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Ήρθαν και στην Ημαθία
τα αυστηρότερα…
όχι τα χειρότερα!

  Η απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει ακόμη 
αυστηρότερα μέτρα για τον κορωνοϊό στην Ημαθία, 
ήταν κάτι που συζητιόταν έντονα και από την παρούσα 
στήλη την προηγούμενη εβδομάδα γράψαμε ότι 
εφόσον διατηρηθούμε τόσο ψηλά στα κρούσματα 
μας έρχονται τα αυστηρότερα. Και μιλούμε για 
αυστηρότερα μέτρα γιατί μπορούν να γίνουν και 
χειρότερα, επομένως είναι επιβεβλημένο πλέον τις 
επόμενες 14 ημέρες με σύνεση και υπευθυνότητα 
να προστατεύσουμε όχι μόνο την υγεία μας, αλλά 
και το μέλλον των επιχειρήσεων και της εμπορικής 
κίνησης. Η υποδειγματική εικόνα της Ημαθίας των 
προηγουμένων μηνών πρέπει να επανέλθει, γιατί 
η ήδη επιβαρυμένη κατάσταση με το άνοιγμα των 
σχολείων θα κινδυνεύσει να εκτιναχθεί σε επικίνδυνα 
επίπεδα. Χωρίς πανικό, ας συναισθανθεί ο καθένας 
το βάρος της ατομικής ευθύνης και ας συμβάλει στην 
δραστική μείωση έως εξαφάνιση των κρουσμάτων 
στην περιοχή μας. Είναι στο χέρι όλων μας!
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Θεοδώρας οσίας, Ευφροσύνου μαγείρου,

Ευανθίας

Η λακκούβα της Καρακωστή 
κοντεύει να ξανανοίξει...

Αυτή τη λακ-
κούβα (φωτο κά-
τω)στο οδόστρω-
μα της Μ. Καρα-
κωστή (12), την
άνοιξε η ΔΕΥΑΒ
στις 22 Ιουλίου
2020. Έκτοτε, ό-
πωςλένεοικάτοι-
κοι, έριξαν χαλίκι
επάνω και με το
πέρασματουχρό-
νου η λακκούβα
αρχίζει να... ξανα-
νοίγει (φωτο πά-
νω χθεσινή). Με
την κυκλοφορία
μάλιστα τωναυτο-
κινήτων,που είναι

μεγάλη στον συγκεκριμένο δρόμο, τα χαλίκια σκορπίζονται
δεξιάκαιαριστεράκαιόπωςπάει,πολύπιθανόηλακκούβανα
αρχίσει να ξανανοίγει…Αςαποκατασταθεί λοιπόν εγκαίρως,
πριναρχίσουνκαιοιφθινοπωρινέςβροχές!

Αυξάνονται τα κρούσματα, αυξάνονται και τα μέτρα…
Πάνω από 350 χθες στη χώρα…

Τοπρώτοαρνητικόρεκόρμε372κρούσματακορωνοϊούκαταγράφηκεχθεςστηχώραμας.Απόαυτάτα8είναιτα
νέακρούσματαστηνΗμαθία,4εκτωνοποίωνσυνδέονταιμεγνωστήσυρροήσεβιομηχανίαεπεξεργασίαςτροφίμων,
ενώ1αναφέρει επαφήμε επιβεβαιωμένοκρούσμα.70κρούσματαέχειηΠέλλα,στησυντριπτική τουςπλειοψηφία
προερχόμενααπόβιομηχανία τροφίμων.Από την ίδιαβιομηχανίαπροέρχονται ακόμη30 καιπλέον κρούσματασε
άλλεςπεριοχές.

Μάσκες και 
αντισηπτικά από 
τους εκπαιδευτές  
οδήγησης  στην 

Αστυνομία 
Ημαθίας

Υγειονομικό υλικό (μάσκες και αντι-
σηπτικά) στηνΔιεύθυνσηΑστυνομίας
ΗμαθίαςκαιστονΑστυνομικόΔιευθυντή
κ.ΚούγκαΔιονύσιοπαρέδωσετηνΤε-
τάρτη σωματείο εκπαιδευτών οδήγη-
σηςΗμαθίας«ΟΦΙΛΙΠΠΟΣ»μέσωτου
προέδρου τουςΒασίληΚοτίδη.Ήταν,
όπωςλέειτοσωματείο,μιακίνησηανα-
γνώρισηςτωνδυσκολιώνπουαντιμετω-
πίζουνοι αστυνομικοί καθημερινάκατά
τηνεκτέλεσητηςΥπηρεσίαςτους.

