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Οι ήρωες του ΄40 μπορεί να 
βρήκαν στέγη… αλλά τους 
πρέπει και η ανάλογη τιμή!

  Ήταν η επέτειος του ΟΧΙ το 2017, όταν ο Ορέστης 
Σιδηρόπουλος αγανακτισμένος γιατί δεν προχωρούσε το 
μνημείο για τους Ημαθιώτες ήρωες πεσόντες στο αλβανικό 
μέτωπο του ΄40 στην πλατεία Ωρολογίου, έφερε για 
δημοσίευση ένα από τα πιο «δυνατά» κατά την γνώμη μου 
χρονογραφήματά του(προσωπικά το αγαπημένο μου) με 
τίτλο «Ήρωες χωρίς στέγη». 
  Τελικά μετά από αρκετό αγώνα το μνημείο τοποθετήθηκε 
στην θέση του, με τα ονόματα των ηρώων που έπεσαν 
μαχόμενοι για την πατρίδα. Όλοι αναμέναμε στον περσινό 
εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, να αποδοθούν 
οι ανάλογες τιμές. Το προσκλητήριο των νεκρών ηρώων, 
η επιμνημόσυνος δέηση και η κατάθεση στεφάνων. Οι 
αρχές προτίμησαν να κάνουν την τελετή αποκαλυπτηρίων 
του μνημείου την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, μια εβδομάδα 
πριν την εθνική επέτειο και την ημέρα της επετείου τις 
τιμές και τα στεφάνια, αντί να τα καταθέσουν στο μνημείο 
των πεσόντων ηρώων, τα απέδωσαν στο «γυάλινο ενυδρείο» 
δίπλα στις «χαβούζες» όπως τα χαρακτήριζε ο αείμνηστος 
Ορέστης. Ευτυχώς δεν έζησε να δει αυτή την ντροπή, 
γιατί αν στεναχωριόταν μία για το μνημείο που δεν 
είχε τοποθετηθεί, πώς θα αισθανόταν αντικρύζοντας τους 
επισήμους να μην αποδίδουν τιμές στους ήρωες και να 
στέκουν προσοχή μπροστά στο «ενυδρείο»;;; Ίσως θα του 
διδόταν έμπνευση να γράψει ακόμη ένα «διαμαντάκι» έστω 
και εξ αρνητικής αφορμής…
  Αναμένουμε σήμερα, 28η Οκτωβρίου 2020, οι ημαθιώτες 
ήρωες του ΄40, που βρήκαν στέγη στο μνημείο της πλατείας 
Ωρολογίου, να λάβουν και τις δέουσες τιμές…

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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+ Αγίας Σκέπης. Επέτειος του ΟΧΙ.

Αναδημοσιεύουμε χρονογράφημα του Ορέστη Σι-
δηρόπουλου από τον ΛΑΟ της 1ης Νοεμβρίου 2017 
για τους ήρωες του ΄40 που έψαχναν «στέγη» στο 
μνημείο της πλατείας Ωρολογίου που δεν είχε ακόμη 
τοποθετηθεί και δυστυχώς δεν πρόλαβε ο Ορέστης να 
δει τα αποκαλυπτήριά του. (περισσότερες λεπτομέρει-
ες στην σημερινή Θέση μας.)

Μόλιςείχεπάρειναξημερώνει.
Μεγάλημέρα!Χρονιάραμέρα,μεδιαστάσεις εθνικού

γεγονότος.ΕικοσιοκτώΟκτωβρίου!Καιρόςείναιναβγά-
λουμε τησημαίαμαςαπό τομπαούλοκαι να τηνυψώ-
σουμεστομπαλκόνι.Στηνπρόσοψητουσπιτιού…

Τότεήτανπουακούστηκεαπότηνπλατείαοβηματι-
σμόςτους.Βαρύς,κουρασμένοςβηματισμός,πουμόλις
διατηρούσετορυθμότηςπορείας.

Στερέωσα τησημαίαστοκάγκελοκι έριξα τοβλέμμα
μουπροςτηναπέραντηπλατεία.Ένατσούρμοασύντα-
κτο,έμπαινεαπότημεριάτουπλατάνουστηνάδειαπλα-
τεία. Κάποια στιγμή σκορπίσαν. Κάτι αναζητούσαν για
λίγηώρα.Κάτιπουδενπρέπεινατοβρήκανε.

Τους είδα να συγκεντρώνονται πάλι και να κατευ-
θύνονται προς τοπαλιό δικαστήριο. Εκεί σταμάτησαν.
Κατέβασαναπότουςώμουςτουςγυλιούς τουςκαι τους
ακούμπησανστιςσκάλεςτουκτιρίου.

Βρέθηκαστηνπλατεία χωρίς να το καταλάβω.Τους
πλησίασα.Ήτανόλοιτουςνέοιάνθρωποι.Αχνόφεγγανοι
φιγούρεςτουςστοπρώτοφωςτηςημέρας.Κάτιμουθύ-
μιζαν.Κάτιξεχασμένο,κάτιπολύμακρινό.Τουςμίλησα:

Θαπρέπει να είστε μέρες στο δρόμο, σας βλέπω
κουρασμένους.Περαστικοί από τηνπόλημαςσίγουρα.
Μπορώναβοηθήσωσεκάτι;

Στράφηκανόλοιτουςπροςεμένα.Κάποιοιμεπλησίασαν,
κάποιοιάλλοιμεπαρατηρούσανερευνητικάαπόμακριά:

Καλάτοείπεςπατριώτη.Μέρεςβαδίζουμε.Απότόπο
μακρινό ερχόμαστε.Δεν είμαστε όμωςπεραστικοί. Στον
τόπομαςήλθαμε.Στηγηπουμαςγέννησε.Στηνπατρίδα
μας!ΕρχόμαστεαπόταχιονισμέναβουνάτηςΑλβανίας.

Ρίγοςμεσυνεπήρε.Σύγκρυο.Είχαμπροστάμουτους
ήρωές μας!Τους ήρωες τουΑλβανικού μετώπου.Τους
Βεροιώτεςήρωες,τουςδικούςμας!

Ένας-έναςάρχισαν,οκαθέναςτηδικήτουπαρουσία.
Εγώ είμαι οΠαπαγιαννούλης, ο αδελφός τουφίλου

σου.Δεμεθυμάσαι;Σαςέβαζαστοκυνήγιταμεσημέρια
πουχαλούσατετονκόσμομεταπαιχνίδιασαςστηναυλή
τουσπιτιούμας,εκείστηνοδόΜεραρχίας.Όμωςκαισας
φίλευακάθετόσομετακυδώνιατουμπαχτσέμας.Ταμη-
λοκύδωνα!Ταέτρωγεςκαισουτρέχαντασάλια!

Θυμήθηκα.Κιαυτόνκαιτακυδώνιατου.Καιτημάνα
τουπου τον μοιρολογούσε όταν ήλθε το γράμμα από
τοΕπιτελείο.Καιμαζί της έκλαιγανόλεςοιμανάδες της
γειτονιάς.ΉτανάλλωστεοπρώτοςΒεροιώτηςπουσκο-
τώθηκεστομέτωπο.

ΕγώείμαιοΝίκοςοΣάπκας!Νιόπαντροςκαιάμαθος
απότουφέκικαιμάχες.Δενπρόλαβαναμάθωπώςπρέ-

πει να κρατάς τοόπλοσου…Είκοσι μέρεςστρατιώτης.
Κιέπειτα,ήρωαςπολέμου.Γιατηνπατρίδα.

Συγκινήθηκα.Δίπλαμουόμωςακούστηκεαπαιτητικός
έναςάλλοςήρωας:

Εμέναπρέπειναμεγνωρίζειςκαιναμεθυμάσαιμά-
λισταπολύκαλά!Γειτονιάήμασταν,εκείστηνΚαραχμέτ.
Κοντάστη γέφυρα ήταν τοσπίτι σας.Και το δικό μας,
αντίκρυ, στην ανηφόραμε τις ροδιές.ΟΧαραλάμπους
είμαι!ΟγιοςτουΤσάρκαληπουμιλούσεσπαστάταελλη-
νικά.ΟαδελφόςτουφίλουσουτουΒλαδίμηρου!

Ακολούθησαν κι άλλοι.ΟΣτεφανίδης ο Γρηγόρης, ο
ΜάνιαςοΜιχάλης,οΜορδοχάϊ,οΜωΰςκιαπόδίπλατουο
ΡομπένκιοΜπενρουμπή,ξαδέλφιακιοιτρεις.Κιέπειταο
ΓιάννηςΧατζημασούρας,φίλοςτουαδελφούμουτουΑριστο-
τέληκαιοΤσικερδάνοςοΦώτης,πουτονέβλεπαβιαστικό
πάνταναβγαίνειαπότοσπίτιτουεκείστηνΠαναγιά-Δεξιά.

Κιάλλοι,κιάλλοι,κιάλλοι.Πετιόντουσανοέναςπίσω
από τονάλλο.Κι έλεγεςπωςαπόστιγμήσεστιγμήθα
πάψουννα είναι νεκροί, θαπάψουννα είναι ήρωες,θα
γίνουνταπαιδιάτηςΒέροιας,ταπαιδιάτηςβλάχικηςγει-
τονιάς,ταπαιδιάτηςΧάβρας,τουΚαρσίμαχαλά.

Εμέναπουναμεξέρεις.ΟΚαρακωστήςείμαι,ογιος
τουΜακεδονομάχου.Ανθυπολοχαγός του Ελληνικού
στρατού,πάνταπρώτοςστη γραμμή.Πρώτο με βρήκε
στούψωμα753ησφαίρατουεχθρούκαιμεάφησεστον
τόπο.Έτσιέμαθαναπολεμώ.

Εγώ είμαι οΑγγέλογλου.Αξιωματούχος κι εγώ.Ο
Θανάσης,ογιοςτηςκυράΧριστίνας,πουσουέφερνενα
τηςδιαβάζεις τα γράμματάμου καιπου της έγραφες τα
γράμματάτηςγιατομέτωπο,γιαεμένα.Καιπουεγώτα
περίμεναπάνταμελαχτάρα.Όλα…

Όλα, εκτός από το τελευταίο. Παραμονές τωνΧρι-
στουγέννων το είχα ταχυδρομήσει. Και είχε και τις χρι-
στουγεννιάτικες ευχές.Δενπρόλαβε να το διαβάσει ο
Θανάσης.Δύομέρεςπριν «έπεσε»στημάχη,στην κα-
ταραμένηΚλεισούρα,πουέφαγετονανθότηςΕλλάδας.
ΤότεπουστοΤσερμένιμιαμάναέγραφεστοννεκρόγιο
τηςγράμμακαιτουευχόταν«ΚαλάΧριστούγεννα».

Κάποτε κινήσαμε ναφύγουν.Κι εγώ, δεν είχαμάθει
ακόμητοσκοπότουμακρινούτουςταξιδιού.

Ναμείνετεσήμερα.Ναγιορτάσετεμαζίμας τηνεπέ-
τειο.Θακαταθέσουνκαιστεφάνιαστομνημείοσας.

Ποιομνημείο;Για τομνημείοαυτόσχίσαμεταβουνά
καιήλθαμε.Όλητηνύχτατοαναζητούσαμε,αλλάδεντο
βρήκαμε.Δεν υπάρχει!Με τις χρωματιστέςπέτρες εκεί
δίπλαστιςχαβούζες,ποιονξεγελάτε;Αφήστεμαςλοιπόν
να γυρίσουμεστον τάφομας.Εκείπουμας οδήγησε η
αγάπημαςγιατηνπατρίδα.

Ένας-έναςφορτωθήκανετουςγυλιούςτουςκαιξεκίνησαν.
Στηνιδιαίτερηπατρίδατους,δεβρέθηκελίγοςχώροςγια

ναστεγάσειέναμαρμάρινομνημείομεταονόματάτους.

+ΟρεστηςΣιδηρόπουλος
1Νοεμβρίου2017

Και πάλι λόγος για τις κενές δεντροθέσεις στη Βέροια
Από τηνπαρούσα στήλη

στις 16 Ιανουαρίου 2020 με
το λαϊκό «Κενές δεντροθέ-
σεις», είχαμε κάνει μιαβόλτα
στουςκεντρικούςδρόμουςτης
Βέροιας και είχαμε καταγρά-
ψει δεκάδες κενές θέσεις δέ-
ντρων. Εκτός του γεγονότος
ότι οι κενές θέσεις δείχνουν
έλλειψηκαλαισθησίαςκαιπα-
ραμέλησης, ορισμένεςφορές
γίνονταιαιτία κάποιου«στρα-
βοπατήματος»!Συγκεκριμένα
αναγνώστριαμαςδήλωσεότιέναβράδυσκόνταψεσεμιατέτοιακενήθέσημεαποτέλεσμαευτυχώςμόνοέναελαφρύδιά-
στρεμμα.Μεαφορμήαυτάτασυνεχιζόμεναπαράποναδημοτών-αναγνωστώνεπανερχόμαστεστοθέμακαιελπίζουμεηευ-
αίσθητηκατάτ’άλλααντιδημαρχίαΠρασίνουαυτήτηνφοράνα«φροντίσει»γιατηναποκατάσταση.Ηενεργοποίησήτηςκαι
ηκάλυψητωνκενώνδενδροθέσεων,θαστείλεικαιτομήνυμασεαυτούςπουέχουνβαλθείνα«ξεκληρίσουν»κάθεδεντράκι
σεπεζοδρόμιοτηςπόληςγιαδικούςτουςλόγουςκαισκοπούς…Ανλάβουμευπόψηότιηεποχήείναικατάλληληγιαδενδρο-
φύτευση,τότεαναμένουμεσύντομαλύση…Άλλωστετοπράσινοείναιπολιτισμός!Είναιζωή!

