόρταεισόδου,

ενοίκιο330€.Διαθέσιμοαπό1/10/2020.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:14039-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστηνο-

δόΣαλαμίνοςμίαΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας100τ.μ. ισόγειασεσχετικάκαλή
κατάστασημεοικόπεδο600τ.μ..Αποτελείται
από2-3Υπνοδωμάτιασαλονοκουζίνακαι
μπάνιοΔιαθέτειεπίσηςθέρμανσηΑτομικήμε
Πετρέλαιοκαιμίαμεγάληαποθήκη.-Τιμή:
220€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,
μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σα-
λόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλ-
λάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισε
τιμήπραγματικήςευκαιρίας,350€.Πληροφο-
ρίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευ-
ασμένοτο1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

κωδ.23188ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεταιστον
ΆγιοΑντώνιο ,γραφείο45τ.μ.,μεδύοχώ-
ρους,μεκαινούργιακουφώματακαιμεδικό
τουμέσα WC,3οςόροφος ,μόνο200€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφοκατάλληλοκαιγιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.Τιμή:350€.

Κωδ:22993-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφοκατάλληλογιαφροντιστήριοκαιόχι
μόνο.Αποτελείταιαπό5Χώρους,και2WC.
Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14301-ΩΡΟΛΟΙενοικιάζεται ισό-

γειοκατάστημαεπίμεγάλουκεντρικούδρόμου
συνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.Αποτελείταιαπό
1ΧώροενιαίομεδικότoυWCκαιείναικατάλ-
ληλογιακάθεχρήση,ενοίκιο200€. Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

κωδ.14035Κατάστημαμεωραίαβιτρίνα
σεκαλόεμπορικόσημείο ,πάροδοτηςΜη-
τροπόλεως36τ.μ., ισόγειοκαιμε36τ.μ.πα-
τάρι,διατίθεταιπροςενοικίαση,ενοίκιο400€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13832Κατάστημαπροςενοικίαση
στοκέντρο50τ.μ.,μεπολύχαμηλόμίσθωμα
μόνο150€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:106289ΡΟΔΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Θέσηστάθμευσηςσεανοιχτήπυλωτήοικοδο-
μής,μεπολύκαλήκαιάνετηπρόσβαση,για1
αυτοκίνητο,τιμήμόνο40€.Αποκλειστικήδιάθε-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-

μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λονοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευασμέ-
νοτο1995καιδιαθέτειθέρμανσημεσόμπαη
ότιάλλοθελήσειοαγοραστής,έχεικαινούρ-
γιακουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζάμια,και
ανελκυστήρα,έχειεπίσηςπάρκινγκπυλωτής,
αποθήκημέσακαιηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:
50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12870-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι
80τ.μ.καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1967καιδιαθέτειαπεριόριστηΘέα,
οιχώροιτουλειτουργικοί,κουφώματαξύλινα,
ανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,μεεξαιρετική
διαρρύθμιση,σκαλιάεισόδου, σεμοναδική
τοποθεσία,σετιμήπροσφοράςμόνο:52.000
€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟρο-
φοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.
στον5οόροφοΡετιρέ,αποτελείταιαπό3
υπνοδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένοτο1997καιδιαθέτειθέρμαν-
σηατομικήμεκλιματιστικό,απεριόριστηΘέα

στονκάμπο,κουφώματααλουμινίουμεδιπλά
τζάμια,ηλιακόθερμοσίφωνα,θωρακισμένη
πόρταεισόδου,ανελκυστήρα,μετέντες,κλει-
στόπάρκινγκ18τ.μ.καθώςκαιμιααποθήκη
9τ.μ.,σεπολύκαλήγειτονιά,άνετοιχώροι,
σετιμήπροσφοράς95.000€.Υπόδειξημόνο
σεσοβαράενδιαφερόμενοαγοραστή.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12811-ΣΤΑΥΡΟΣΗΜΑΘΙΑΣΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙημιτελέςμεγάλοκαιακατοίκητοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας156τ.μ.στον1ο
όροφομεμοναδικήθέα,σπάνιαανοιχτωσιά
,επιβλητικόμε4υ/δκαιπολύάνεση.Πωλεί-
ταισετιμήσπάνιαςευκαιρίαςμόνο42.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ κατά αποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κου-
ζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένη
το1960καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πε-
τρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκ,
Αποθήκη,Κήπο-Τιμή:80.000€.