Και στις τάξεις το όριο των 9 ατόμων; 
Ηαπαγόρευσηκάθεείδουςσυνάθροισηςπολιτώνάνωτων9ατόμωνγιαοποιονδήποτελόγο, τόσοσεδημόσιο

όσοκαισειδιωτικόχώρο,είναιένααπόταμέτραπουθαισχύουναπόσήμερακαιγια14ημέρεςστηνΗμαθία,λόγω
covid.

Ερώτημα:Τοόριοτων9ατόμωνισχύεικαιγιατιςσχολικέςαίθουσες;Μήπωςθαπρέπειναδιευκρινισθεί;

Ηλύρακαιηφωνή
τωναδελφώνΤσαχουρίδη

θααντηχήσειστοΚαστερλόριζο
Δίχωςμουσικάσύνορα,αλλάμε«ψυχήκαισώμα»σεκάθενότατους,οι

βεροιώτες μουσικοίΜατθαίος και ΚωνσταντίνοςΤσαχουρίδης, αποδει-
κνύουν γιαμιαφοράακόμα τηνοικουμενικότητα της ελληνικήςψυχήςφτά-
νονταςαπόταποντιακάάσματακαιτουςμεγάλουςσυνθέτεςτουελληνισμού
μέχριταπαγκόσμια«ποιήματα»μουσικήςτουδιεθνούςρεπερτορίου.Καιτην
ερχόμενηΔευτέρα,σεμιαδύσκοληγιατηνΕλλάδαχρονικήστιγμή,ταδυο
αδέλφιαθαβρίσκονταιστοΚαστελλόριζογιαναδώσουνμιασυναυλία,έτσι
όπωςαυτοίξέρουν...ΗεκδήλωσηδιοργανώνεταισεσυνεργασίαμετοΔήμο
Μεγίστης(Καστελλόριζο)καιμετηχορηγίατουΠολιτιστικούΙδρύματοςΤσα-
βλίρηκαιτηςεταιρείαςIslandOilHoldingsκαιμαζίτουςθαείναιοιμουσικοί:
ΑθανάσιοςΣωτηριάδης /πλήκτρα, ΓεώργιοςΣκηπητάρης / καβάλ, κλαρίνο,
ΙωάννηςΠούλιος/λαούτο,κιθάρακαιΓεώργιοςΚορτσινίδηςστατύμπανα.

(Καλώς εχόντων…τηΔευτέρασύνδεση μεΚαστελόριζο στην εκπομπή
«πρωινέςσημειώσεις»(10.00-11.00)στονΑΚΟΥ996)

Ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ ΒέροιαςΛεωνίδαςΑκριβό-
πουλος, μίλησε το μεσημέρι της Πέμπτης στονΑΚΟΥ
99.6 και σταΛΑΪΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ για ταμέτραπου έλαβαν
στο κλειστό γυμναστήριο τουΔ.Α.Κ.Μακροχωρίου μετά
το επιβεβαιωμένο κρούσμα σε διοικητικό στέλεχος της
ομάδας μπάσκετ τουΦιλίππου,πουπαρακολούθησε τις
προηγούμενες ημέρες φιλικό αγώνα της ομάδας. Ο κ.
Ακριβόπουλος ξεκαθάρισε ότι έλαβαν επιπλέον μέτρα
από τα απαιτούμενα και προχώρησαν σε κλείσιμο του
γυμναστηρίουγιαδύοημέρεςκαιεπισταμένηκαθαριότητα
μετάαπόεπικοινωνίακαιλήψηοδηγιώναπότονΕΟΔΔΥ.
Υπογράμμισε ότι από δω και πέρα η υπηρεσία του θα
πρέπειναείναιπροετοιμασμένηγιααντίστοιχεςπεριπτώ-
σειςσεαθλητικούςχώρους,παράτιςελλείψειςσεμόνιμο
προσωπικό. «Η επάρκεια σε υλικά και οι συμβασιούχοι
μετα8μηναπουείναιμιακαλήλύση,αφούείναιεπαρκής
χρόνος να εκπαιδευτούν και να υπάρχει αποτέλεσμα, θα
βοηθήσουνναγίνει ότι είναιαπαραίτητοαπό τηνπλευρά
τουδήμουγιανατηρηθούνταυγειονομικάπρωτόκολλα»,
ανέφερεοπρόεδρος.

Στο τέλος της τηλεφωνικής τουπαρέμβασης ο κ.Α-
κριβόπουλος ρωτήθηκε αν αισθάνεταιπιο «ανάλαφρος»,
αφού το κομμάτι τηςΔημοτικήςΑστυνομίας έφυγε από
τα χέρια του και το ανέλαβε ο ΣτάθηςΚελεσίδης. Ευχή-
θηκε στον κ. Κελεσίδη καλή επιτυχία και μίλησε για την
σημαντικήδουλειάπουέγινεότανανέλαβε το2016,όταν
υπολειτουργούσεηδημοτικήαστυνομίακαισήμερααισθά-

νεταιταυτόχρονακαι«ξελαφρωμένος»(αφούείχεεξαρχής
διπλάκαθήκοντα)απόμιαθέσημεαρκετέςαρμοδιότητες
καιφασαρία,αλλάκαιχαρούμενοςγιατίέγινανπράξηπρο-
τάσεις και σχέδιαπουπροσπαθούσανωςυπηρεσία εδώ
καιχρόνια.