Ζητείταιλύσηστηνμεταφορά3μαθητών
απόταΡιζώματαστοΔάσκιο

Αν και «πατάμε»Νοέμβριο ακόμη υπάρχουνπροβλήματα με τις
μεταφορέςμαθητών.Η καταγγελίαπου είχαμε το μεσημέρι τηςΤρί-
τηςαφορούσε3μαθητές τουΓυμνασίου-ΛυκείουΡιζωμάτωναπό το
Δάσκιο, οι οποίοι λόγω7ωρουδενπρολαβαίνουν τομοναδικό λεω-
φορείοπουπερνάνωρίτερακαιέτσιπρέπειμείδιαμέσαναεπιστρέ-
ψουνστοσπίτιτους.Όπωςμαςανέφερεοκαταγγέλων,προκορωνο-
ϊούυπήρχεέναλεωφορείογιατηνμεταφοράμαθητώνκαιένατακτικό
τηςγραμμήςπουεξυπηρετούσετοκοινό,αλλάκαιμαθητέςπουδεν
προλάβαιναν λόγωωραρίου το μαθητικό.Με τον κορωνοϊό έμεινε
μόνο τομαθητικόδρομολόγιο το οποίοσύμφωναμε την καταγγελία
εξυπηρετεί και το κοινό και «κόπηκε» η τακτική γραμμή. Γονείς και
μαθητέςδενδημιούργησανπρόβλημαμετηνεξυπηρέτησητουκοινού
από τομαθητικόδρομολόγιο,ωστόσο το κενόπουυπάρχει και δεν

καλύπτειτηνμεταφοράτων3μαθητώναπότοΔάσκιο,θαπρέπειναεπιλυθείκαιμάλισταάμεσα.Μπορείναείναιασύμ-
φοροτοεπιπλέονδρομολόγιολεωφορείου,ωστόσοθαμπορούσεναμισθωθείέναταξίμόνογιατους3μαθητές.Οιπλη-
ροφορίεςμαςαναφέρουνότιγιατοθέμαενημερώθηκεμόλιςχθεςΤρίτη,οαντιπεριφερειάρχηςΗμαθίαςΚώσταςΚαλαϊ-
τζίδηςκαιπρογραμματίστηκεάμεσασυνάντησημετουςεμπλεκόμενουςγιαναδοθείλύση.Θααναμένουμετηνεξέλιξη…

Επικαιρότητες
Ήρωεςχωρίς«στέγη»



Στις βιτρίνες της Αγοράς τα πρώτα έργα 
του Βαρλάμη για τον Μίκη Θεοδωράκη

-Παρουσία Θ. Καράογλου και Μαρέβας Μητσοτάκη η έναρξη της δράσης 
στο κέντρο της Βέροιας την ερχόμενη Κυριακή

Άρχισαν ήδη να τοποθετούνται στις βιτρίνες καταστημάτων της Βέροιας τα έργα του Ευθύμη Βαρ-
λάμη για τον Μίκη Θεοδωράκη, τα οποία θα φιλοξενηθούν σε 200 μαγαζιά στην Αγορά της Βέροιας 
κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου.

Τη δράση επιμελείται το Πειραματικό Εργαστήρι Βεργίνας υπό την αιγίδα των Υπουργείων Μακεδο-
νίας-Θράκης και Ανάπτυξης, με την σύμπραξη του Δήμου Βέροιας, της Αντιπεριφέρειας, του Εμπορι-
κού Συλλόγου και του Επιμελητηρίου Ημαθίας.

Ταυτόχρονα σε επιλεγμένα δημόσια σημεία θα προβάλλονται, η οπτική απεικόνιση που δημιούργη-
σε ο Βαρλάμης για την συμφωνία του Θεοδωράκη «Κατά Σαδουκκαίων». 

Επίσης, σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης η οποία θα καλύψει έκταση 10 στρεμμάτων, στο εμπορικό 
κέντρο της Βέροιας θα εξελίσσονται δρώμενα όπου θα κυριαρχεί η κλασσική μουσική του Μίκη Θεο-
δωράκη.

Ήδη σε δύο σημεία του Εμπορικού πεζόδρομου, έχουν στηθεί χρωματισμοί πύργοι-κάστρα ενώ 
μπροστά στο Δημαρχείο εκτίθεται ένα ξύλινο άλογο, όλα ενταγμένα στο κόνσεπτ των εκδηλώσεων.

Η επίσημη έναρξη θα γίνει την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, ημέρα που η Αγορά θα είναι ανοιχτή λόγω 
των φθινοπωρινών εκπτώσεων, ενώ,  κορωνοϊού επιτρέποντος, στο Δημαρχείο της Βέροιας, θα γίνει 
μία εκδήλωση καλωσορίσματος στις 11.00 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες θα βρίσκονται την Κυ-
ριακή στη Βέροια ο υφυπουργός Θόδωρος Καράογλου και η σύζυγος του Πρωθυπουργού Μαρέβα 
Μητσοτάκη. Θα ακολουθήσει –εκτός απροόπτου και ανάλογα με την εξέλιξη του covid στην Ημαθία- 
μία σύντομη προβολή στο Σταρ με την  ταινία που δημιούργησε ο παραγωγός Γιώργος Σγουράκης για 
τον Μίκη Θεοδωράκη και η πρώτη μέρα θα ολοκληρωθεί με βόλτα στην Αγορά.

Σ. Γκ.
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Μήνυμα του Δημάρχου 
Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρίνη 

για τον Εορτασμό της επετείου 
της 28ης Οκτωβρίου 1940

Τιμούμε σήμερα το η-
ρωϊκό έπος του 1940 και 
γιορτάζουμε την επέτειο 
του θρυλικού ΟΧΙ απέ-
ναντι στο φασισμό της 
Ιταλίας.

Τιμούμε επίσης σήμε-
ρα όλους εκείνους που 
πολέμησαν και έδωσαν 
τη ζωή τους για τη λευ-
τεριά της πατρίδας μας , 
χαρίζοντας σε παγκόσμιο 
επίπεδο την πρώτη αντι-
φασιστική νίκη.

Θυμόμαστε και τιμού-
με και όλους εκείνους 

που συνέχισαν τον αγώνα ενάντια στον κατακτητή στις 
πόλεις και στα βουνά τον καιρό της κατοχής δίνοντας ένα 
φωτεινό παράδειγμα αυτοθυσίας και αγώνα.

Στον καιρό της πανδημίας , ο Δήμος μας , έχοντας ως 
προτεραιότητα την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών 
του δήμου μας δεν πραγματοποίησε εκδηλώσεις για την 
επέτειο του ΟΧΙ. Όμως η υποχρεωτική ματαίωση των 
εκδηλώσεων δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε τη σημασία και το 
συμβολισμό των ημερών.

Οι ήρωες του ’40 απαιτούν από εμάς κάτι πιο ουσι-
αστικό και αυτό δεν τίποτα άλλο από το να σκύψουμε 
για λίγο στη θυσία τους και να αντλήσουμε από αυτή 
προβληματισμούς και ερεθίσματα χρήσιμα για τη δική 
μας ζωή.

Ας αποτελέσει για όλους μας το ιστορικό «ΟΧΙ» στοι-
χείο αναφοράς πως ποτέ δεν πρέπει να ανεχθούμε 
καμιά επιβουλή του τόπου μας από όπου και αν προέρ-
χεται.

Κάθε γενιά καλείται να δείξει τις δικές της αντιστάσεις 
,και να πει τα δικά της ΟΧΙ.

Εμείς είναι ανάγκη σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε ,να ενώ-
σουμε τη φωνή μας όλοι οι Έλληνες ενωμένοι αλλά και 
όλοι οι λαοί του κόσμου και να εργαστούμε για την ειρή-
νη, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
την παιδεία, την υγεία και την αντιμετώπιση της φτώχιας.

Οι ήρωες του έπους του ΄40 μας έδειξαν το δρόμο, 
για μια Ελλάδα της συλλογικότητας, της φιλοπατρίας, της 
ανιδιοτέλειας και της αλληλεγγύης.

 Χρόνια πολλά σε όλες και όλους
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Μήνυμα του 
Κώστα Καλαϊτζίδη

για την 28η 
Οκτωβρίου 1940

Η εθν ική  ε -
πέτειος της 28ης 
Οκτωβρίου 1940 
έμεινε στη μνήμη 
μας ως η Ημέρα 
του  «Όχι». 

 Μιας πανε -
θνικής άρνησης 
κόντρα στον φα-
σισμό, μιας σύσ-
σωμης αντίστασης 
σε κάθε προσπά-
θεια εναντίον των 
συνόρων και της 
ελευθερίας της 
χώρας μας, των 
δημοκρατικών θε-

σμών της, της ιστορίας και του πολιτισμού της. Σήμερα 
υπάρχουν πολλοί λόγοι που καθιστούν επίκαιρο όσο 
ποτέ, το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου 1940. 

Ας τους αναλογιστούμε κι ας πράξουμε το καθήκον 
μας, ως Έλληνες απέναντι στην Πατρίδας μας και ως 
πατριώτες απέναντι στις ηρωικές θυσίες των προγόνων 
μας. Αλλά και ως ελεύθεροι πολίτες απέναντι στην ίδια 
την αξιοπρέπειά μας.  Ζήτω η Ελλάδα. Χρόνια Πολλά. 

Κώστας Καλαϊτζίδης
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Μήνυμα της βουλευτού Φρόσως Καρασαρλίδου 
για την 28η Οκτωβρίου

Σήμερα τιμούμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες που θυσιάστηκαν, βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν κατά τη διάρ-
κεια της τριπλής Κατοχής της χώρας μας από τα φασιστικά και ναζιστικά στρατεύματα. Τιμούμε την Αντίσταση του λαού 
μας, τους άντρες και τις γυναίκες που πρόσφεραν τη ζωή τους για την Ελευθερία, την Δημοκρατία, την Κοινωνική Δικαιο-
σύνη.Θυμόμαστε κάθε μαρτυρικό τόπο, κάθε τόπο εκτέλεσης, κάθε εστία αντίστασης, ενάντια στη γερμανική Κατοχή. Και 
η Ημαθία έχει πολλούς τέτοιους μαρτυρικούς τόπους. Η 28η Οκτώβρη του 1940 και το έπος της Εθνικής Αντίστασης, με 
πρωτοπόρο το ΕΑΜ και την ΕΠΟΝ, αποτελούν μια από τις πιο φωτεινές σελίδες της σύγχρονης Ιστορίας μας. Αποτελούν 
τη μεγάλη απόδειξη ότι ο Ελληνικός λαός με ομοψυχία, αλληλεγγύη και συλλογικότητα βγαίνει πάντα νικητής όταν πολε-
μά «για το δίκιο και τη λευτεριά» του.  Έχουμε υποχρέωση να μην ξεχάσουμε ποτέ τα εγκλήματα του φασισμού και του 
ναζισμού. Χρέος μας είναι η συνέχιση του αγώνα για μια καλύτερη κοινωνία, για μια κοινωνία που να θεμελιώνεται και να 
τιμά τις πανανθρώπινες αξίες: την Ελευθερία, την Αλληλεγγύη και την Κοινωνική Δικαιοσύνη.

Φράσω Καρασαρλίδου
Βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ

«Έφυγε» και κηδεύεται σήμερα 
ο Κώστας Μαγαλιός, ιδρυτής 

του Συλλόγου Ντόπιων
 Μακροχωρίου και Περιχώρων

Έφυγε από τη ζωή ο 
Κώστας Μαγαλιός, ιδρυτής 
και πρώτος πρόεδρος του 
Λαογραφικού Συλλόγου 
Ντόπιων Μακροχωρίου και 
Περιχώρων, τον οποίο υπη-
ρέτησε επί πολλά χρόνια με 
ζήλο και αξιοσημείωτη διά-
θεση προσφοράς. Για την 
προσφορά του ο Σύλλογος 
τον τίμησε τον Ιανουάριο 
του 2018, ανακηρύσσοντάς 
τον, επίτιμο πρόεδρο.

Η κηδεία του θα γίνει σή-
μερα Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στις  11:30 π.μ από τον Ιερό Τιμίου Προδρόμου στο Μακρο-
χώρι. Η σωρός του για τον τελευταίο ασπασμό θα βρίσκεται στο ναό από τις 11:00 π.μ.

Ο «Λαός» εκφράζει στην οικογένειά του ειλικρινή συλλυπητήρια.

«Έφυγε» από 
κορωνοϊό η 

65χρονη Ιφιγένεια 
Καραδήμου

«Έφυγε» χθες από τη 
ζωή σε ηλικία 65 ετών, α-
πό κορωνοίό, η Ιφιγένεια 
Καραδήμου, μητέρα της 
γνωστής ακτινολόγου στο 
Κέντρο Υγείας Βέροιας Βα-
σιλικής Καραδήμου.

Η 65χρονη νοσηλευό-
ταν τις τελευταίες 2 ημέρες 
στον Τμήμα Covid του Νο-
σοκομείου Βέροιας, όπου 
είχε ραγδαία επιδείνωση 
και έφυγε κατά τη διασω-
λήνωση.

Ο «ΛΑΟΣ» εκφράζει 
ειλικρινή συλλυπητήρια 
στην οικογένειά της.
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Σινεμά = η 
πιο ασφαλής 
και άνετη δια-
σκέδαση.

--> απολύ-
μανση πριν 
κάθε προβο-
λή,

--> μεγάλες 
αποστάσεις 

--> περιορι-
σμένη διαθε-
σιμότητα εισι-
τηρίων

--> αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο

Ο Βασιλιάς Γάιδαρος - The Donkey King (ΜΕ-
ΤΑΓΛ) 

Προβολές:    Παρασκευή 30/10 -  Σάββατο 
31/10 και Κυριακή 1/11 στις 18.00

ΣΑΝ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ ΜΕ ΤΗ ΓΑΤΑ 3 (ΜΕΤΑΓΛ)
CATS & DOGS 3 
Προβολές:    Παρασκευή 30/10 -  Σάββατο 

31/10 και Κυριακή 1/11 στις 18.00
 
ΕΛΑ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ - COME PLAY
Προβολές :    Πέμπτη 29/10 – Δευτέρα 2/11 – 

Τρίτη 3/11 – Τετάρτη 4/11 στις 20.30
Παρασκευή 30/10 – Σάββατο 31/10 – Κυριακή 

1/11 στις 21.00

Σκηνοθεσία: ΤΖΕΪΚΟΜΠ ΤΣΕΪΣ
Σενάριο: ΤΖΕΪΚΟΜΠ ΤΣΕΪΣ
Ηθοποιοί: ΤΖΟΝ ΓΚΑΛΑΧΕΡ ΤΖΟΥΝΙΟΡ, 

ΤΖΙΛΙΑΝ ΤΖΕΪΚΟΜΠΣ, ΑΖΙ ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ

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

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

Μητροπόλεως 57, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     29/10/20 - 4/11/20

Ευχαριστίες από το Υφάδι 

Πολλές ευχαριστίες στην θεατρική ομάδα «ΤΟ ΚΑΡΠΟΥΖΙ» για το άφθονο γέλιο που 
μας χάρισαν, με την ξεκαρδιστική κωμωδία του αγαπημένο μας Γιάννη Καραμπέλκου 
¨Κληρονόμοι στα πατώματα¨. Όλοι οι συντελεστές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και 
ιδιαίτερα ¨η πλούσια θεία¨ Κλειώ Μπούσκα, ήταν μοναδική!!!