Κωδ.13825ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠωλείται
Μονοκατοικίαμε200τ.μ.,υπερυψωμένοισό-
γειοκαι150τ.μ.υπόγειο ,έχειανεγερθείσε
οικόπεδο4000τ.μ.,σαλόνικουζίναανεξάρ-
τητηκαι4υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,πρόκειταιγιαμίαωραιότατηκατασκευή
αυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυ-
τέλειακαιζεστασιά,έχειατομικήθέρμανσημε
υγραέριο,,διαθέτειτζάκι,διπλόπάρκινγκκαι
αναφέρεταιμόνοσεαπαιτητικούςαγοραστές,
είναιμίαευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,ζητούμενο
τίμημα140.000€,Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκα-
τοικίαστοΛοζίτσι συνολικάσεδύοεπίπεδα
220τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευή
τηςέγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλ
στονπρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικής
κατασκευής,γεωμετρικάδομημένη,ηλιόλου-
στοιχώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύ

καλήτιμήμόνο:300.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14523-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμη-

τοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.1ος
καιαποτελείταιαπό2Χώρους,μεδικότου
κουζινάκικαιWC.Είναικατασκευασμένοτο
2005καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμεκλιμα-
τιστικό.Έχεικουφώματασυνθετικάκαιέπιπλα
,τιμή45.000€.

Κωδ105042ΓΡΑΦΕΙΟ,πωλείταιπλησί-
ονΠλ.ΩρολογίουεπίτηςΚεντρικήςμε40τ.μ.,
1οςορ.,δύοχώροι,σεκαλήκατάστασηπρο-
σφέρεταισε  τιμήπροσφοράςστα12000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.22842Πωλείταιγραφειακόςχώρος
κομπλέανακαινισμένοςστηνΠλ.Ωρολογίου
με50τ.μ.2χώροι ,1οςορ.φωτεινός ,κα-
τάλληλοςγιακάθεχρήσηκαιμεπολύλογικό
τίμηματις40.000€.

Κωδ:14280-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας55 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Α-
ποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευα-
σμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια -
Τιμή:35.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58

τ.μ., ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.
πατάρι,εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμε-
γάληβιτρίνα ,χωρίςθέρμανση ,αυτοτελές,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,πρόκειται
δεγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοτοοποίο
προσφέρεταισεμίαπολύλογικήτιμή,μόνο
80.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-
στημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώρος,Ισό-
γειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις
,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σεπολύκαλήτιμή,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή20.000€.

Κωδ.14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείταιισό-
γειοκατάστημα80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000τ.μ.
,κατάλληλοκαιγιαυγειονομικούενδιαφέρο-
ντος,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστηφύση,ιδιαί-
τεροακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαιρετικό
σημείο,είναικατάλληλοκαιγιαάλλεςχρήσεις
καιπροσφέρεταισεαπίστευταχαμηλήτιμή,
πολύσπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:12773- ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο

Κυδωνοχώριαγροτεμάχιο πολύκαλόδίπλα
στοκανάλιάδειοσυνολικήςεπιφάνειας5800
τ.μ.στηντιμήτων19.000.ΑποκλειστικήΔΙΑ-

ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

προσανατολισμόοικόπεδοκαιμεθέατονκά-
μποτηςΒέροιας,εντόςσχεδίουπόλεωςμε
Σ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστηντιμή
των38.000€.

Κωδ.12922ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιεξαι-
ρετικόοικόπεδο450τ.μ.,μεάνοιγμαπάνωσε
πλατείασ/δ0,8,πολύωραίοσχήμακαισε
τιμήεκπληκτικάχαμηλήσχεδόνστηναντικειμε-
νική,από90.000€τώρα36.000€.

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείται ένα
εξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ
0,8,τιμήμόνο110.000€.