Λ.ΑκριβόπουλοςστονΑΚΟΥ99.6:
«Παράτιςελλείψειςσεπροσωπικό

κάνουμετοπαραπάνωστουςαθλητικούςχώρους
καιπροετοιμαζόμαστεγιααντίστοιχαπεριστατικά»
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Σχολικές μονάδες σε Νάουσα και Βέροια επισκέφθηκε 
χθες η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως

Επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Νάουσας και στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας πραγματο-
ποίησε χθες η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων 
κ. Νίκη Κεραμέως, στο πλαίσιο της περιοδείας που 
πραγματοποιεί στην Κεντρική Μακεδονία, συνοδευό-
μενη από τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο 
Βεσυρόπουλο και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Αλέξανδρο  Κόπτση.

Την Υπουργό και τον Υφυπουργό υποδέχτηκαν στο 
ΕΠΑΛ ο Δήμαρχος Νάουσας κ. Νικόλας Καρανικόλας, 
ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Γιώργος Τριανταφύλλου, ο 
νέος Διευθυντής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημα-
θίας κ. Θανάσης Παπαδόπουλος, ο  νέος Διευθυντής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας κ. Δημήτρης 
Πυρινός, ο Διευθυντης του 1ου ΕΠΑΛ Νάουσας κ. Δη-
μήτρης Νάτσιος και καθηγητές του ΕΠΑΛ. 

Στη συζήτηση που ακολούθησε η Υπουργός επε-
σήμανε πως η επίσκεψή της στο ΕΠΑΛ της Νάουσας 
σηματοδοτεί την  βούληση του  Υπουργείου Παιδείας  
να προχωρήσει στην αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
να ενισχύσει τον εν λόγω τομέα μέσω και του Ταμείου Ανάκαμψης με 
χρηματοδοτικά «εργαλεία» που θα αφορούν στις υποδομές, τον εξοπλι-
σμό κ.ά. 

Όπως αναφέρει σχετικό δελτίο Τύπου του Δήμου, η Υπουργός, μετα-
ξύ άλλων,  αναφερόμενη στην επικείμενη έναρξη της σχολικής χρονιάς 
επεσήμανε πως η υποχρεωτική χρήση μάσκας από εκπαιδευτικούς και 
μαθητές  στους εσωτερικούς χώρους των σχολείων,  έχει ως στόχο την 
προστασία των μαθητών και της δημόσιας υγείας που αποτελεί, όπως 
είπε,  προτεραιότητα της Κυβέρνησης.  Στο περιθώριο της συνάντη-
σης η κ. Κεραμέως συνομιλώντας με τον Δήμαρχο δεν παρέλειψε να 
αναφερθεί στην στενή συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών με την 

Αυτοδιοίκηση σε ό,τι αφορά στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων, 
τις προμήθειες αντισηπτικών υγρών στα σχολεία  κ.ά. 

 Στο Εσπερινό Γυμνάσιο - Λύκειο Βέροιας
Το απόγευμα η υπουργός Παιδείας επισκέφθηκε το Εσπερινό 

Γυμνάσιο - Λύκειο Βέροιας, μαζί με τον Περιφερειακό διευθυντή κ. Κό-
πτση. Οπως διευκρίνισε επρόκειτο για μια υπηρεσιακή επίσκεψη για 
να ενημερωθεί σχετικά με τα θέματα και τους προβληματισμούς της 
εκπαιδευτικής κοινότητας του Νομού και να επισημάνει την αναγκαιό-
τητα τήρησης των μέτρων για την ασφάλεια της δημόσιας υγείας, λόγω 
κορονοϊού.

Με τους παρόντες διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και προσώπους της ΕΛΜΕ συζητήθηκαν οι νέες συνθήκες 

που διαμορφώνονται φέτος στα σχολεία και παρέπεμψε στις διευκρι-
νιστικές εγκυκλίους που εκδόθηκαν χθες από το Υπουργείο για τη λει-
τουργία των σχολικών μονάδων. Επισήμανε επίσης την ανάγκη χαλά-
ρωσης του νομικού πλαισίου σχετικά με τη φοίτηση ανηλίκων μαθητών 
στα Εσπερινά σχολεία ενώ με τον δήμαρχο Κώστα Βοργιαζίδη και την 
αρμόδια αντιδήμαρχο Παιδείας Συρμούλα Τζήμα, αναφέρθηκαν στην 
αποστολή των υλικών (μάσκες, αντισηπτικά) από την ΚΕΔΕ, εντός των 
ημερών, για διανομή στα σχολεία. Παρών , ήταν επίσης και ο πρόεδρος 
της ΝΟΔΕ κ. Παναγιώτης Παλπάνας, ενώ μέλη του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ έ-
καναν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το εσπερινό ΓΕΛ για θέματα 
που αφορούν την εκπαίδευση και της παρέδωσαν σχετικό υπόμνημα.