Γιάννη, Ντίνο, Χριστίνα, Τρύφων, Νατάσα, Κλειώ, Δημήτρη, Νίκο, Γιάννη……  σας 
ευχαριστούμε!

Τα παιδιά από το Υφάδι!

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της 
Βέροιας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων 
από την παραλαβή του βραβείου «Πρό-
σβαση στη Γνώση» του ιδρύματος Bill 
& Melinda Gates, απευθύνει ανοιχτή 
πρόσκληση σε ερασιτέχνες και επαγγελ-
ματίες φωτογράφους με καταγωγή από 
την Ημαθία, να συμμετάσχουν στη δια-
δικτυακή έκθεση φωτογραφίας, με θέμα 
τη Βέροια και τίτλο: “Βέροια, στιγμές της 
πόλης”.

Η πολιτιστική ταυτότητα και η ψυχοσύνθεση κάθε 
πληθυσμού είναι συνυφασμένες με το περιβάλλον που 
τον φιλοξενεί και κατ’ επέκταση με τις απεικονίσεις του. Η 
φωτογραφία ως φέτα χρόνου απαθανατίζει στιγμές για την 
συλλογική ιστορία.

Τέτοιες στιγμές της πόλης, ελπίζουμε να συλλέξουμε με 
τις φωτογραφίες σας που θα μας επιτρέψουν να ξαναδού-
με τη Βέροια του σήμερα μέσα από το δικό σας βλέμμα.

Το φωτογραφικό υλικό που θα επιλεγεί, θα παρουσια-
στεί σε εικονική (virtual) έκθεση και στη συνέχεια θα είναι 
προσβάσιμο (πλήρως τεκμηριωμένο σε συνεργασία με 
τους δημιουργούς), σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσα από το 
ψηφιακό αποθετήριο της Βιβλιοθήκης ΜΕΔΟΥΣΑ.

Επιπλέον με τη σύμφωνη γνώμη των δημιουργών 
θα διερευνηθεί η δυνατότητα διενέργειας δημοπρασίας. 
Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τις ανάγκες ανάπτυξης 
των ψηφιακών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης.

 Αναλυτικοί Όροι Συμμετοχής:
• Κάθε συμμετοχή μπορεί να περιλαμβάνει από 1 έως 

3 φωτογραφίες, σε ψηφιακή μορφή .jpg, οι οποίες θα στα-
λούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: photos2020@libver.gr

• Κάθε ψηφιακό αρχείο πρέπει να φέρει ως τίτλο το 
ονοματεπώνυμο του φωτογράφου και τον αύξοντα αριθμό 
της εικόνας, όπως στο παρακάτω παράδειγμα: (Ιωάννης 
Γεωργίου_1, Ιωάννης Γεωργίου _2, Ιωάννης Γεωργίου 
_3). Επιθυμητό είναι να υπάρχει και περιγραφή ή τίτλος 
για κάθε φωτογραφία.

• Τα φωτογραφικά έργα θα πρέπει να αποτελούν προ-
σωπική και αυθεντική δημιουργία του συμμετέχοντα και να 
μην έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς.

• Ο δημιουργός βεβαιώνει ότι έχει εξασφαλίσει τη 
συναίνεση των εικονιζόμενων προσώπων. Η Βιβλιοθή-
κη ουδεμία ευθύνη φέρει για ενδεχόμενες παραβιάσεις 
δικαιωμάτων της προσωπικότητας και των προσωπικών 
δεδομένων των φωτογραφημένων προσώπων. Για ανω-
τέρω ενδεχόμενες παραβιάσεις θα ευθύνεται αποκλειστικά 
ο δημιουργός.

• Δεν γίνονται αποδεκτές φωτογραφίες που φέρουν 

υδατογραφήματα ή άλλα διακριτικά. 
• Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους δημιουρ-

γούς των φωτογραφιών.
• Την τελική επιλογή των φωτογραφιών που θα παρου-

σιαστούν στην έκθεση θα αναλάβει επιτροπή αξιολόγησης 
που θα οριστεί από την Ένωση Καλλιτεχνών Επαγγελ-
ματιών Φωτογράφων Κ.Δ. Μακεδονίας και η απόφαση 
της κριτικής επιτροπής είναι οριστική και δεν επιτρέπεται 
ουδεμία ένσταση ή άλλη διεκδίκηση. Όσοι επιλεγούν θα 
ειδοποιηθούν με απαντητικό μήνυμα άμεσα. 

• Οι φωτογραφίες των συμμετεχόντων μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την ευρύτερη δημοσιοποίηση της 
δράσης και των σκοπών από τον διοργανωτή, τη ΔΗΜΟ-
ΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ, σε οποιοδήποτε 
μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς να θεμελιώνεται 
δικαίωμα άλλης αμοιβής του συμμετέχοντος και πάντα με 
τη δημοσίευση του ονόματος του.

• Η Βιβλιοθήκη μπορεί να αποφασίσει, κατά την από-
λυτη κρίση των αρμοδίων ή της διοίκησης, να διακόψει ή 
να παρατείνει ή να ακυρώσει τη συγκεκριμένη δράση για 
οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση ακύρωσης ή διακοπής 
της δράσης, αίρονται χωρίς άλλη διατύπωση, τα δικαι-
ώματα και οι υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων, τα 
οποία προβλέπονται στους παρόντες όρους.

• Η συμμετοχή στην έκθεση σημαίνει αποδοχή των 
ανωτέρω αναγραφόμενων όρων, και αυτή επιβάλλει τη 
συμπλήρωση της παρακάτω φράσης κατά την αποστολή 
του ψηφιακού υλικού: “Αποδέχομαι τους αναγραφόμενους 
όρους συμμετοχής της πρόσκλησης” και το ονοματεπώνυ-
μο του δημιουργού.

Προθεσμία Υποβολής
Το φωτογραφικό υλικό θα πρέπει να σταλεί το αργότε-

ρο έως τις 10 Δεκεμβρίου 2020. Πέραν αυτής της ημερο-
μηνίας καμία συμμετοχή δεν γίνεται δεκτή.

Σημείωση:
*Για περισσότερες πληροφορίες / διευκρινίσεις μπορεί-

τε να απευθυνθείτε στη συνεργάτιδα του προγράμματος 
Ισαβέλλα Κωνσταντούδη, στο τηλέφωνο 6974627144 ή να 
στείλετε προσωπικό μήνυμα στο: photos2020@libver.gr 

Φωτογράφοι και Τόπος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε διαδικτυακή φωτογραφική έκθεση με τίτλο:

“Βέροια, στιγμές της πόλης”.

Διάρκεια υποβολής συμμετοχών: 23/10/2020 – 10/12/2020

Συναγερμός από τα 
1.259 νέα κρούσματα και 

lockdown στην περίπτωση 
2.000 κρουσμάτων

1.259 νέα κρούσματα του νέου κορωνοϊού στη χώρα ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΥ ενώ ο συνολικός 
αριθμός των κρουσμάτων είναι 32.752, εκ των οποίων το 55.5% άνδρες.

Από τα χθεσινά κρούσματα 112 συνδέονται με γνωστές συρροές και 62 εντοπίστηκαν κατόπιν 
ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας

3950 (12.1%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 12381 (37.8%) είναι σχετι-
ζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

102 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 ετών. 33 
(32.4%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 96.1%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο 
νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 277 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 12 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 593 θανάτους συνολικά στη χώρα. 225 
(37.9%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 
79 έτη και το 96.1% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Η επιτροπή των λοιμωξιολόγων έχει εισηγηθεί να μειωθεί το ωράριο λειτουργιάς στην εστίαση 
και στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, να ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας από νωρίτερα και να 
αυξηθεί η τηλεργασία.

Πιέζεται το σύστημα υγείας
Για σημαντικές πιέσεις που δέχεται το σύστημα υγείας της χώρας τις τελευταίες ημέρες λόγω της 

έξαρσης κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού, έκανε λόγο και ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής 
του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στο CNN Greece.

Την τελευταία εβδομάδα ο ΕΟΔΥ έχει ανακοινώσει περισσότερα από 5.690 νέα κρούσματα 
Covid-19 στην επικράτεια, ενώ την ίδια ώρα αυξάνεται ο αριθμός των διασωληνωμένων σε ΜΕΘ.

Ενδεικτικό της πίεσης που δέχεται το ΕΣΥ είναι το γεγονός ότι το τελευταίο εικοσιτετράωρο, ο α-
ριθμός των διασωληνωμένων ανήλθε σε 95 από 84 που ήταν την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.

Αντίστοιχα, μεγάλη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των ασθενών με κορωνοϊό που χρειάζονται νο-
σηλεία σε νοσοκομείο.

Ο κ. Σαρηγιάννης τονίζει πως η χρήση μάσκας θα έπρεπε να επεκταθεί και εκτός των περιοχών 
με επιβαρυμένο επιδημιολογικό φορτίο και συγκεκριμένα στις όμορες από αυτές περιοχές προκειμέ-
νου να περιοριστεί ο κορωνοϊός.

Παρατεταμένο lockdown στην περίπτωση 2.000 κρουσμάτων
Δίνοντας τη δική του εκτίμηση για την πορεία της Covid-19 στη χώρα και το ενδεχόμενο αύξησης 

των κρουσμάτων στα 2.000 ημερησίως, τονίζει πως κάτι τέτοιο είναι πιθανόν να συμβεί τον Δεκέμ-
βριο, εάν δεν έχουν αποδώσει τα μέτρα που έχουν ληφθεί προς το παρόν, δεν παραλείπει ωστόσο 
να πει πως «τότε θα είναι αργά».

Όπως αναφέρει, «σε μία τέτοια περίπτωση θα πρέπει να πάμε σε δραστικότερα μέτρα όπως ένα 
παρατεταμένο lockdown για να έχουμε αποτελέσματα».

Επανεμφάνιση Τσιόδρα
Σε δραματικούς τόνους κινήθηκε η επανεμφάνιση του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα την καθιερωμέ-

νη ενημέρωση στο υπουργείο Υγείας. «Είναι αδύνατο να ελεγχθεί η διασπορά του ιού, χρειαζόμαστε 
μία ώριμη συνείδηση, ωστόσο δεν χάνουμε την ελπίδα μας και εξακολουθούμε να παλεύουμε» είπε 
ο καθηγητής. Όπως προσέθεσε η ζωή μας συνεχίζεται με μέτρα, σημειώνοντας παράλληλα πως «το 
απαγορευτικό έχει τεράστιες συνέπειες για την κοινωνία, τεράστιες πνευματικές και ψυχικές συνέπει-
ες».Ήταν ξεκάθαρος για το lockdown, τονίζοντας πως προς το παρόν δεν είναι κάτι που συζητείται 
έντονα στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, καθώς «θα είναι η τελευταία μας επιλογή».

Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να οδηγηθούμε πανευρωπαϊκά σ’ αυτή την επιλογή αν τα 
πράγματα γίνουν χειρότερα.

Συναγερμός στη Βουλή - Θετική η Ν. Κεραμέως 
Εν τω μεταξύ, συναγερμός σήμανε στη Βουλή μετά τη γνωστοποίηση πως η υπουργός Παιδείας 

Νίκη Κεραμέως βρέθηκε θετική στον κορονοϊό, μετά από μοριακό έλεγχο PCR.
 Όπως ενημερώνουν πηγές του Κοινοβουλίου ξεκίνησε η ιχνηλάτηση των επαφών της κυρίας 

Κεραμέως εντός της Βουλής των Ελλήνων και ήδη διενεργούνται σε αυτές τις επαφές rapid test. Όσα 
πραγματοποιήθηκαν μέχρι τώρα ήταν αρνητικά.

Χθες διενεργήθηκε επίσης -πάντα κατά τις ίδιες πηγές- απολύμανση σε χώρους του Μεγάρου της 
Βουλής. Απολυμάνθηκε η αίθουσα Ολομέλειας, το περιστύλιο, κοινόχρηστοι χώροι του ισογείου, σε 
γραφεία του 2ου ορόφου μεταξύ άλλων.

Υπενθυμίζεται πως η ίδια η κυρία Κεραμέως γνωστοποίησε με ανάρτησή της στο Twitter πως 
βρέθηκε θετική.



Κυρίες και κύριοι συνά-
δελφοι, 

Συζητάμε τις τελευταίες 
μέρες τον νόμο που έφερε 
η κυβέρνηση και αφορά το 
πτωχευτικό δίκαιο, έναν α-
πό τους πλέον αντικοινωνι-
κούς νόμους. Η κυβέρνηση 
επιχειρεί με το νόμο για το 
πτωχευτικό δίκαιο να οδη-
γήσει όχι μόνο στην απώ-
λεια της πρώτης κατοικίας, 
αλλά  στην πτώχευση και 
στη ρευστοποίηση όλης της 
περιουσίας χιλιάδων ανθρώ-
πων όπως επίσης και στη 
δέσμευση των μελλοντικών 
εισοδημάτων τους. Ένας 
νόμος κομμένος και ραμμέ-
νος για τα συμφέροντα των 
τραπεζών. Αφορά αυτούς που αδυνατούν σήμε-
ρα να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υπο-
χρεώσεις, αφορά όμως και όσους βρεθούν στο 
μέλλον σε αυτή τη θέση, σε περίοδο μάλιστα 
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης και λόγω της 
πανδημίας. 

Το νομοσχέδιο για τον πτωχευτικό κώδικα 
είναι ένα νομοσχέδιο που μεταφέρει βίαια την 
περιουσία των πολιτών στα χέρια των τραπεζών 
και των funds. 

Οδηγεί σε αναγκαστική φτώχεια φυσικά πρό-
σωπα, μικρομεσαίους επιχειρηματίες και αγρότες 
αφού θ’ απαλλοτριωθούν κατοικίες, επιχειρήσεις, 
χωράφια, αγροτικές γαίες, μισθοί και συντάξεις.