Κωδ:12923 -ΒέροιαΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικήςε-
πιφάνειας1033τ.μ.Επιπλέονχαρακτηριστικά:
ΆρτιοκαιΟικοδομήσιμο,αποτελείεξαιρετική
ευκαιρία.Τιμή:19.000€.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό
σημείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8 ,τιμή
90.000€.Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοικό-
πεδοστηνείσοδοτουχωριούαπότηνπλευρά
τηςΒέροιαςμε1965τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμο,σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο25.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106495ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο70τ.μ.

μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),αποτελείταιαπόένανμεγάλοενι-
αίοχώρογραφείων,ξεχωριστό2ογραφειακό
χώροκαιμπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,
μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου, τοοποίο
χρήζειανακαίνισης.Τοακίνητομπορείναγίνει
καιμίαάνετηγκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλη
σαλοκουζίνακαιμπάνιο.Προσφέρεταισεπολύ
καλήτιμήμόνο25.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:116070ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτης
ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικήστέγη
συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.
Πρόκειταιγιαέναμοναδικόακίνητο,εξολοκλή-
ρουανακαινισμένοτοοποίοαποτελείταιαπό
τρειςγραφειακούςχώρους,έναμπάνιοπολυ-
τελείαςκαθώςκαιαποθήκη.Έχεικαινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάενεργειακά
τζάμιατεσσάρωνεποχών,ευρίσκεταισεπολυ-
κατοικίααξιώσεων,μεάνετουςχώρους,ατο-
μικήθέρμανσηφυσικούαερίου,θωρακισμένη
πόρταεισόδουκαιαποτελείευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,τιμή:87.000€.Ιδανικόακίνητογια
κάποιονπουαναζητείκάτιμοναδικόστηνκαρ-
διά τηςπόλης.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 120 τ.μ.
+ 35 τ.μ.πατάρι, με μεγάληπρόσοψη,
γωνιακό, εξαιρετικήςπροβολής,πλησίον
τηςνέαςΓέφυραςΚούσιου,κατάλληλογια
πολλές χρήσεις.Πληροφορίες τηλ.: 6972
269839κ.Γιώργος.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλοςσε ξε-
νοδοχείο στη Βέροια για απο-

γευματινή εργασία.Απαραίτητη

η ικανότητα συνεννόησης στα

Αγγλικά.Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρα, γυ-
ράς και λαντσέρα, ημερομίσθιο

πολύκαλό.Τηλ.:2331088018&

6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτο-
κινήτων, ηλεκτρολόγος αυτοκι-

νήτων από επιχείρησηστηΒέ-

ροια για πλήρη απασχόληση.

Ικανοποιητική αμοιβή. ΖΗΤΕΙ-

ΤΑΙοδηγόςταξίγιαπλήρηαπα-

σχόληση, καθώς και ΠΩΛΗΣΗ

γαϊδουράκια.Τηλ. επικοινωνίας:

2331071553&2331062900.Ώ-

ρεςεπικοινωνίας:9:00με18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαγιαπεριποίη-
σηκαιφροντίδαηλικιωμένουστη

Βέροια.Τηλ.: 23310 91098 κος

Δημήτρης,

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαγιαφροντίδα
ηλικιωμένης στηνΑγ. Βαρβάρα

για 24ωρη βάση. Πληρ. τηλ.:

2331300216.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για περι-
ποίηση και φύλαξη ηλικιωμέ-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ30τ.μ.κοπλαμ,130€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.15ετίας,πολύκαλό,200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.υπερλουξ,ανακαινισμένο&επιπλω-
μένο,260€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.υπερλουξ,ανακαινισμένο&επιπλω-
μένο,270€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο,200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,190€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ50τ.μ.επιπλωμένο,θέα,220€
ΡΟΛΟΙ50τ.μ.12ετίας,καλό,200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,200€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένο,ντουλάπα,200€
ΕΛΗΑ60τ.μ.10ετίας,τζάκι,θέα,λουξ,300€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.γωνιακό,ανακαινισμένο,270€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ75τ.μ.12ετίας,επιπλωμένο,θέα,320€
ΚΤΕΛ75τ.μ.κόπλαμ,θωρακισμένη,καλό,200€
EΛΗΑ80τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,καλό,400€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ90τ.μ.καλό,επιπλωμένο,250€
ΠΙΕΡΙΩΝ95τ.μ.καλό,ατομ.λέβητα,θέα,370€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ100τ.μ.καλόμε3υ/δ,290€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετίας,λουξ,370€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.,ανακαινισμένο&επιπλωμένο,280€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξμεζονέτα,400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ40τ.μ.ευκαιρία,13.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΡΟΛΟΙ55τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο,34.000€
ΓΗΠΕΔΟ55τ.μ.15ετίαςμεαποθήκη&ηλιακό37.000€
ΚΕΝΤΡΟ65τ.μ.,ευκαιρία,μεparking,35.000€
ΑΝΟΞΕΩΣ65τ.μ.ευκαιρία,16.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ70 τ.μ. μονοκατοικία με οικόπεδο,
18.000€
ΡΟΛΟΙ78τ.μ.ευκαιρία,θέα,επενδυτικό,29.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,θέα,54.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.θέα,καλό,37.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ105τ.μ.18ετώνμε3υ/δ,ευκαιρία,75.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ120τ.μ.νεόκτιστολουξ112.000€
ΕΛΗΑ125τ.μ.αρχοντικό165.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.ημιτελήςμονοκατοικία,22.000€

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ140τ.μ.μονοκατοικία,επενδυτικό,57.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.ημιτελήςμεζονέτα,ευκαιρία,29.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ35τ.μ.πολύκαλό,220€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.πολύκαλό,670€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ130τ.μ.μεκαλήπροβολή,700€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ250τ.μ.1.200€
ΛΑΙΚΗ300τ.μ.2.200€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&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,μεθέ€α,29.000€
ΔΟΒΡΑ420μέτρα,55.000
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτρα,μεοικοδομικήάδεια,50.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,18.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ570μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,27.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκρεοπωλείοπλήρωςεξοπλισμένο,σεχω-
ριόδίπλαστηνΒέροια,ενοίκιο380€/μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστά-
σεις,σεπλήρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικής
πώλησης,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
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρηςανακαιν.
50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣκατοικια80τ.μμεοικοπεδο350τ.μ60000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΚΕΝΤΡΟΔιατηρητεομε3ΔΣΚκαιαδειααπόαρχαιολογιαγιαεργα-
σιεςμονο25000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ
58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ30000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,μεθερμ/
τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΑΝΩΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο2οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΕΡΜΟΥΙσογειο1ΔΣΚσειδιοκτητητριοροφηοικοδομγη150€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ

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€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο2000μ.απόπα-
ραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΟικοπεδο450τ.μμεθεαΘαλασσααποστ.1800μ,
15000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτοσοβα-
ρεςπροτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο
28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογιαπαρ-
κιγκ28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€τωρα
15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθηση
κτλπ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΠΑΡΚΙΓΚυπαιθριοστηναγορα50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα50
τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟΣΤΗΝΑΓΟΡΑ50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρεια,ινστι-
ντουτα,κτλπ349€
ΓΚΑΡΑΖ(θεση)ΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗτ.μ60€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβα-
ρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€

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
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστον

ΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.Επί-
σηςένατρακτέρUNIMOK,μίαπλατφόρμακαινούργιακαιμία
φρέζασυρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.Πληροφορίεςστο
τηλέφωνο:6973616847.

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςλογιστήμεγνώσειςδιπλογραφικών
βιβλίων.Δεν απαιτείται οποιαδήποτεπροϋπηρεσία.Α-
παιτείται βασική γνώσηαγγλικών και εκπλήρωσηστρα-
τιωτικών υποχρεώσεων. Νικόλαος Γκίκας&ΣΙΑΟ.Ε.,
ΕμπόριοΞυλείας, 5,5ο χλμ.ΠΕΟΒέροιας –Νάουσας,
Τηλ.6983438046.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπι-
κό γιαπαρασκευαστήριο
κρεάτων.Πληρ.στο τηλ.:
23310 42680 απο τις
9.00π.μ.έως1.00μ.μ.