Μέσω μιας ακόμη ιδιαίτερα σημαντικής πρωτοβουλίας του Απόστο-
λου Τζιτζικώστα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενισχύει οικο-
νομικά με το ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ, τις επιχειρήσεις της 
Κεντρικής Μακεδονίας που επλήγησαν από την πανδημία του κορονο-
ϊού. Πρόκειται για κεφάλαιο κίνησης που θα δοθεί στις επιχειρήσεις για 
να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει η 
πανδημία του κορονοϊού στα οικονομικά τους. 

Η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση αφορά και επιχειρήσεις της 
Ημαθίας και για τον σκοπό αυτό, ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Κα-
λαϊτζίδης συμμετείχε σε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη ενώ στο αμέσως 
προσεχές χρονικό διάστημα, σε συντονισμό με την Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας και τους αρμόδιους φορείς υλοποίησης του προγράμ-
ματος, η Π.Ε. Ημαθίας θα προχωρήσει στην ευρύτερη ενημέρωση του 
επιχειρηματικού κόσμου της Ημαθίας για όλες τις λεπτομέρειες και τις 
προϋποθέσεις. 

Μάλιστα, σε δήλωσή του ο κ. Καλαϊτζίδης αναφέρει: 
 «Πρόκειται για ένα σπουδαίο πρόγραμμα που θα ενισχύσει ση-

μαντικά και την αγορά της Ημαθίας. Οι πρωτοβουλίες του Απόστολου 
Τζιτζικώστα, το έργο που σχεδιάζει και υλοποιεί μέσω της Περιφέρειας, 
είναι παράδειγμα για όλη την Ελλάδα, για να έχουμε μια ουσιαστική 
ανάπτυξη και να στηρίζουμε τον κόσμο με πράξεις και όχι μόνο στα 
λόγια. Τον ευχαριστούμε μια ακόμη φορά που στέκεται στο πλευρό της 
Ημαθίας και των πολιτών της» 

Αιτήσεις από τις 10 Σεπτεμβρίου  έως τις 09 Οκτωβρίου 2020
Να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη δράση τέτοιου επιπέδου 

που υλοποιείται στη χώρα και αφορά στην άμεση ενίσχυση των επιχει-
ρήσεων και της αγοράς της Κεντρικής Μακεδονίας με ρευστότητα και 
αναμένεται να αποτελέσει πιλότο και για άλλες Περιφέρειες της Ελλά-
δας. Η δε ενίσχυση των επιχειρήσεων από την Περιφέρεια είναι συ-
μπληρωματική των δράσεων της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορονοϊού και κυρίως 
των οριζοντίων μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Το πρόγραμ-
μα της Περιφέρειας θα υλοποιηθεί μέσω του Κέντρου Επιχειρηματικής 
και Πολιτιστικής Ανάπτυξης της Αναπτυξιακής Ένωσης Μακεδονίας 
(ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ). 

Το χρονικό διάστημα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο 
πρόγραμμα είναι από τις 10/09/2020 έως τις 09/10/2020, χωρίς να υ-
πάρχει δυνατότητα παράτασης.

Τα επιχορηγούμενα ποσά θα κυμαίνονται από 5.000 έως 50.000 
ευρώ και θα καταβληθούν κατά το διάστημα από 01/01/2021 έως 
31/03/2021.

Δικαιούχοι θα είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κάθε εταιρι-
κής μορφής, αποκλειομένων αυτών του πρωτογενούς τομέα.