Θα αναφέρω παρακάτω τα σημεία του νομο-
σχεδίου που είναι πρωτοφανή και για τα οποία 
αντιδρούμε:

Α) Η κατάργηση της προστασίας της πρώτης 
κατοικίας (την οποία αποφύγαμε όλες οι κυβερ-
νήσεις κατά τη διάρκεια του μνημονίου). Ορίζεται 
ότι ακόμα και ο «προστατευόμενος ευάλωτος πο-
λίτης» των «ευάλωτων νοικοκυριών», αφού χάσει 
το σπίτι του θα μπορεί να το νοικιάσει καταβάλ-
λοντας ενοίκιο για 12 έτη.  Αν μέσα σ’ αυτά τα 
12 έτη καθυστερήσει παραπάνω από 3 ενοίκια 
θα επέρχεται έξωση, ενώ για να επαναγοράσει 
το σπίτι του θα πρέπει να έχει συνολικά κατα-
βάλει τις μηνιαίες δόσεις που πλήρωνε μέχρι να 
«κοκκινήσει» το δάνειο, τα μισθώματα 12 ετών 
και την εμπορική αξία του ακινήτου στο τέλος της 
12ετίας.

Β) Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων 
των μικρο-οφειλετών από τις τράπεζες-πιστωτές 
και όχι μόνο από τα δικαστήρια. 

Γ) Η πτώχευση για 
πρώτη φορά από την 
ίδρυση του ελληνικού 
κράτους και των φυσι-
κών προσώπων. 

Δ) Η μείωση του α-
κατάσχετου στους τρα-
πεζικούς λογαριασμούς 
από τα 1.250 ευρώ στα 
611 ευρώ.

Ε) Ότι την πρώτη 
θέση στις πληρωμές 
από τα κατασχεθέντα έ-
χουν οι Τράπεζες, μετά 
το Δημόσιο και τελευ-
ταίοι οι εργαζόμενοι. 

Και όλα αυτά γίνο-
νται στο όνομα μιας 
«δεύτερης ευκαιρίας»!

Παράλληλα καθημε-
ρινά αποκαλύπτονται και νέες σκανδαλώδεις 
ρυθμίσεις δανείων.

Η Τράπεζα Πειραιώς χάρισε μισό δις σε εφο-
πλιστές, χρηματοδοτούμενη ταυτόχρονα από το 
Δημόσιο, τα λεφτά του απλού πολίτη. Με επανει-
λημμένες προσπάθειες η κυβέρνηση προσπα-
θεί να αμνηστεύσει και αυτούς που πήραν τα 
δανεικά κι αγύριστα και αυτούς που τα έδωσαν.  
Ακόμη και τώρα που η ελληνική δικαιοσύνη χα-
ρακτηρίζει απαράδεκτη και αντισυ-
νταγματική την ασυλία των τραπεζι-
κών στελεχών.  

Επίσης, την ίδια στιγμή το κόμ-
μα της ΝΔ, που νομοθετεί αυτό το 
απάνθρωπο νομοσχέδιο προς την 
απόλυτη φτωχοποίηση, χρωστάει 
300 εκ. ευρώ! 

Το νομοσχέδιο είναι μια επιπλέ-
ον ταφόπλακα για τη μικρομεσαία 
επιχειρηματικότητα, που είναι η ρα-
χοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας 
και η οποία οδηγείται ουσιαστικά σε 
αφανισμό.

Όχι μόνο δεν φέρανε επενδύ-
σεις και ανάπτυξη που ήταν η προ-
εκλογική τους σημαία, αλλά έχουμε 
το κλείσιμο της ΕΒΖ και των εργο-
στασίων της ΠΙΤΣΟΣ στην Ελλάδα.

Επιπλέον έχουν ακυρώσει όλες 
τις επενδύσεις που είχαν δρομο-
λογηθεί από την κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλα έργα υποδομών 
όπως α)το Μετρό στη Θεσσαλονί-
κη, β)το εμπορευματικό κέντρο στο 

στρατόπεδο Γκόνου γ) τη σιδηροδρομική Εγνατία 
για να συνδεθεί η Ελλάδα με τον Δρόμο του ΜΕ-
ΤΑΞΙΟΥ, δ) τον κάθετο ευρωπαϊκό οδικό άξονα 
που θα συνέδεε τη χώρα μας με την κεντρική και 
τη βόρεια Ευρώπη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι για την Η-
μαθία δεν υπέγραψαν ακόμη τη μεταφορά του 
τελωνείου στην Κουλούρα.

Ο Πρωθυπουργός πριν 2-3 μέρες έκανε δι-
άγγελμα. Και τι μας είπε; Μας είπε ότι φταίνε οι 
πολίτες και ιδιαίτερα οι νέοι για την εξάπλωση 
του ιού. 

• Δεν μας είπε τίποτα βέβαια για τον συνω-
στισμό στα ΜΜ Μεταφοράς- αλλά μας είπε ο κ. 
Γεωργιάδης ότι για να αυξηθούν τα δρομολόγια 
πρέπει να κοπούν οι συντάξεις.

• Δεν μας είπε για τις τάξεις των 26-27 μαθη-
τών και τις μάσκες που ακόμη περιμένουν.

• Δεν μας είπε ότι τον Οκτώβρη του 2020 και 
παρά την πανδημία το ΕΣΥ δουλεύει με λιγότερο 
προσωπικό από τον Οκτώβρη του 2019.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της κυβερνητι-
κής πλειοψηφίας,

με αυτόν τον νόμο οδηγείτε σε ΚΑΘΟΛΙΚΗ 
ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ τους Έλλη-
νες. Η αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας 
και η ανακατανομή του πλούτου δεν θα περάσει 
απαρατήρητη από την κοινωνία. Οι μάσκες έπε-
σαν.
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Βρέθηκαν κλειδιά
Βρέθηκαν κλειδιά στην οδό Βενιζέλου, κοντά 

στην εκκλησία της Υπαπαντής. Όποιος τα έχασε 
βρίσκονται στα γραφεία της εφημερίδας «ΛΑΟΣ», 
Βενιζέλου 10.

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

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Βέροια, 21 Οκτωβρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: 3845

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέ-

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

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

Ο Αντιδήμαρχος
Υπηρεσίας Δόμησης

Κωνσταντίνος Παλουκίδης

Τ. Μπαρτζώκας 
για την επέτειο της 
28ης Οκτωβρίου:

Με οδηγό την ιστορική 
μνήμη της ομοψυχίας 
των Ελλήνων του ’40,

 παραμένουμε ενωμένοι 
και προσηλωμένοι

 στο όραμα μας για ένα 
καλύτερο μέλλον

Η φετινή επέ-
τειος της 28ης 
Οκτωβρίου απο-
κτά ιδιαίτερη ση-
μασία, αν ανα-
λογιστούμε την 
έκτακτη συγκυ-
ρία της πανδημι-
κής κρίσης, της 
προκλητικότητας 
που επιδεικνύει 
η γειτονική Τουρ-
κία και του με-
γάλου στοιχήμα-
τος που έχουμε 
μπροστά μας να 
υπερπηδήσουμε 
τα εμπόδια και 
να διεκδικήσου-
με την καλυτέ-
ρευση της ζωής 
των Ελλήνων 
πολιτών.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η μνήμη της ενότητας που επέδει-
ξε το ελληνικό Έθνος, προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση στις 
φασιστικές και ναζιστικές δυνάμεις το 1940, πρέπει να γίνει 
και πάλι ο νέος οδηγός μας. Με όλες μας τις δυνάμεις και με 
ομοψυχία, διδασκόμαστε από το πείσμα των προγόνων μας, 
την προσήλωση τους σε υψηλά ιδανικά και το όραμα τους 
για μια ελεύθερη και ευημερούσα Ελλάδα. Επιβεβαιώνουμε 
κατ΄αυτόν τον τρόπο ότι εμείς, οι σύγχρονοι Έλληνες, παρα-
μένουμε άξιοι κληρονόμοι τους.

Χρόνια πολλά στην Ελλάδα και σε όλους τους Έλληνες!  

Ομιλία της βουλευτή σχετικά με το νομοσχέδιο για το πτωχευτικό δίκαιο

Φρόσω Καρασαρλίδου: «Εκποιούν 
την ακίνητη περιουσία του ελληνικού λαού 

- πτωχεύουν τα μεσαία στρώματα»
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ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  
στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενημα-
τάς),για τις ανάγκες του Αδελφάτου Γηροκομεί-
ου 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 Α-
ΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
Αρ.Λογ.:830 00 2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 
0140 8300 8300 0200 1000 070.

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκο-
μείο Βέροιας  , εκπίπτουν από την Εφορία.  

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 31 Οκτωβρί-

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

ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΩΝ. 
ΚΑΡΑΦΩΛΑ

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

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

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 31 Οκτωβρί-

ου 2020 στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασί-
ου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας πατέρα, παπ-
πού και θείου 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚ. 
ΛΟΛΑ

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στο καφέ «ΝΕΩΝ» δίπλα στη ΔΕΗ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 1 Νοεμβρί-

ου 2020 στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασί-
ου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας συζύγου, πατέ-
ρα, υιού, αδελφού και θείου 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
ΦΩΤΙΑΔΗ

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Η μητέρα, 

Η αδελφή, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζονται 
, μπορούν  να τα  
προσφέρουν για  το  
Γηροκομείο Βέροιας 
,στο υπόγειο της Δη-
μοτικής Αγοράς.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
O Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. 

Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και 
Κατάρτισης (ΑμεΑ) « Τα Παιδιά της Άνοιξης », οι ωφελούμενοι και το προσωπικό, 
ευχαριστούν θερμά:

-Την κυρία Τ.Σ. από τη  Βέροια, για τη χρηματική δωρεά για τις ανάγκες του Κέ-
ντρου, εις μνήμη της αγαπημένης φίλης της Μαρίας Βασιλειάδου.

-Ανώνυμο κύριο από την Αλεξάνδρεια, για τη χρηματική δωρεά για τις ανάγκες του 
Κέντρου. 

-Την κυρία Αλεξανδροπούλου Ευθυμία για τη χρηματική δωρεά για τις ανάγκες του 
Κέντρου εις μνήμη της Αγγελικής Βλαχοπούλου Καλλιαρίδη.

-Το φούρνο από την περιοχή της Αλεξάνδρειας για τη συνεχή προσφορά ψωμιού 
για τις διατροφικές ανάγκες των ωφελουμένων.

-Ανώνυμο κατάστημα από την Αλεξάνδρεια για την προσφορά γευμάτων  προς 
τους ωφελούμενους.

-Την κυρία Σούλα Κονταξή για την προσφορά ενός πλούσιου πρωινού προς τους 
ωφελούμενους και το προσωπικό του Κέντρου, εις μνήμη του πατέρα της Αδαλή Ανα-
στασίου.

‘‘Στηρίζουμε το έργο μας στη συμμετοχή σας’’
ΑΠΟ ΤΟ  Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατό-

μων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις 
δωρεές τους

1. Την επιχείρηση κρεάτων ΜΠΟΥΤΖΩΛΑΣ  για την δωρεά κρέατος για το γεύμα 
των παιδιών.

Ευχαριστούμε που με προθυμία είστε στο πλευρό μας όλα αυτά τα χρόνια 
2. Την κ. Μαρίνα Ρωσσάκη για την δωρεά ενός πλήρους γεύματος στα παιδιά του 

Κέντρου υπέρ υγείας των μελών της οικογενείας της.
Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ιερά πανήγυρις Αγίων Αναργύρων 
Στενημάχου 

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

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

Ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Πα-
ντελεήμων:

Την Τετάρτη 
28 Οκτωβρίου το 
πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό 
Ναό του Αγίου 
Αντωνίου Πολιού-
χου Βεροίας και 
θα τελέσει Δοξο-
λογία επί τη εθνι-
κή εορτή. 

Την Πέμπτη 
29 Οκτωβρίου το 
πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Νικολάου Τριλοφιάς επί τη εορτή της 
Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας.

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής και Αγίου Πολυκάρ-
που Πρασινάδας και στη συνέχεια θα τελέσει το τριετές 
μνημόσυνο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Σαράφη. 

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 6:30 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον πανηγυρικό Εσπερινό στον πανηγυρίζο-
ντα Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νησίου.

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βε-
ροίας.

Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κεφαλοχωρίου επί τη 
εορτή του Οσίου Δαβίδ του εν Ευβοία.

Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Περίσταση Κατερί-
νης με την ευκαιρία των ονομαστηρίων του Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώ-
νος κ. Γεωργίου. 

Από τις 4 έως τις 6 Νοεμβρίου θα συμμετάσχει ως 
Συνοδικό Μέλος στις εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συ-
νόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Αθήνα. 

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 28 

Οκτωβρίου 2020 στις 1.15 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου 
Κουμαριάς Βέροιας ο Δημοσθέ-
νης Αναστασίου σε ηλικία 90 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ



Επαναληπτική  δημοπρασία εκμίσθωσης 
του αναψυκτήριου που βρίσκεται εντός 
του κτηρίου της Σχολής Αριστοτέλους

Ο Δήμος Νάουσας προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία (με τους ίδιους όρους) για την εκμίσθωση του ανα-
ψυκτηρίου (πάγκος εξυπηρέτησης) που βρίσκεται εντός του κτηρίου της Σχολής Αριστοτέλους στα Ισβόρια Νάουσας, 
συνολικής επιφάνειας 16 τ.μ. (όπως περιγράφεται στην συνημμένη κάτοψη του κτηρίου, με αρ. οικοδομικής άδειας 
48/2005), για 4 χρόνια, με το σύστημα του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με προφορικές προσφορές.  

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την Παρασκευή  30-10-2020  
και ώρα 12:00 μ.μ έως 12:30 μ.μ, στο δημοτικό Κατάστημα 
του Δήμου (2ος όροφος - αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) στη 
Νάουσα. 

Το τεύχος της διακήρυξης θα διατίθεται δωρεάν είτε από 
τον επίσημο δικτυακό  τόπο του Δήμου,  www.naoussa.gr είτε, 
έως και την προηγούμενη της δημοπρασίας εργάσιμη ημέρα 
και ως την 15:00 μ.μ. από το Γραφείο Περιουσίας, αρμόδιο 
υπάλληλο  κ. Αντωνιάδη Νικόλαο, τηλ. 2332350337 ή κα. Αν-
θοπούλου Μυρούλα  Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής τηλ. 
23323 50340.