νου με άνοια σε 24ωρη βάση

στο Διαβατό Ημαθίας. Τηλ.:

6970307198&6980489597.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδηγός  από
τη Μεταφορική «Ν. Ίκαρος»

CarrierμεδίπλωμαΓ΄ήΕ΄κα-

τηγορίας. Επιθυμητή προϋπη-

ρεσία.Τηλ.:2331022022.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για
τοκρεοπωλείο«Καρατζούλας»

στηΒέροια, με εμπειρία.Τηλ.:

6937249048.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία
κρεάτωνξεκοκαλιστήςκαιοδη-

γός με επαγγελματικό δίπλω-

μα.Πληρ.τηλ.:2332042608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δι-
πλωμα Γ΄ κατηγορίας για οδι-

κή βοήθεια στη Βέροια. Τηλ.:

23310 41601 & 6980 136902

&6988564576.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος βο-
ηθός φαρμακείου στη Βέροια.

Τηλ.:6947564217.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζητά-

ει ναπροσλάβει για μόνιμη α-

πασχόληση, εξωτερικόπωλητή

ή πωλήτρια για τους Νομούς

Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλο-

νίκης.Απαραίτητα προσόντα,

ευχέρεια λόγου, αγγλική γλώσ-

σα, δίπλωμα αυτοκινήτου, ά-

δεια εργασίας προσωπικού

ασφαλείας, εμπειρία με βιο-

γραφικό και συστάσεις. Μι-

σθός, ασφάλιση και ποσοστά.

Παραλαβή δικαιολογητικών με

συνέντευξη στα κεντρικά γρα-

φεία μας, Θεσσαλονίκης 45

Βέροιαwww.securitytsiflidis.gr-

sales@securitytsiflidis.gr- Τηλ.

2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής,

τελειόφοιτοςτουΑΠΘ,μεφρο-

ντιστηριακη πείρα, παραδιδει

ιδιαίτεραμαθήματασεμαθητές

Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυκεί-

ου (με εξειδίκευσηστηνΈκθε-

ση). Τιμές προσιτές μεμονω-

μένακαισεγκρουπάκια.Τηλ.:

6973707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα με-

ταχε ιρ ισμένα.  Τηλ. :  6938

436951.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ τύπου
ΚΟΥΜΠΟΤΑ,τύπου7100,17

ίππους, μαζί με πλατφόρμα,

σε καλή κατάσταση. Τηλ.:

6942 256821 από τις 3.00

μ.μ.έως10.00μ.μ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από μαθητή
του Μουσικού Σχολείου σε

άριστη κατάστασηAlto Σα-

ξόφωνο μάρκας Jinbao και

ταμπουράς. Ελαφρώς μετα-

χειρισμένα μαζί με τις θήκες

τους. Τιμή Σαξόφωνου 300

ευρώ.Τιμή ταμπουρά80 ευ-

ρώ.Τηλ.:6973658037.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ευκαιρία νο-
σοκ. κρεβάτι ηλεκτρ. με κο-

μπιούτερσεάριστηκατάστα-

ση. Τηλ.: 6977 402239 κος

Γιώργος.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙβρεφικάείδη
τηςCICUσεπολύ καλή κα-

τάσταση,400ευρώόλαμαζί.

Τηλ.:2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ επιστή-
μωνμε μεγάλη κινητή και α-

κίνητη περιουσία, καθώς και

υψηλά εισοδήματα, ζητει σύ-

ζυγο-σύντροφο για σοβαρή

κι ανθρώπινη σχέση. Τηλ.:

6949215864.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονο-
μικά ανεξάρτητος αναζητά

σοβαρή εμφανίσιμη κυρία

χωρίς οικογενειακές υποχρε-

ώσεις άνω των 65 ετών έως

75 ετών με την προοπτική

γνωριμίας και  συμβίωση.

Τηλ.:6977951301.

ΚΥΡΙΟΣ  συνταξιούχος,
ζητά γνωριμία με κυρία α-

πό55 ετών έως68 ετών,με

σκοπότησυμβιωσηήτογά-

μο.Τηλ.:6986585060.