Βασικά κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν:
• Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) έτους 2019
• Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, & Αποσβέσεων (EBITDA/K.E.) έτους 2019
• Επίπτωση του Covid-19 στον Κύκλο Εργασιών της Επιχείρησης 

για το διάστημα 01/04/2020 έως 30/06/2020 σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα 01/04/2019 έως 30/06/2019

Ο πλήρης οδηγός της δράσης έχει αναρτηθεί μεταξύ άλλων στις 
ιστοσελίδες της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, του ΕΦΕΠΑΕ, της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και στη Διαύγεια και συγκεκριμένα στις κάτωθι ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις:

•  ht tps: / /kepa-anem.gr/επιχε ιρήσεων-που-επλήγησαν-α-
πό-τον-covid-19/ 

• https://efepae.gr/frontend/articles.php?cid=659&t=Enisxusi-
epixeirisewn-pou-epligisan-apoton-Covid-19 

• http://www.pepkm.gr/ενίσχυση-μικρών-και-πολύ-μικρώ-επιχειρήσε-
ων-που-επλήγησαν-από-τον-covid-19-στην-κεντρικη-μακεδονία/ 

• https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Τ7Λ7ΛΛ-Π6 

Κ. Καλαϊτζίδης: «Παράδειγμα για όλη την Ελλάδα, 
οι πρωτοβουλίες του Απόστολου Τζιτζικώστα»

-Δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας για την οικονομική ενίσχυση σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού
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ΜΟΥΛΑΝ    (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές:    Καθημερινά στις 19.45 
(Θερινή αίθουσα – Μη υποχρ, χρήση μάσκας) 

Σκηνοθεσία: ΝΙΚΙ ΚΑΡΟ
Σενάριο: ΡΙΚ ΤΖΑΦΑ
Ηθοποιοί: ΤΖΕΤ ΛΙ, ΓΚΟΝΓΚ ΛΙ, ΝΤΟΝΙ ΓΙΕΝ, 

ΛΙΟΥ ΓΙΦΕΪ, ΤΖΕΪΣΟΝ ΣΚΟΤ ΛΙ

 
AFTER 2: ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
AFTER WE COLLIDED
Σκηνοθεσία: ΡΟΤΖΕΡ ΚΑΜΠΛ

Σενάριο: ANNA TONT
Ηθοποιοί: ΤΖΟΣΕΦΙΝ ΛΑΝΓΚΦΟΡΝΤ, ΧΙΡΟ ΦΑ-

ΪΝΣ ΤΙΦΙΝ
Προβολές :    καθημερινά στις 21.45 στην Θερινή 

αίθουσα -  (Θερινή – Μη υποχρ, χρήση μάσκας) 
Παρασκευή 11/9 και Σάββατο 12/9:  Έξτρα προβο-

λή στην αίθουσα 1 στις 20.30 
(Αιθ1 – Υποχρεωτική χρήση μάσκας)
 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 

πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρα-
κάτω σύνδεσμο:  http://www.cinestar.gr 

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     10/9/20 - 16/9/20

Ξεκινούν οι εγγραφές
 στα Εικαστικά Εργαστήρια 

του Δήμου Νάουσας 
Ξεκινούν οι εγγραφές στα Ει-

καστικά Εργαστήρια του Δήμου 
Η.Π. Νάουσας για το νέο εκπαι-
δευτικό έτος 2020-2021, σε συ-
νεργασία με τον Σύλλογο για τη 
Διάδοση των Εικαστικών Τεχνών 
Νάουσας.

Τα Εικαστικά Εργαστήρια, 
προσφέρουν σε παιδιά, εφήβους 
και ενήλικες την δυνατότητα, ανά-
λογα με την ηλικία τους και μέσα 
από ευχάριστη απασχόληση, να 
πλησιάσουν την εικαστική δημι-
ουργία, να μάθουν τη γλώσσα της 
και να χειριστούν διαφορετικά εκ-
φραστικά μέσα.

Κατά την φετινή χρονιά (2020-
2021) θα λειτουργήσουν τα τμή-
ματα ζωγραφικής και κεραμικής 
για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, 
όπως επίσης βιτρό, ντεκουπάζ, 
ψηφιδωτού, κοσμήματος και φω-
τογραφίας για ενήλικες. Επίσης 
δημιουργούνται νέα τμήματα αγι-
ογραφίας, ξυλογλυπτικής, χαρα-
κτικής, ελεύθερου σχεδίου, γλυ-
πτικής, αστικής τέχνης (streetart), 
τρισδιάστατης ψηφιακής αποτύ-
πωσης πολιτιστικής κληρονομιάς (3Dscanningaugmentedreality).

Πληροφορίες-εγγραφές στην γραμματεία των Εικαστικών Εργαστηρίων (Πολυχώρος 
Χρήστος Λαναράς- αίθουσα Βέτλανς, 1ος όροφος) στο τηλ: 2332350027,  καθημερινά 
από Δευτέρα-Παρασκευή τις ώρες 09:00-14:00.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  

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

1. Την οικογένεια Αθηνάς Πράπα, Γεωργίου Καραούλα  για την οικονομική δωρεά αντί 
στεφάνου εις μνήμη του αγαπημένου τους θείου Αντώνη Ραφτόπουλο 

Ο Θεός αν τον αναπαύσει
2. Την οικογένεια  Αργύρη και Κατερίνας  Σακαλή  για την προσφορά τροφίμων  υπέρ 