Επένδυση στην άμυνα 
της χώρας!

Του Μάξιμου Χαρακόπουλου*

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή ευθεία απειλή 
εκ μέρους της Άγκυρας, η οποία πλέον δεν κρατά ούτε τα 
προσχήματα με τα οποία συνήθως κάλυπτε τις διεκδικήσεις 
της. Έχει γίνει αντιληπτό απ’ όλους, πλην δυστυχώς κά-
ποιων μεγάλων δυνάμεων που συνεχίζουν να κάνουν πως 
δεν βλέπουν, ότι η Τουρκία του Ερντογάν συνιστά τη μεγα-
λύτερη αναθεωρητική δύναμη του διεθνούς συστήματος, το 
οποίο δυναμιτίζει με τις παράνομες ενέργειές της. Διεθνείς 
συνθήκες, αποφάσεις του ΟΗΕ, κανόνες καλής γειτονίας, 
έχουν πεταχτεί προ πολλού στο καλάθι των αχρήστων από 

τη γείτονα, η οποία το μόνο που κάνει είναι προβολή ισχύος σχεδόν παντού. 
Υπ’ αυτές τις συνθήκες θα ήταν ασυγχώρητη αφέλεια να συνεχίσουν να πιστεύουν κάποιοι 

ότι το θηρίο εξημερώνεται με συνεχείς υποχωρήσεις. Το μόνο που καταλαβαίνει η τουρκική 
θρασύτητα είναι η αποφασιστικότητα! Κι αυτό το πετύχαμε στην πρώτη φάση της κρίσης με τον 
καλύτερο τρόπο, σε συνδυασμό με μια εξαιρετικά πετυχημένη διπλωματική αντεπίθεση, που 
απέφερε στην Ελλάδα ισχυρούς συμμάχους. Ταυτοχρόνως, όμως, εμφανίστηκε ενώπιόν μας η 
αδήριτη ανάγκη αλλαγής του τρόπου προσέγγισης των αναγκών των ενόπλων μας δυνάμεων. 
Δυστυχώς, για πολλά χρόνια, είχε επικρατήσει μια αντίληψη υποτίμησης του στρατού. 

Όταν συζητείτο ο προϋπολογισμός του 2019 είχα αφιερώσει την ομιλία μου στην ανάγκη 
αύξησης των δαπανών για την άμυνα και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώ-
ρας. Δυστυχώς, στα χρόνια της κρίσης δεν υπήρξαν εξοπλιστικά προγράμματα, ενώ η εγχώρια 
αμυντική βιομηχανία παραμελήθηκε εκκωφαντικά, την ώρα που η Τουρκία έκανε τεράστια άλ-
ματα. Ταυτόχρονα, σε μια χώρα που αιμορραγεί δημογραφικά, μειώθηκε η στρατιωτική θητεία, 
ενώ επί χρόνια δεν υπήρξαν προσλήψεις επαγγελματιών οπλιτών. Οι έκτακτες συνθήκες που 
βιώνουμε επιβεβαιώνουν την ανάγκη επένδυσης στις ένοπλες δυνάμεις. Και βεβαίως, η αύξη-
ση της στρατιωτικής θητείας δεν μπορεί αν αποτελεί ταμπού! Οι θέσεις μου αυτές προκάλεσαν 
τότε τη μήνη κάποιων, που εμφανίζονται πάντοτε με την ταμπέλα του “προοδευτικού”. Και ούτε 
λίγο ούτε πολύ με χαρακτήρισαν “μιλιταριστή”, γιατί ζήτησα “κανόνια αντί για βούτυρο”, υπονο-
ώντας το αυτονόητο, ότι χωρίς κανόνια θα χαθεί και το …βούτυρο.  Δυστυχώς, η δικαίωση είναι 

πικρή. Η επίθεση μακράς δι-
άρκειας που δέχεται η χώρα, 
ήδη από τον Φεβρουάριο 
αυτού του έτους, όταν πραγ-
ματοποιήθηκε εισβολή με-
ταναστών στον Έβρο, μέχρι 
και σήμερα με το προκλητικό 
σουλάτσο του Ορούτς Ρέις 
πλησίον του Καστελόριζου 
στο Αιγαίο, επιβεβαιώνει του 
λόγου το αληθές. 

Η κυβέρνηση, ευτυχώς, 
στέκεται στο ύψος των πε-
ριστάσεων. Προχωρά σε 
φιλόδοξα εξοπλιστικά προ-
γράμματα, αλλά και 
ανασυγκρότηση της 
αμυντικής βιομηχα-
νίας. Ο υπουργός Ά-
μυνας προανήγγειλε 
αύξηση της θητείας 
και προσλήψεις επαγ-
γελματιών οπλιτών. 
Οι αντιδρώντες σε 
αυτά τα μέτρα, ίσως 
ήλπιζαν να ψαρέψουν 
στα θολά νερά των 
δυσαρεστημένων. Δεν 
έχουν προφανώς κα-
ταλάβει ότι η κοινωνία 
όχι μόνον επικροτεί 
αυτή την πολιτική, αλ-
λά είναι η ίδια που την 
απαιτεί! 

*Ο Μάξιμος Χαρα-
κόπουλος είναι Γενι-
κός Γραμματέας της 
Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδο-
ξίας (ΔΣΟ), βουλευτής 
Λαρίσης της Νέας Δη-
μοκρατίας και πρώην 
υπουργός.
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ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΙΚΕ – 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΑΔΑ: ΩΥ7Ε4Χ2-ΝΔ1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ  ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΕΡΟΙΑ  23  Οκτωβρίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.: 440           

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Βέροια 23  Οκτωβρίου 2020 
Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Βέροιας 

Γεώργιος  Στιβακτάκης 
Πρόεδρος  Πρωτοδικών 

Covid 19: Εντατικοί έλεγχοι 
τήρησης των μέτρων από μικτό 

κλιμάκιο Δημοτικής και Ελληνικής 
Αστυνομίας στη Βέροια 

Μικτό κλιμάκιο της  Δημοτικής Αστυνομίας Βέροιας με την  Ελληνική Αστυνομία προέβησαν την Δευτέρα 26 Οκτω-
βρίου σε έκτακτους ελέγχους τήρησης των μέτρων για τον κορωνοϊό σε δημοτικές και δημόσιες υπηρεσίες καθώς και 
σε εμπορικά καταστήματα. 

Δεδομένου ότι  ο Νομός Ημαθίας βρίσκεται, βάση του Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας & Προστασίας,  στο επι-
δημιολογικό επίπεδο 2 (μέτριο και κίτρινου χρώματος) στόχος είναι η διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης και η 
βελτίωσή της.

 Όπως ενημερώνει ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος της Δημοτικής Αστυνομίας κ. Στάθης Κελεσίδης, οι έλεγ-
χοι θα συνεχιστούν με μεγαλύτερη ένταση και παρακαλούνται όλοι οι πολίτες του Δήμου Βέροιας να επιδείξουν την 
ίδια ωριμότητα και υπευθυνότητα  όπως και στο πρώτο κύμα της πανδημίας  και με ατομική και συλλογική ευθύνη να 
τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού του ιού ώστε να μείνουμε ασφαλείς.
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Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

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

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

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

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

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

Μία εβδομάδαπριν την έναρξη τουπρωταθλή-
ματος (7/11) η βασίλισσα του βορράσε δώσει τον
τελευταίοφιλικόαγώναστηνΚατερίνη τηνΚυριακή
εναντίοντουΠιερικού.

Οαγώναςθαξεκινήσειστις3μ.μμετονπροπο-
νητήτηςΒέροιαςναμηνέχειστηνδιάθεσήτουτους
Λουκίνα και Βεργώνηπου αντιμετωπίζουν κάποιο
πρόβλημα τραυματισμού, αλλάόπωςόλαδείχνουν

στηνπρεμιέρα τουπρωταθλήματος και ανφυσικά
βγει από την καραντίνα η ομάδα τηςΑΕΠΚοζάνης
θαείναιστηνδιάθεσητουκ.Δερμιτζάκη.

Οαγώναςαυτόςθαδώσειτηνευκαιρίαστονπρο-
πονητή τηςΒέροιαςναπάρει τις τελικέςαποφάσεις
(ανκαιπιστεύομεότιέχειβγάλειταοριστικάσυμπε-
ράσματαγιατηνομάδα)ώστεηομάδατηςΒέροιας
ναπαρουσιαστείπανέτοιμηστοπρωτάθλημα.

Το  Σαββατοκύ -
ριακο 24& 25Οκτω-
βρίου 2020, για 2η
συνεχόμενη χρονιά, ο
ΣΧΟ Βέροιας σε συ-
νεργασία με τονΕΟΣ
Νάουσας συνδιοργά-
νωσαν διεθνή (FIS)
αγώναρόλλερ-σκιστο
ΦράγμαΑλιάκμονα.Η
συγκεκριμένη διαδρο-
μή έκλεψε και πάλι
τις εντυπώσεις καθώς
προσφέρεταιγιααγώ-
νεςυψηλούεπιπέδου.

Η διοργάνωση για
ακόμη μία φορά κρί-
θηκεάψογηαπό τους
συμμετέχοντες, βάζο-
ντας ψηλά τον πήχη καθώς ήταν αντάξια ενός
διεθνούςαγώνα

.Στο αγωνιστ ικό σκέλος,  την Κυριακή
25/10/2020 στην κατηγορία Παγκορασίδων για
το αγώνισμα της αντοχής (2,5χλμ) με ελεύθερη
τεχνική, η αθλήτριά μαςΕυτυχίαΚόγια τερμάτισε
στην1ηθέση έχοντας χτίσει διαφοράαπό τιςσυ-
ναθλήτριέςτηςκαικατέκτησετοπρώτοτηςχρυσό
μετάλλιοβάζονταςθεμέλιαγιαμιαλαμπρήαθλητι-
κήσυνέχεια.

Στην κατηγορία τωνΠαμπαίδων για το αγώνι-
σμα της αντοχής (2.5χλμ) ο Γιαννουλάκης Γεώρ-
γιοςκατέκτησετην1ηθέσηκαιτοχρυσόμετάλλιο
ενώσε απόστασηαναπνοής ακολούθησε οΤσο-
μπάνης Συμεών – Γεώργιος στη 2η θέση, κατα-
κτώντας τοαργυρόμετάλλιο.Οι δύοαθλητέςμας
επιβεβαίωσαντηνεξαιρετικήτουςφόρμακάνοντας
έτσι το 1 – 2 για δεύτεροσυνεχόμενο αγώνα για
τονΣΧΟΒέροιας

Στην κατηγορία τωνΠαίδων για το αγώνισμα
της αντοχής (5χλμ) οΧρήστος Γιαννουλάκης κα-
τέκτησετην4ηθέσηκαι τιςδύοημέρες,ενώακο-
λούθησεοΝταούφαςΝικήταςστην6η&8ηθέση
τηνΚυριακήκαιταΣάββατοαντίστοιχα.Αμφότεροι
πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση, σε μία
κατηγορία που χαρακτηρίζεται από το ιδιαίτερα
υψηλόεπίπεδοτωναθλητών.

Σεαυτότοσημείο,θαθέλαμεδημόσιαναευχαρι-
στήσουμεκαιναδώσουμεσυγχαρητήριαστονΠροπο-

νητήτωναθλητώνμας,κ.ΠέτροΠαλουκίδηγιατηνε-
ξαιρετικήπροετοιμασία,δικαιώνονταςτηνπροσπάθεια
καιτηνσκληρήδουλειάτωντελευταίωνετών!!!

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους
αυτούςπουσυνέβαλαν για τηνπραγματοποίηση
τουαγώνα:

-τηΔΕΗ για την ευγενική παραχώρηση του
Φράγματοςκαιτηνπολύτιμηβοήθεια.

-τηνΕλληνικήΟμοσπονδίαΧειμερινώνΑθλημά-
τωνγιατηνεμπιστοσύνηκαιτηστήριξη

-τηνTOYOTA–ΠΟΔΑΣ για τηνπαραχώρηση
τουασταμάτητουHILUXκαιτηνγενικότερηστήριξη
στοσύλλογόμας.

-τηνKλινικήΕυαγγελισμόςγιατηνευγενικήπα-
ραχώρησητουασθενοφόρου

-τοΕθνικόΧιονοδρομικόΚέντροΣελίουγιατην
παροχήτουεξοπλισμούασφαλείας

-το ζαχαροπλαστείοSpecial Ζαγάρης για τους
υπέροχους λουκουμάδεςπου έγινανθεσμόςστον
αγώνα

-τονΔήμοΒέροιαςγιατοπλύσιμοτηςδιαδρομής
-τοΦαρμακείοτηςΚατερίναςΜασούραγιατην

χορηγίαιατρικούυλικού
-τονΑγροτικό ΣυναιτερισμόΝάουσας (ACN)

γιαταφημισμέναμήλαΡοδοχωρίουπουδρόσισαν
αθλητέςκαιθεατές.

-τονΣύλλογοΔρομέωνΒέροιαςγιατηνπαροχή
υλικοτεχνικούεξοπλισμού

-τους εθελοντές που εργάστηκαν σκληρά και
είναιοιαφανείςήρωεςτηςδιοργάνωσης

Συγχαρητήριασεόλους!!!