ΚΥΡΙΑ 60 ετών, συνταξι-
ούχος, κοινωνική, αξιοπρε-

πής, αναζητά σύντροφο έως

68ετώνμετα ίδιαχαρακτηρι-

στικά για μία ουσιαστική σχέ-

σηζωής.Μόνοσοβαρέςπρο-

τάσεις.Τηλ.:6997933246.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλαστα600 ευρώ.Ηπαραλαβή γίνεται από
τοναγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι χαμηλή.Ηπεριοχή είναι
έξωαπό τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο
6981088721.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να

γνωρίζει το πρόγραμμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα

Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που

να έχει γνώσεις χειριστή

κλαρκ

Πληροφορίες  στο

τηλ.:6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κερδο-
φόραεπιχείρηση,ερ-
γαστήριοζυμαρικών,
μεσταθερήπελατεία
καιμηχανήματασεε-
ξαιρετικήκατάσταση.
Τηλ.:2331092777.



P Τα καλοκαίρια μας μύριζαν αντηλιακό. 
Φέτος αντισηπτικό…

 
P Μεγαλωμένοι η ηρωική γενιά μας 

με μερέντα και Κόπερτον.
 
P Κι έπειτα ήλθε ο Κόπερφιλντ κι άρχισε 

να στραβώνει τα κουτάλια ο αθεόφοβος.
 
P Θαρρείς κι εμείς τη μερέντα δεν 

μπορούμε να τη φάμε με το δάχτυλο.
 
P Εκείνο που δεν κατάλαβα ποτέ, είναι 

το πώς δεν πήγαινε το ψωμί με τη μερέντα, 
ενώ πήγαινε με τη φασολάδα και τη χωριά-
τικη.

 
P Εξ ου και δεινοί βουτηχτές ψωμιού 

στα όσπρια και στο λαδόξιδο.
 

P Η εξ απαλών ονύχων κοιλίτσα, έχει 
παιδιόθεν τις απαντήσεις της.

 
P Και δεν ήταν πάντα μπόι. Σχεδόν 

ποτέ.
 
P Ευτυχώς που αυξάνονται τα κρούσμα-

τα κορωνοϊού στη χώρα και ικανοποιούμε τη 
συνθήκη ‘ζην επικινδύνως’.

 
P Στον πατέρα μου οφείλω 

το ζην. Στον Κικίλια το αν ζην.
 
P Μόνο για εξωγήινους δεν 

μας είπαν ακόμη οι συνωμοσιολό-
γοι. Έχουμε καιρό όμως.

 
P Εγώ πάντως αν ήμουν 

εξωγήινος, σιγά μην ερχόμουν 
εδώ να κολλήσω.

 
P Άσε που μπορεί και το σχο-

λικό παγούρι να έχει ενσωματωμέ-
νο τσιπάκι.

 
P Ο Κικίλιας προβληματίζε-

ται για τους πνιγμούς φέτος στις παρα-
λίες. Σκέφτεται να βάλει υποχρεωτικά τα 
μπρατσάκια.

 
P Η Ρωσία θα έχει δεύτερο εμβόλιο για 

τον ιό τον Σεπτέμβριο. Στην Ελλάδα της πο-
λυφαρμακίας αυτό μπορεί να ισοδυναμεί με 
καταστροφή.

 
P Άσχετο. Τις τελευταίες μέρες σηκώ-

νομαι το πρωί πιασμένος. Θα έχει πλάκα 
να υπνοβατώ και να πηγαίνω διανυκτε-
ρεύον γυμναστήριο.

 
P Και:
 
Είναι βράδυ και ένας τύπος, τύφλα στο 

μεθύσι, γυρνάει στο σπίτι του. Κάποια στιγ-
μή, λέει σε έναν περαστικό:

-Συγνώμη ρε φίλε. Πόσα καρούμπαλα 
έχω στο μέτωπο;

Κοιτάει ο άλλος και του λέει:
-Τρία!
-Ωραία! Άλλες δύο κολώνες και φτάνω 

σπίτι μου!
Κ.Π.
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