αναπαύσεως των γονέως τους  Μενελάου Σακαλή και Όθωνα Λιμπάτζη 
Ο Θεός αν τους αναπαύσει

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Συνεχίζεται για λί-
γες ακόμα ημέρες η 
έρευνα που πραγμα-
τοποιεί ο Δήμος Η.Π. 
Νάουσας για το Σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής Κι-
νητικότητας της πόλης 
και αφορά στη διερεύ-
νηση των χαρακτηρι-
στικών μετακινήσεων 
των κατοίκων αλλά και 
τη συνεισφορά τους 
στην ανάδειξη του 
ιδανικού σεναρίου κι-
νητικότητας για τη Νά-
ουσα. 

Υ π ε ν θ υ μ ί ζο υ μ ε 
πως η ομάδα έργου 
του Σχεδίου Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότη-
τας (ΣΒΑΚ) του Δή-
μου Η.Π. Νάουσας, 
σε συνεργασία με την 
Δημοτική Αρχή, δι-
αμόρφωσε τέσσερα 
εναλλακτικά σενάρια 
για την ανάπτυξη του μελλοντικού συστήματος κινητικότητας 
της περιοχής. Ένα σενάριο κινητικότητας προδιαγράφει την 
προτεραιότητα (ή και τις προτεραιότητες) που θα δοθεί (δο-
θούν) στον σχεδιασμό των μέτρων αστικής κινητικότητας. Θα 
αποτελέσει με άλλα λόγια τον οδηγό στον οποίο θα  βασιστεί 
ο Δήμος για την υλοποίηση μέτρων και την εφαρμογή ρυθμι-
στικών διατάξεων για τις υποδομές του κοινόχρηστου χώρου 
της πόλης.

Η φιλοσοφία διαμόρφωσης των σεναρίων αποτελεί συν-
δυασμό της ανάλυσης των υφιστάμενων συνθηκών κινητι-
κότητας της πόλης, της αξιολόγησης των αναγκών και των 
προβλημάτων του συστήματος που υπαγορεύτηκαν κατά την 
διάρκεια της 1ης θεματικής διαβούλευσης από τους ίδιους 

τους φορείς, αλλά και της σχετικής εμπειρίας από αντίστοιχες 
ευρωπαϊκές πρακτικές.

Ο Δήμος Νάουσας, μένοντας πιστός στην δέσμευσή του 
για την εφαρμογή των συμμετοχικών διαδικασιών σε όλα τα 
στάδια εκπόνησης του ΣΒΑΚ, καλεί τους πολίτες να διατυ-
πώσουν τις απόψεις και τις προτεραιότητέςτους, ώστε να 
διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη του κατάλ-
ληλου σεναρίου. 

Αυτό που χρειάζεται από την πλευρά των δημοτών είναι 
να επισκεφθούν τον παρακάτω σύνδεσμο και αφού διαβά-
σουν και μελετήσουν τα τέσσερα σενάρια και τα βασικά χα-
ρακτηριστικά του καθενός, να επιλέξουν αυτό που θεωρούν 
καταλληλότερο για την διαμόρφωση του μελλοντικού συστή-
ματος αστικής κινητικότητας της πόλης.

Το σενάριο θα πρέπει στην ουσία 
να απαντά στο ερώτημα:

«Πώς φαντάζεστε τις ιδανικές συν-
θήκες στην πόλη της Νάουσας, για την 
πραγματοποίηση των καθημερινών 
σας μετακινήσεων»

Το πρώτο τμήμα της έρευνας περι-
λαμβάνει ερωτήσεις για τα χαρακτηρι-
στικά των καθημερινών μετακινήσεων 
και το δεύτερο αφορά στην επιλογή 
του ιδανικού σεναρίου για τη Νάουσα.

Σύνδεσμος έρευνας:https://forms.
gle/e8HVxfJP9YiKvjAr9

Δήμος Η.Π. Νάουσας: Συνεχίζεται 
η διαδικτυακή έρευνα για το Σχέδιο 

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Μετά  την χθεσινή  ανακοίνωση  από  την  πολιτεία και νέων  μέτρων  μετά 

από έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Κέντρο Επιχειρή-
σεων της Πολιτικής Προστασίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά 
δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί και με τα χθεσινά αποτελέσματα στις 
Π.Ε. Πέλλας, Πιερίας, Ημαθίας και Κιλκίς, με εντολή  του Υφυπουργού Πο-
λιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, με απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου και 
κατόπιν εισήγησης και σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
του Υπουργείου Υγείας, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κιν-
δύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς των 
επιπτώσεων της νόσου COVID-19, αποφασίστηκαν τα κάτωθι περιοριστικά 
μέτρα:

Απαγόρευση λειτουργίας όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος από τις 12:00 τα μεσάνυχτα έως τις 07:00 της επομένης.

Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης, όπως πάρτι, εμποροπανηγύρεις, λιτα-
νείες, λαϊκές αγορές κ.λπ.

Απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης πολιτών άνω των 9 ατόμων για 
οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο.

Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε 
τραπέζι έως 4 άτομα, εκτός εάν πρόκειται για συγγενείς α’ βαθμού, όπου επι-
τρέπεται έως 6 άτομα.

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερι-
κούς χώρους.

 Μετά από τα παραπάνω έκτακτα περιοριστικά μέτρα 
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ
η λειτουργία  όλων  των  τμημάτων  της  λέσχης  μέχρι  νεοτέρας ενημέρω-

σης σας, με  γνώμονα  το  κοινό  καλό.
Ανάλογα  με  την  εξέλιξη  της   κατάστασης  που  θα  διαμορφωθεί  στις  

επόμενες  ημέρες,  θα  ενεργήσει  και  ο  σύλλογος  μας καθώς θα μεταφερ-
θεί και η ημερομηνία  έναρξης των τμημάτων μας  μετά την 20η Σεπτεμβρίου 
2020, με  σκοπό  να  προστατεύσουμε   τη  δημόσια  υγεία.

 Παρακαλούμε  για  την  ενημέρωση  σας  και  τη  συμμόρφωση  με  
τις  οδηγίες  των  αρμοδίων  υπηρεσιών, προκειμένου  να  συμβάλλουμε  ό-
λοι  στη  ΜΗ  εξάπλωση  του κορωνοϊού  και  να  ξεπεράσουμε  ανώδυνα  το  
πρόβλημα.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος   Η Γ. Γραμματέας

Τουμπουλίδης Νικόλαος  Τογκουσίδου Ευαγγελία
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Μάκης Βορίδης: 
Σε λειτουργία η πλατφόρμα 

υποβολής αιτημάτων 
πληρωμής

 για τα Σχέδια Βελτίωσης

 Σε λειτουργία έχει τεθεί από την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου η εφαρμογή για την 
υποβολή αιτημάτων πληρωμής για την υλοποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης έπειτα 
από την καίρια παρέμβαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Μάκη Βορίδη.

Οι δικαιούχοι του υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης - δράσεις 4.1.1 και 4.1.3) 
μπορούν να υποβάλουν το σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.
ependyseis.gr. Προς το παρόν το αίτημα είναι πλήρως λειτουργικό μέχρι και το 
στάδιο του ελέγχου ορθότητας ενώ στις αμέσως επόμενες ημέρες πρόκειται να κα-
ταστεί διαθέσιμη η οριστικοποίηση και υποβολή του.   

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί προσωπική δικαίωση του κ. Βορίδη ο οποίος από την 
πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων του στο Υπουργείο πέτυχε να απεμπλέ-
ξει τα Σχέδια βελτίωσης σε δύο μόλις μήνες και έπειτα από απραξία δύο ολόκλη-
ρων ετών της προηγούμενης ηγεσίας, ενώ παράλληλα παρακολουθούσε στενά και 
συνέδραμε ουσιαστικά τη διαδικασία υλοποίησης τους. 

Όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός, τα Σχέδια Βελτίωσης συνιστούν το βασικό 
επενδυτικό μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και αποτελούν το κύριο 
μέσο για την επίτευξη του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της 
πατρίδας μας μέσα από την εκμηχάνιση της ελληνικής γεωργίας. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι ο συγκεκριμένος στόχος κατέχει υψηλή θέση στις προτεραιότητες του κ. 
Βορίδη, προκειμένου να δοθεί η απαραίτητη ώθηση στην Αγροτική Ανάπτυξη μέσω 
της αύξησης της παραγωγικότητας και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των 
ελληνικών προϊόντων.

Ενδεικτικό του βάρους που έχει δοθεί στην υλοποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης 
είναι και το γεγονός ότι κατά τη φάση υποβολής αιτήσεων αυξήθηκε, με απόφαση 
του Υπουργού, η δημόσια δαπάνη του μέτρου από τα 316 εκατομμύρια ευρώ στα 
600 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα ένταξης σε όσο 
το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους του προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι σε συνδυασμό με τα δύο, μοναδικά στο είδος τους, χρηματο-
δοτικά εργαλεία που συγκρότησε το Υπουργείο σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έχει δημιουργηθεί 
ένας ολοκληρωμένος χρηματοδοτικός πυλώνας για την ανάταξη της αγροτικής οι-
κονομίας της χώρας μας.