ΣτηνΚατερίνηφιλικόμετονΠιερικό
τηνΚυριακήηΒέροια

Πρωτιές του ΣΧΟ Βέροιας
στον διεθνή αγώνα ρόλλερ-σκι
που έγινε στην Αγ. Βαρβάρα

ΜπάσκετΓ’Εθνική
Ορίσθηκαν τα παιχνίδια των Αετών Βέροιας

και του ΑΟΚ που αναβλήθηκαν
Από τηνΕλληνικήΟμοσπονδίαΜπάσκετ ανακοι-

νώθηκεότι ο εξαναβολήςαγώναςμεταξύ τωνσωμα-
τείωνΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ–ΑΠΣΝΑΥΑΡΧΟΥΒΟΤΣΗγια
την2ηαγωνιστική τουΠρωταθλήματος τηςΓ’Εθνικής
κατηγορίας,ορίζεταιναδιεξαχθείστις04/11/2020καιώ-
ρα17.00στοκλειστόγυμναστήριοκλειστόγυμναστήριο
Βέροιας «Δ.Βικέλας».Επίσης, λόγω κωλύματος του
γηπέδου,οεξαναβολήςαγώναςμεταξύτωνσωματεί-
ωνΔΕΚΑ–ΚΣΑΕΤΟΙΒΕΡΟΙΑΣ της 04/11/2020 για
την2ηαγωνιστική τουΠρωταθλήματος τηςΓ’Εθνικής
κατηγορίας,αντίώρας18.00,θαδιεξαχθείώρα19.30
στοκλειστόγυμναστήριο11οΔημ.Ευόσμου
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Εξαιρετικά αποτελέσματα,  σε μία σπουδαία α-
θλητική διοργάνωση!!!Με έναάρτια οργανωμένοα-
γωνιστικόδιήμεροστις24και25Οκτωβρίου,έκλεισε
οκύκλος τουθερινούπρωταθλήματοςΡόλερσκι για
το2020.

Οι αγώνεςσε όλες τις κατηγορίεςπραγματοποι-
ήθηκανστοφράγμαΑλιάκμονα, με μίασυνδιοργά-
νωσηδιεθνώνπροδιαγραφώναπόόλεςτιςαπόψεις
μεταξύτουΣΧΟΒέροιαςκαιτουΕΟΣΝάουσας.

Απογειώθηκανοιαθλητέςμαςσεόλεςτιςκατηγο-
ρίεςπιάνονταςτουςυψηλότερουςστόχους!!!

Στην κατηγορία των γυναικών ηΜαρίαΝτάνου
επανήλθεδυναμικά, κερδίζοντας τοασημένιο και το
χρυσόμετάλλιο τις δυόμέρες τουαγώνα, μεπολύ
καλήσυγκομιδήβαθμώνFIS(98).

Στην κατηγορία τωνανδρώνο ΓιώργοςΑναστα-
σιάδης κέρδισε δύο χάλκινα μετάλλια, ενώ έκλεψε
τις εντυπώσειςσημειώνοντας εξαιρετική επίδοσημε

76βαθμούςFIS,γεγονόςιδιαίτερασημαντικόγιατο
νεαρότηςηλικίαςτου.

Στηνκατηγορία τωνκορασίδωνηΜάραΤσιάρκα
κέρδισεκαιτουςδύοαγώνες,κατακτώνταςδύοχρυ-
σά μετάλλια, έχοντας στον δεύτερο αγώνα ισχυρό
αντίπαλο την αδερφή της, ΓεωργίαΤσιάρκα, που
κέρδισετοχάλκινοκαιτοασημένιομετάλλιο.

ΣτηνίδιακατηγορίαηΚατερίναΒάικουτερμάτισε
καιτιςδύομέρεςστηνΠέμπτηθέσηκαιηΛυδίαΤσι-
άτσιουστηνέκτηθέσηαντίστοιχα.

Στιςπαιδικέςκατηγορίεςμέχρι12ετών,στακορί-
τσια ηΔάφνηΒάικου κέρδισε τοασημένιομετάλλιο
και η ΝεφέληΜπιλιούρη τερμάτισε στην Πέμπτη
θέση.

Στα αγόρια οΔιαμαντής Κολτσάκης κέρδισε το
χάλκινομετάλλιοκαιοΕυάγγελοςΠαρίσηςτερμάτισε
στηνέκτηθέση.

ΝέεςημερομηνίεςέστειλεηΕΟΚγιατουςεξα-
ναβολήςαγώνεςτουΦίλιππουΒέροιαςμεέγγρα-
φοπουαναφέρειταεξής

«Σας ενημερώνουμε λόγο επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων ιού covid 19 από τον ΕΟΔΥ  στις
26/10 στοσωματείοΑΠΣΦίλιπποςΒέροιαςοι εξ
αναβολήςαγώνεςτουμετασωματεία ΑΣΠΑΝΕ-
ΡΥΘΡΑΙΚΟ,ΑΕΨΥΧΙΚΟΥ και ΓΣΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
καθώς και επόμενεςοι δύο επόμενεςαγωνιστικές
γιατοπρωτάθλημαΑ2ανδρώναναβάλλονται.

ΜεβάσητοπρωτόκολλοτηςΓΓΑορίζονταιεκνέ-
ουοιαγώνεςμετηνσειράτωναγωνιστικώνωςεξής.

2ηαγωνιστική11/11/204μ.μΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙ-
ΚΟΣΑΣ-ΑΠΣΦίλιπποςΒέροιας

3η αγωνιστική 18/11/20  5 μ.μΑΣΦίλιππος-
ΨΥΧΙΚΌ

4ηαγωνιστική25/11/205μ.μΑΣΑμαρουσίου-
ΦίλιπποςΒέροιας

5ηαγωνιστική   2/12/20 5μ.μΑΣΦίλιππος-
ΑΟΑμύντας

6ηαγωνιστική9/12/205μ.μΓΣΔάφνηΔαφνί-
ου-ΑΣΦίλιπποςΒέροιας

ΑνακοινώθηκανΟι διαιτητές και οι κομισάριοι
της5ηςαγωνιστικήςτηςΑ2Ανδρώνείναι:

Σάββατο31Οκτωβρίου
Αγρινίου 17.00Αγρίνιο-ΔάφνηΔ. Παναγιώ-

του-Ζαχαρής-Τσουμαχίδης(Πατσαντζόπουλος)

Μετς17.00Παγκράτι-ΟλυμπιακόςΜπίκας-Θεο-
νάς-Φασόλης(Τζουβάρας)

Ελευθερούπολης 17.00Ελευθερούπολη-Καβά-
λαΤσιρτσιμάλης-Λουλουδιάδης-Αγραφιώτης Ιωάν.
(Μπρίγκος)

Περιβόλας 17.00ΑπόλλωνΠ.-ΚαρδίτσαΜα-
γκλογιάννης-Τσώνος-Δολγυρας(Κωστής)

Ήλιδας 17.00Κόροιβος-ΨυχικόΠαντελίδης-Α-
ναστόπουλοςΑ.-Νάστος(Θεοδοσόπουλος)

Στ. Καλαϊτζής 17.00Πανερυθραϊκός-Μαρούσι
Καλδίρης-Τσολάκος-Ζακεστίδης(Άκελ)

Τετάρτη18Νοεμβρίου
Ναυπλίου 17.00ΟίαξΝαυπλίου-ΤρίτωνΚων-

σταντινίδου-Καρακάσης-Τσακαλογιάννης (Μαυρα-
ντζάς)

Τετάρτη2Δεκεμβρίου
Δ. Βικέλας 17.00Φίλιππος Βέροιας-Αμύντας

Λόρτος-Κοϊμτζόγλου-Μπακάλης(Μελανίδης)
Α2ΓΥΝΑΙΚΩΝΤετάρτη28Οκτωβρίου (από1η

αγωνιστική)

Για την1ηαγωνιστική τουπρωταθλήματος της
Α2 γυναικών την Τετάρτη 28/10/20 η γυναικεία
ομάδατουΦιλίππουθααντιμετωπίσει στις14.00
μ.μστοΔΑΚΔ.Βικέλας την ομάδα γυναικών του
ΈσπερουΛαμίας διαιτητές οι κ.κ  Καραβάς-Ανα-
στασιάδηςΠ.(Μελανίδης)

ΔιεθνείςαγώνεςρόλερσκιΒέροια
ΗσυμμετοχήτουΕΟΣΝάουσα

ΜπάσκετΑ2
Χωρίς αγώνα το Σαββατοκύριακο ο Φίλιππος

Οι νέες ημερομηνίες των αναβληθέντων

Η ανακοίνωση των Αετών Βέροιας για την αναβολή 
του αγώνα στη Θεσσαλονίκη

ΑθλητήςτηςανδρικήςομάδαςήρθεσεεπαφήμεεπιβεβαιωμένοκρούσμαCovid-19(οαδελφόςτου,ε-
πίσηςαθλητής)καιόπωςοφείλαμε,ενημερώσαμεάμεσατηνΟμοσπονδίακαιδιακόψαμετιςπροπονήσεις
μέχριναπραγματοποιηθείτοπροβλεπόμενοtest.

Ταυτόχρονα, ενημερώσαμετηνΚΑΠΑτουΔήμουΒέροιαςκαι τονπρόεδροκ.ΛεωνίδαΑκριβόπουλο
καιπροχώρησεάμεσαηδιαδικασίααπολύμανσηςτουΔΑΚ“Βικέλας”.

Τοαποτέλεσματουτεσττουαθλητήμαςβγήκεαρνητικό,κάτιπουανακούφισετόσοτονίδιοόσοκαι
τουςσυναθλητέςτου,μετουςοποίουςήρθεσεεπαφήστηνπροπόνησητηςπερασμένηςΤρίτης.

Όσοναφοράτονπρογραμματισμένοαγώνα,ηΕΟΚαναμένεταινατονορίσεισύντομα.
Δυστυχώς,ηγενικότερηκατάστασηπουεπικρατείστηχώραμας (καιόχιμόνο)μετηδιασποράτου

ιού,έχειδημιουργήσεισημαντικάπροβλήματαστηνκαθημερινότητατωνπολιτώνκαιεκτωνπραγμάτων
στιςαθλητικέςδραστηριότητες.



Ο κύβος ερρίφθη 
για τις εκλογές 
στην ΟΧΕ. Αυτές 

θα πραγματοποιηθούν 
μέσα στο 2020 και 
συγκεκριμένα στις 13 
Δεκεμβρίου στην πόλη 
της Βέροιας. 

ΗανακοίνωσητηςΟΧΕ
“ΤοΔιοικητικό Συμβούλιο της

Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως
Ελλάδος στην τελευταία του συ-
νεδρίαση (23/10) αποφάσισε τη
σύγκλησηΈκτακτηςΓενικήςΣυνέ-
λευσηςστην οποία καλούνται να
συμμετάσχουν οι αντιπρόσωποι
τωνσωματείων–μελώντηςΟμο-
σπονδίας, τηνΚυριακή13Δεκεμ-
βρίου καιώρα 11:00 στην πόλη
τηςΒέροιας.

Ταθέματαημερήσιαςδιάταξης
είναιταακόλουθα:

1.-ΕκλογήΠροεδρείουΓ.Σ.
2.-Διοικητικόςαπολογισμός
3.-Οικονομικός απολογισμός-

Έκθεσηεξελεγκτικήςεπιτροπής
4.-ΑπαλλαγήΔ.Σ. από κάθε

ευθύνη
5.-Τροποποίηση του καταστα-

τικούτηςΟΧΕκαιεναρμόνισητου
με τις διατάξεις του νέου αθλητι-

κούνομοσχεδίου(4726/2020).
6.-Εκλογή2τακτικώνκαι2α-

ναπληρωματικών μελών της τρι-
μελούςεφορευτικήςεπιτροπής,υ-
πότηνπροεδρείατουΔικαστικού
Αντιπροσώπου.

7.-Αρχαιρεσίες για την ανά-
δειξηΔ.Σ.αποτελούμενοαπότον
Πρόεδρο,14τακτικώνκαι5ανα-

πληρωματικών μελών και εξελε-
γκτικήςεπιτροπήςαποτελούμενης
από3τακτικάκαι2αναπληρωμα-
τικάμέλη,γιατετραετήθητεία.

8.- Εκλογή ενός τακτικού και
ενός αναπληρωματικού εκπρο-
σώπου τηςΟΧΕ στην Ελληνική
ΟλυμπιακήΕπιτροπή(Ε.Ο.Ε.)”
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Οκτώβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

26-10-2020 μέχρι 

01-11-2020 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

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

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

Ιδανικό φινάλε έκανε ηΔράμα 86′ στον
πρώτο γύρο τηςHandball Premier με 9 βαθ-
μούςσε6αγώνες.ΣήμεραηομάδατουΣάκη
Βαλαβάνη έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της
(4-0στο5′)καιέωςτοτέλοςτουαγώναμετον
Ζαφειράκηδενέχασετοπροβάδισμα.Ηομάδα
τηςΝάουσαςπλησίασεστο γκολστο40′ (17-
16), όμως οι γηπεδούχοι είχαν τον τρόπο να
ανεβάσουν και πάλι τη διαφορά σε επίπεδα

ασφαλείαςκαιναφτάσουνστοτελικό29-24.
ΠρώτοςσκόρεργιατουςΔραμινούςήτανο

ΕυγένηςΤουνγκελίδης (8 γκολ), ενώ για τους
Ναουσαίους τη δύναμηπυρόςαποτέλεσαν οι
Ρότζιος,ΘεοδωρόπουλοςκαιΜαυροδουλάκης,
πουσκόραραν τα 18 από τα 24 τέρματα της
ομάδαςτους.

Αξιοσημείωτεςοικόκκινεςκάρτεςγιαεπικίν-
δυνοπαιχνίδι στοπρώτομέρος, αρχικάστον

Τσάτσα του Ζαφειράκη (11:16) και εν συνε-
χεία στονΘανάσηΠαπάζογλου τηςΔράμας
(16:03),χωρίςνακρατηθούνταδελτίατους.

Μάλιστα οπροπονητής τουΖαφειράκη ε-
ξέφρασε ταπαράπονα του για την διαιτησία
τουαγώναηοποίαήταν κατώτερη τωνπερι-
στάσεων.

Ταπεντάλεπτα:4-0,6-2,9-5,11-8,012-9,
14-11 (ημχ), 16-12, 17-16, 20-18, 23-19, 25-
20,29-24.

ΔΡΑΜΑ 86′ (Βαλαβάνης): Μπέτζιος, Ελ.
Παπάζογλου,Χαϊτίδης3,Σίνα5,Τουνγκελίδης
8,Δέσπος2,Κοτσαμαρίκογλου,Παπαδόπου-
λος3,Παγωνίδης,Καφαντάρης,Αθ.Παπάζο-
γλου 2,Φραγκούλης 1,Θωμίδης 1,Βάκκας,
Κοβογλανίδης,Πολύδωρος4.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ (Δεληγιάννης):Μπουμπου-
λέντρας 1, Κότσιφας,Πιτανιός, Πινακούδης,
Μαυροδουλάκης5,Βλάχος2,Τσαγκεράς,Μά-
τοβιτς, Ραντίσεβιτς 2,Τζουβάρας, Ρότζιος 7,
Κρέξης,Πίτος1,Τσάτσας,Θεοδωρόπουλος6,
Χατζηγεωργίου.

Διαιτητές:Μπέτμαν –Κυριακού.Δίλεπτα:
6-7.Κόκκινες:Αθ.Παπάζογλου(16:03,επικίν-
δυνοπαιχνίδι, δεν κρατήθηκε δελτίο) –Τσά-
τσας(11:16επικίνδυνοπαιχνίδι,δενκρατήθη-
κεδελτίο),Πίτος(58:41,τρίαδίλεπτα).Πέναλ-
τι:6/6-3/3.

«Πάλεψε»οΖαφειράκης
παράτηνήττα29-24στηνΔράμα

Γ’Εθνική
Σημαντική νίκη για την Αγκαθιά 

2-0 τον ΠΑΟ Κουφαλίων
ΉτταεντόςγιατονΠΑΟΚ0-3

απότονΑγρ.Αστέρα

ΗΝίκηΑγκαθιάςπέτυχεσπουδαίο εντός έδρας νίκη καιπήρε
τρειςπολύτιμουςβαθμούςεπίτουδυνατούΠΑΟΚουφαλίωνμε2-0
καισκορερτουςΒασσάρα(62’)καιΤσιούχα(90’+).

Αντίθετα,οΠΑΟΚΑλεξάνδρειαςδεντακατάφερεκαιγνώρισετην
ήτταστογήπεδοτουΜακροχωρίουαπότονΑγροτικόΑστέραμε3-
0.ΟΜ.ΑΤρικάλωνείχερεπό

Γ’ΕΘΝΙΚΗ(2οςόμιλος)–4ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ–ΠΑΟΚουφαλίων...................................... 2-0
ΠΑΟΚΑΛΕΞ.–ΑγροτικόςΑστέρας........................................ 0-3
Εδεσσαϊκός–Αναγ.Πλαγιάς.................................................. 1-0
Αναγ.Γιαννιτσών–Μακεδονικός............................................ 0-3
ΘερμαϊκόςΘέρμης–ΕθνικόςΓιαννιτσών............................... 1-0
Καλλικράτεια–ΘύελλαΣαρακηνών.......................(αναβλήθηκε)
ΠοσειδώνΜηχανιώνας–ΑετόςΒαρβάρας............................ 2-1
Ρεπό:ΜΕΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝ

Βαθμολογία
1)ΠοσειδώναςΜηχ/νας.......................................................... 12
2)ΘερμαικόςΘέρμης................................................................ 7
3)Εδεσσαικός........................................................................... 7
4)ΝίκηΑγκαθιάς........................................................................ 7
5)ΘύελλαΣαρακηνών............................................................... 7
6)Αγρ.Αστέρας......................................................................... 6
7)Μακεδονικός.......................................................................... 5
8)ΠΑΟΚουφαλίων.................................................................... 5
9)ΑναγέννησηΓιαν.................................................................... 4
10)ΕθνικόςΓιαν........................................................................ 3
11)ΑναγέννησηΠλάγιας........................................................... 3
12)Μ.ΑΤρικάλων...................................................................... 3
13)Ν.Καλλικράτεια................................................................... 1
14)ΑετόςΒαρβάρας.................................................................. 0
15)ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας............................................................ 0

ΟΧΕ Εκλογές στις 13 Δεκεμβρίου στη Βέροια
Αρχαιρεσίεςκαιγιατηνανάδειξηεκπροσώπου

στηνΕλληνικήΟλυμπιακήΕπιτροπή

Τετάρτη 28-10-2020
08:00-14:30 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ

ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ ΓΕΝΙ-
ΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙ-
ΑΣ23310-25000

14:30-21:00ΜΠΑΛΙΟΥΘ.
ΜΑΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ18ΚΑΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
29759

19:00-21:00ΜΠΟΥΛΑΣΙ-
ΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙ-

ΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60340
21:00-08:00ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ117

ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60340

Φαρμακεία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Βέροια,  27/10/2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ                                          Αριθ. Πρωτ. 4702
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΕΝΝΕΑ (9) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 8 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Το Ν.Π. ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας , ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», 
που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Βέροιας,  για την περίοδο 2020-2021, σε συνεργασία με τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού  και Αθλητισμού  , ύστερα από το  αρ. ΦΕΚ 
Β΄  461/Β΄/14-02-2020  περί έγκρισης πρόσληψης Π.Φ.Α. του Δήμου Βέροιας, θα προσλάβει εννέα  (9) 
καθηγητές/ τριες  Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με 
ωρομίσθια αποζημίωση.  

προκηρύσσουμε  τις παρακάτω ειδικότητες:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν, είτε αυτοπρο-
σώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία 
της υπηρεσίας μας, στο ΦΙΛΙΠΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ,  από 08:00-14:00 στην ακόλουθη δι-
εύθυνση: 16ης Οκτωβρίου 5Α ΤΚ 59132 Βέροια, απευθύνοντας την στον Προϊστάμενο του Αθλητικού 
τμήματος (τηλ. Επικοινωνίας: 2331022178 - 2331026435). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων 
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Επιτρέ-
πεται και η ηλεκτρονική αποστολή αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  veriasports@gmail.com 

Ολόκληρη η ανακοίνωση και το έντυπο  αίτησης θα αναρτηθούν στο site του ΚΑΠΑ: kapaveria.gr
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες  και αρχίζει από την επό-

μενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της περιληπτικής προκήρυξης σε δυο  τοπικές εφημερίδες και  
της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας και στο χώρο ανακοινώσε-
ων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βέροιας, από 29/10/2020 εως 11/11/2020.

Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
Λεωνίδας Ακριβόπουλος

Το Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Βέ-
ροιας στο πλαίσιο της πράξης «Δομή Παροχής 
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοι-
νωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 
2014-2020», μετά από τρία χρόνια λειτουργίας, 
ανακοινώνει την έναρξη υποβολής των αιτήσε-
ων.

Σκοπός του είναι η καταπολέμηση της φτώ-
χειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η ευαι-
σθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού, 
καθώς και επιχειρήσεων με στόχο τη συμμετοχή 
τους σε προγράμματα στήριξης των οικονομικά 
αδύναμων πολιτών.

Ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι άτομα / νοικοκυριά που 
διαμένουν στο Δήμο Βέροιας, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα δι-
αμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή ιθαγενών, καθώς και δικαιούχων 
/ αιτούντων διεθνούς προστασίας, που βρίσκονται σε κατάσταση φτώ-
χειας ή απειλούνται από φτώχεια.

Μέσα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας που 
εδρεύει στο κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Πρόνοια) στην οδό 
Σταδίου 51, θα γίνεται διανομή σε ωφελούμενα άτομα / νοικοκυριά που 
έχουν ανάγκη σε , τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ένδυσης και υπό-
δησης, βιβλία, παιχνίδια κλπ.

Διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ δικαιούνται διανομή 
βασικών αγαθών μόνο από το ΤΕΒΑ και δε δικαιούνται αγαθά που δια-
θέτει η δομή στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ.

Ο χώρος τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις προσβασιμότητας 
για ΑμεΑ.

Στο πλαίσιο αυτό οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν 

ως δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπω-
λείου του Δήμου Βέροιας για τους επόμε-
νους (12) μήνες μπορούν να απευθύνονται 
στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
(Σταδίου 51) καθημερινά από 2 Νοεμβρίου 
2020 έως 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρες 
10:00 π.μ. – 14:00 μ.μ., όπου θα υποβάλ-
λουν αίτηση συμμετοχής, προσκομίζοντας 
τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου 
(χορηγείται από την υπηρεσία).

2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενεια-
κής κατάστασης .

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή 
διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ.

4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμού ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο 
συμβόλαιο.

5. Αντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωση (έντυπο Ε1) 
2018

6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2018 .
7. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) όλων των 

μελών του νοικοκυριού.
8. Μία μικρή φωτογραφία.
Δικαιολογητικά κατά περίπτωση
1. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ (εφόσον πρόκειται για άνερ-

γο).
2. Επίσημη ιατρική γνωμάτευση (εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγεί-

ας).
3. Γνωμάτευση ΚΕΠΑ (εφόσον πρόκειται για ΑμεΑ).
4. Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας .

5. Φωτοτυπία εγκεκριμένης αίτησης ΚΕΑ.
6. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο και ζητηθεί 

κατά περίπτωση.
Όλα τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι 

απόρρητα και τηρούνται οι κανόνες που αφορούν την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα ετήσια εισοδηματικά κριτήρια για την συγκεκριμένη παροχή, 
είναι τα εξής:

- άτομα με εισόδημα έως 4.917 ευρώ ετησίως
- νοικοκυριά με δύο ενήλικες με εισόδημα έως 7.376 ευρώ ετησίως
- νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και ένα εξαρτώμενο παιδί ηλικίας κάτω 

των 14 ετών με εισόδημα έως 8.851ευρώ
- νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας 

κάτω των 14 ετών με εισόδημα έως 10.326 ευρώ
- νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και τρία εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας 

κάτω των 14 ετών με εισόδημα έως 11.801 ευρώ
- νοικοκυριά με έναν ενήλικα και ένα εξαρτώμενο παιδί ηλικίας κάτω 

των 14 ετών με εισόδημα έως 6.392
- νοικοκυριά µε έναν ενήλικα και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας 

κάτω των 14 ετών έως 7.867 ευρώ
- νοικοκυριά µε έναν ενήλικα και τρία εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας 

κάτω των 14 ετών με εισόδημα έως  9.342 ευρώ
(Το ισοδύναμο μέγεθος του νοικοκυριού υπολογίζεται με βάση την 

τροποποιημένη κλίμακα του ΟΟΣΑ, με την οποία ορίζεται συντελεστής 
1 για τον 1ο ενήλικα, 0,5 για τον δεύτερο ενήλικα και μέλη 14 ετών και 
άνω και 0,3 για παιδιά κάτω των 14 ετών)

Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 2331353824 και 2331353811
Email: koinoniko.pantopoleio@veria.gr

Χωρίς παρελάσεις λόγω covid η 
σημερινή επέτειος της 28ης Οκτωβρίου

Χωρίς παρελάσεις, λόγω covid, γιορ-
τάζεται φέτος η επέτειος της 28ης Οκτω-
βρίου σ’ όλη την Ημαθία.

Στη Βέροια, η επίσημη δοξολογία θα 
γίνει από τον Μητροπολίτη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου και θα ακολουθήσει 
κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της Πλα-
τείας Ρακτιβάν (Ωρολογίου).

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή 

της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη 
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπη-
ρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά 
την τέλεση δοξολογίας στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου και την κατάθεση στε-
φάνων στο Ηρώο Πεσόντων της πόλης, 
στην Πλατεία Ρακτιβάν, στο πλαίσιο εορτασμού της Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940, η Διεύθυνση Αστυνομίας έλαβε τα 
παρακάτω μέτρα:

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

-Αγίου Αντωνίου, από την συμβολή της με την οδό Μαλακούση έως την συμβολή της με την οδό Βερμίου, 
-Στην πάροδο της Αγίου Αντωνίου, έναντι της εισόδου του Ιερού Ναού έως την συμβολή της με την οδό Κεντρικής, 
-Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης, παντός είδους οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται εντός της Πλα-

τείας Αγίου Αντωνίου και στην οδό 16ης Μεραρχίας, από την συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως την συμβολή 
της με την οδό Κεντρικής. 

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν την Τετάρτη 28-10-2020 από 07:00 έως 12:00.
Με δοξολογία και καταθέσεις θα τιμηθεί η επέτειος και στις πόλεις της Αλεξάνδρειας και της Νάουσας.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για ένταξη 
στο Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ
                         
Το λαμπρό παράδειγμα του  επικού  αγώνα  που  

διεξήγαγε  η  πατρίδα  μας  κατά  τον  Β΄ παγκόσμιο  πό-
λεμο το 1940, απέναντι  στη  φασιστική  Ιταλία  και  στη  
συνέχεια ενάντια  στη  ναζιστική  Γερμανία, φωτεινό  και  
μοναδικό  παράδειγμα  για  όλους  τους  λαούς της  γης   
και  ιδιαίτερα  για τις  επερχόμενες  γενεές,  γιορτάζουμε 
και φέτος την  28η  Οκτωβρίου  2020.

Τιμούμε   τους  αγώνες  για την  ελευθερία  και  την  
ανεξαρτησία,  που  με απαράμιλλος  σθένος  και γενναι-
ότητα έδωσαν οι παππούδες μας,  υπό τη σκέπη της 
Υπεραγίας Θεοτόκου,αδιαφορώντας και για την ίδια τους   
τη  ζωή   για   να  ζούμε   σήμερα  ελεύθεροι.  Ας μοιά-
σουμε  τους  προγόνους  μας  και ας δώσουμε   ηχηρό  

μήνυμα   ότι  οι  Έλληνες  και  σήμερα  ξέρουμε  να  αγωνιζόμαστε, για του Χριστού την πίστη την αγία και της πατρίδος 
την ελευθερία.

 XΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ  ΚΑΙ  ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ
 Για το Δ.Σ. 

   Ο Πρόεδρος  η Γ. Γραμματέας 
Τουμπουλίδης Νικόλαος     Τογκουσίδου  Ευαγγελία
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙστηΝά-
ουσακαιστηνοδόΔιο-
νυσίουΣολωμού,γρα-
φείο-στούντιο,πρώτου
ορόφου,εμβαδού53τ.
μ μεξεχωριστήκουζί-
να,μπάνιοκαιμπαλκό-
νι.Τηλ6932374118.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο
κατάστημα επί της ο-
δούΠιερίων στη Βέ-
ροια εμβαδού 54,16
τ.μ. με υπόγειο απο-
θηκευτικόχώροεμβα-

δού 41,63 τ.μ.. Τιμή
70.000 €Τηλ: 23310
21523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντροοροφοδιαμέρισμα
2ου ορόφου 105 τ.μ.,
85τ.μ.καθαράμε3υ-
πνοδωμάτια,σαλοκου-
ζίνα,μπάνιο, τζάκιB/Q
κατασκευή2001.Τιμή
ευκαιρίας75.000ευρώ!!!
Τηλ.:6973735020.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-
τοικίακοντάστο7οΔη-
μοτικό,75τ.μ.,μευπό-
γειο75τ.μ.καιοικόπε-
δο200τ.μ.,60.000ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Π.
Σκυλίτσι, επάνωστον
κεντρικό δρόμο, οικό-

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι -
κόπεδο 1.350 τ.μ.
με συντελεστή 1,2,
επί της οδούΑμπε-
λο κ ήπων .  Τη λ . :
2331100888 καΑλε-
ξάνδρα.
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πεδο 3.500 τμ ολόκληρο
η ανεξάρτητα τεμάχια.
Τηλ.6932374118.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χωρά-

φι2,5στρ.,πίσωαπότη
ΔΟΥΒέροιας, πιο κάτω
από το Σιδ. Σταθμό Βέ-
ροιας γιαΦΩΤΟΒΟΛΤΑ-
ΪΚΑ.Τηλ.:6983285942.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα2ουορόφου,πε-
ριλαμβάνειΔ,Κ,Χ,W.C.,

βεράντα, ατομική θέρ-
μανση και air condition.
ΠεριοχήΒυζαντινούΜου-
σείου.Τηλ. επικοινωνίας:
6973 551477 κοςΔημή-
τρης.

ΑΘΗΝΑ ενοικιάζονται
γκαρσονιέρες 50 τ.μ. και
55 τ.μ. (σαλόνι, κουζίνα,
υπνοδωμάτιο,W.C.)στην
περιοχή Ζωγράφου, δί-
πλα στα Πανεπιστήμια.
Τηλ.: 6977 782641 &
6971884916.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοι-

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

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

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απο εταιρία

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ19-10.Κωδ.105233Σπάνια

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23560-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.24367ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,επίτης

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

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

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

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

μίσθωμα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14545-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙκα-

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13964πωλείταικοντάσταΚΤΕΛ

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

80.000€τώρα50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΧωράφι

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.14452ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟστο

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:105963ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ



ΤΟ COFFEE ISLAND ,
Βενιζέλου 31 (κέντρο), ανα-
ζητείbarista και διανομέα.
Αποστολή βιογραφικών στο
e-mail: coffeeislandveria@

gmai l .com.  Τηλ . :  6976
633096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κομμω-
τηρίου με βασικές γνώσεις
κομμωτικής, χωρίς υποχρεώ-

σεις, για πλήρη απασχόληση
σεκομμωτήριοστοκέντροτης
πόλης.Τηλ.:6974628212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχοςΤΕ-
ΦΑΑ με εξειδίκευση στην κο-

λύμβηση για να εργαστεί ως
προπονητής στο κολυμβητή-
ριο “ΠΗΓΑΣΟΣAquaCenter”
στη Βέροια.Ασφάλιση και α-
ποδοχέςσύμφωναμετονόμο.

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

ΜΕΣΣΗΑγροοικοπεδοεντοςοικισμου9000τ.μ4000τοστρεμμα
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβαρεςπροτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο
28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

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

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

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



Κατάθεση βιογραφικών στη
γραμματεία του κολυμβητηρί-
ου Σταδίου 125Βέροια.Τηλ:
2331125087.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτο-
κινήτων, ηλεκτρολόγος αυτο-
κινήτων από επιχείρηση στη
Βέροια γιαπλήρηαπασχόλη-
ση.Ικανοποιητικήαμοιβή.ΖΗ-
ΤΕΙΤΑΙοδηγόςΤαξίγιαπλήρη
απασχόληση καθώς και ΠΩ-
ΛΗΣΗ γαϊδουράκια.Τηλέφω-
να επικοινωνίας: 2331071553
& 2331062900.Ώρες επικοι-
νωνίας:9:00με18:00.

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

aggeliesfarmakio@gmail.com.
ΗΕΤΑΙΡΙΑALU-SYNζητάει

άτομογιαμόνιμηεργασίαμεε-
μπειρίασεκατασκευήκαιτοπο-
θέτησηκουφωμάτων.Επικοινω-
νία γιαραντεβού2331073281
υπεύθυνοςπροσωπικουΒύρων
Σταμπούλογλου.

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

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ζητάει
ναπροσλάβει γιαμόνιμηαπα-
σχόληση, εξωτερικόπωλητήή
πωλήτρια για τουςΝομούςΗ-
μαθίας,Πέλλας,Θεσσαλονίκης.

Απαραίτηταπροσόντα, ευχέ-
ρεια λόγου,αγγλικήγλώσσα,
δίπλωμα αυτοκινήτου, άδεια
εργασίαςπροσωπικούασφα-
λείας, εμπειρίαμεβιογραφικό
καισυστάσεις.Μισθός,ασφά-
λιση και ποσοστά.Παραλα-
βήδικαιολογητικώνμεσυνέ-
ντευξηστα κεντρικά γραφεία
μας, Θεσσαλονίκης 45 Βέ-
ροιαwww.securitytsiflidis.gr-
sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.
2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

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

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

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κρεβατοκά-

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

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

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

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

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ 75 ετών, ζητά

γωνριμίαμεκυρίααπό60έως
70 ετών για σοβαρή σχέση.
Τηλ.:6989007541.

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

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

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

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

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

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

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

Customer Service Agent
ΟCustomerServiceAgent θαστελεχώσει το τηλεφωνικόμας

κέντροκαιθαείναιυπεύθυνοςγιατηνεξυπηρέτησητωνπελατών,
τηνενημέρωσήτουςγιανέουςτίτλουςβιβλίωνκαιτηδιεκπεραίωση
τωνπαραγγελιών.

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

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

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

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

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

θέσητουΕργατοτεχνίτη,στοΛατομείοτηςστηΒέροια.
Ηεταιρίαπροσφέρειικανοποιητικόπακέτοαποδοχώνκαιάρι-

στοπεριβάλλονεργασίας.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε μπορείτε να καλέσετε στο

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



Οι δυσκολίες της βιομηχανίας  
μεταποίησης φρούτων 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
στην Ευρώπη

-Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Ολυμπία Αποστόλου
 της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος

Τη Δευτέρα 26 Ο-
κτωβρίου, στην ολομέ-
λεια της Επιτροπής Α-
γροτικής Ανάπτυξης του 
Ευρωκοινοβουλίου έ-
λαβε χώρα συνεδρίαση 
με θέμα: «Η κατάσταση 
της αγοράς των φρού-
των, λαχανικών και κρα-
σιού – Η επίδραση των 
μέτρων της Ε.Ε. για την 
αντιμετώπιση των συ-
νεπειών της πανδημίας 
COVID-19»

Στ η  σ υ ν ε δ ρ ί α σ η 
συμμετείχαν 6 εκπρό-
σωποι  ευρωπαϊκών 
κλαδικών οργανώσεων 
που ανέλυσαν το θέμα ενώπιων των Ευρωβουλευτών και απάντησαν στις ερωτήσεις τους. Η 
Ευρωπαϊκή Οργάνωση Μεταποιημένων Φρούτων και Λαχανικών PROFEL, εκπροσωπήθηκε από 
την κ. Ολυμπία Αποστόλου της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος.

Η κ. Αποστόλου μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες τρο-
φίμων να παραμείνουν ανοιχτές, να μεταποιήσουν τις απαραίτητες ποσότητες και να κρατήσουν 
τα ράφια των σούπερ-μάρκετ  γεμάτα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τόνισε τη σημασία των 
παρεμβάσεων της Ε.Ε. στην εφαρμογή κοινών κανόνων για τη μετακίνηση των απαραίτητων για 
τη συγκομιδή εργαζομένων, αλλά και την ανάγκη ύπαρξης κοινής πολιτικής για την προστασία 
των εργαζομένων μέσα στο χώρο εργασίας τους και τη διαχείριση των συρροών. Το ολικό κλείσι-
μο των εργοστασίων σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων δεν εφαρμόζεται σε άλλες χώρες της 
Ε.Ε. όπως στην Ελλάδα, αφού οι βιομηχανίες τροφίμων αναγνωρίζονται ως απαραίτητες επιχει-
ρήσεις για την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας. 

Επίσης, ανέφερε πόσο σημαντικό είναι για τον κλάδο να καταργηθούν οι επιπλέον δασμοί των 
Η.Π.Α. για τα ευρωπαϊκά μεταποιημένα φρούτα και να υπάρξει συμφωνία που θα επιτρέπει την 
ελεύθερη πρόσβαση τους στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το BREXIT. Τέλος, επισή-
μανε την ανάγκη οι ευρωπαϊκές κοινωνίες να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν εκ νέου την αξία 
των αγροτών, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων και οι μεγάλες 
αλυσίδες σούπερ-μάρκετ να σταματήσουν να πιέζουν προς τα κάτω τις τιμές. 

Πολλοί Ευρωβουλευτές αναγνώρισαν τις προσπάθειες της μεταποίησης των φρούτων κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας στην Ε.Ε. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη συζήτηση, 
απαντώντας στην κ. Αποστόλου ανέφερε ότι πρόθεση της Ε.Ε. είναι να λύσει μέσω διαπραγμα-
τεύσεων το πρόβλημα των δασμών των Η.Π.Α., αλλά σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόοδος, 
δε θα διστάσει να επιβάλει δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα ως μέσο πίεσης. Σχετικά με το 
BREXIT, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται εντατικά, με στόχο τη συμφωνία που θα 
δώσει ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα Ευρωπαϊκά τρόφιμα. Τέλος, αναγνώρισε τη σημασία της 
εφαρμογής ενός ενιαίου πλαισίου στη διαχείριση της πανδημίας. 

Στα ροζ χθες το Δημαρχείο 
Βέροιας για την πρόληψη 
του καρκίνου του μαστού

Στα ροζ φωταγωγήθηκε χθες βράδυ το Δημαρχείο Βέροιας, στο πλαίσιο των δράσεων για το μήνα (Οκτώβριο) 
πρόληψης του καρκίνου του μαστού, ενώ με ροζ κορδέλες στολίστηκαν και τα δέντρα μπροστά στο Δημαρχείο επί της 
Μητροπόλεως.

Στη δράση συμμετέχουν ο Δήμος Βέροιας και η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
Καρκινοπαθών «Αγ. Παρθένιος», με τη στήριξη του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας.

Το μήνυμα είναι η δύναμη της πρόληψης στην ενίσχυση της έγκαιρης διάγνωσης και της θεραπείας.

P Αν αρχίσουμε τα τεστ 
IQ, εκεί να δεις ασυμπτωματικά 
κρούσματα…

 
P Βλέπεις τον χάρτη του κο-

ρωνοϊού πορτοκαλί στη χώρα, κι 
είναι σαν να βγήκε η ΔΗΜΑΡ με 
αυτοδυναμία από την πρώτη Κυ-
ριακή.

 
P Την απαγόρευση του 

χορού σε όλους τους χώρους 
εστίασης και αναψυχής αποφά-
σισε η Πανελλήνια Ομοσπον-
δία Εστιατορίων. Εξαιρείται ο 
χορός του Ζαλόγγου. Ειδικά για 
επαγγελματίες.

 
P Άσε τι έπαθε ο άλλος Σα-

λονίκη. Πήγε σπίτι στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα 
λόγω απαγόρευσης και έπιασε τη γυναίκα του 
με άλλον. Έκατσαν κι οι τρεις μαζί μέχρι τις 5 το 
πρωί.

 
P Εν τω μεταξύ, στις πιο πολλές επαρχια-

κές πόλεις και με βρακί να βγεις μετά τα μεσά-
νυχτα, δεν θα σε πάρει χαμπάρι κανείς.

 
P Χώρια που εμείς έχουμε απαγόρευση 

κυκλοφορίας εδώ και τριάντα χρόνια. Σχέδιο ‘πα-

ντόφλα’.
 
P Έτσι, από νωρίς μέσα στο σπίτι, πο-

λυθρόνα, κουβερτούλα και τραχανά. Πρόβα 
συνταξιούχος.

 
P Νωρίς ευτυχώς είναι ο Κουδουνάρης με 

τον Γαβαλά και περνά ευχάριστα το απόβραδο.
 
P Και κάτι άσχημα κορίτσια που δεν βλέ-

πονται κάθε φορά.
 

P Η αγάπη βλέ-
πει τα ρούχα κι εγώ 
προσπαθώ να δω 
μέσα από αυτά.

 
P Ζωή είναι τα 

απλά πράγματα. 
Το μυαλό να γεμί-
ζει θετικές σκέψεις, 
η καρδιά όμορφα 
συναισθήματα και 
το στομάχι μακα-
ρόνια με κιμά και 
κεφτεδάκια.

 
P Κόπηκε στα 

δύο ελληνικό ναρ-
καλιευτικό μετά από 
σύγκρουση με εμπο-
ρικό στο λιμάνι του 
Πειραιά. Να, αυτό 
το αξιόμαχο των ε-
νόπλων δυνάμεων 
φοβάμαι. Μέρα που ‘ναι…

 
P Αυτό κι αν ήταν επακούμπησμα ε;
 
P Και:
 Η δασκάλα καλεί τους γονείς στο σχολείο για 

ενημέρωση και έρχεται η σειρά του γύφτου μπα-
μπά….

«Το παιδί σας είναι πολύ καλό» του λέει η δα-
σκάλα.

«Φχαριστώ κυρά ντασκάλα» λέει ο γύφτος.
«Όμως στα μαθήματα δεν τα πάει καλά» συνε-

χίζει η δασκάλα.
«Ντηλαντή;;;» λέει ο μπαμπάς.
«Για παράδειγμα τον ρώτησα: Πόσα γράμματα 

έχει η αλφαβήτα; Πόσες ημέρες έχει ο χρόνος; 
Πόσο κάνει 5+8; και δεν ήξερε να απαντήσει ούτε 
σε αυτές τις απλές ερωτήσεις».

Κάνει νόημα ο μπαμπάς και φωνάζει το μικρό 
γυφτάκι παραδίπλα:

«Ντε μου λες ρε: Πόσα γκράμματα έχει η αλ-
φαβήτα;»

«20» απαντάει το γυφτάκι.
«Πόσες μέρες έχει ο χρόνος;»
«Θα χει καμιά ντιακοσαριά» λέει το γυφτάκι.
«Πόσο κάνει 5+8;»
«15» του απαντά το γυφτάκι.
Και του λέει τότε ο μπαμπάς του:
«Καλά, αφού τα ξέρεις ρε βλάκα, γκιατί ντεν τα 

λες και στη ντασκάλα;»
Κ.Π.
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