Πρώτη συνέντευξη του Βεροιώτη αναπληρωτή εκπροσώπου 
Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιου Καλπάκη, στον ΑΚΟΥ 99.6

Ανανέωση στον ΣΥΡΙΖΑ, 
προαναγγελθέν έγκλημα στη Μόρια,  

παλινωδίες της κυβέρνησης σε πανδημία 
και παιδεία και καταδικαστέα 
τα κινήματα κατά της μάσκας 

Την πρώτη του συνέντευξη ως αναπληρω-
τής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε ο 
βεροιώτης Στέργιος Καλπάκης στην ραδιοφω-
νική εκπομπή ΛΑΪΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον ΑΚΟΥ 
99,6. Αναφέρθηκε στην τριπλή κρίση που βι-
ώνει η πατρίδα μας, σε υγειονομικό, εθνικό και 
οικονομικό επίπεδο και με αυτά τα δεδομένα 
ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση και 
κύριος εκφραστής της αριστερής παράταξης 
για να παρουσιάσει μια εναλλακτική πρόταση 
προχώρησε σε μια αναδιάταξη δυνάμεων στο 
εσωτερικό του κόμματος με σαφές μήνυμα α-
νανέωσης και σε πρόσωπα. Στο πλαίσιο αυτό 
είπε ο κ. Καλπάκης έγινε από τον πρόεδρο του 
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα η τιμητική πρόταση στο 
πρόσωπό του και θα προσπαθήσει με όλες του 
τις δυνάμεις να συμβάλει ώστε να επικοινω-
νήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις προτάσεις 
τους στην ελληνική κοινωνία. 

Όσον αφορά στο συμβάν στην Μόρια, το 
χαρακτήρισε ως προαναγγελθέν πολιτικό έ-
γκλημα, τονίζοντας ότι τον Ιούλιο 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδω-
σε την δομή φιλοξενίας με περίπου 5.000 πρόσφυγες και 
στη συνέχεια η Ν.Δ. με την αύξηση των ροών έφτασε στις 
20.000, αφού η κυβέρνηση δεν είχε την βούληση να απο-
συμφορήσει την δομή και να διαμοιράσει τους πρόσφυγες 
για λόγους πολιτικού κόστους. Η κατάσταση έβραζε τόσους 
μήνες και τελικά «έσκασε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καλπά-
κης, και η κυβέρνηση δεν μερίμνησε και δεν έλαβε τα απαι-
τούμενα μέτρα, ενώ υπογράμμισε ότι άμεσα θα πρέπει να 
μεταφερθούν οι πρόσφυγες στην ενδοχώρα. 

Για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, ανέφερε 
ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις έβαλαν πλάτη την περίοδο 
του lockdown και της καραντίνας. Δυστυχώς στη συνέχεια 
η κυβέρνηση όταν «άνοιξαν» τα πράγματα έστειλε το λάθος 
μήνυμα με παρουσία στελεχών της σε μαζικές συναθροίσεις. 
Αυτό συνεχίστηκε με το άνοιγμα του τουρισμού χωρίς να 
υπάρχουν κοινά υγειονομικά πρωτόκολλα, χωρίς υποχρεωτι-
κό τεστ 72 ωρών γι’ αυτούς που έρχονται από το εξωτερικό, 
χωρίς ουσιαστική ενίσχυση του συστήματος υγείας, υπήρξε 
μια σειρά από παλινωδίες με λάθος μηνύματα και χειρισμούς 

και φτάνει να επιρρίπτει την ευθύνη στον απλό πολίτη και να 
κουνάει το δάχτυλο στην νεολαία για την έξαρση του ιού. 

Για το άνοιγμα των σχολείων ο κ. Καλπάκης σχολίασε 
ότι το παράδειγμα της Ιταλίας με κινήσεις και ουσιαστικές 
ενέργειες όπως προμήθεια 3 εκατ. μονών θρανίων, μείωση 
των μαθητών ανά τάξη δεν το ακολούθησε η κυβέρνηση της 
Ν.Δ. που έπρεπε να προσλάβει επιπλέον εκπαιδευτικούς και 
να βρει επιπλέον αίθουσες διδασκαλίας. «Αντ’ αυτών η κυ-
βέρνηση ρίχνει το βάρος μόνο στην μάσκα και στο περίφημο 
«παγουρίνο», συμπλήρωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος. 
Ο κ. Καλπάκης υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να αντιμετωπί-
ζεται το θέμα ως business as usual, αλλά χρειάζονται γεν-
ναίες κρατικές παρεμβάσεις κάτι που δεν μπορεί να κάνει η 
Ν.Δ. γιατί δεν έχει την πολιτική βούληση. 

Τέλος ο κ. Καλπάκης ξεκαθάρισε ότι αυτά τα κινήματα 
διαμαρτυρίας κατά της μάσκας ή συνωμοσιολογίας ότι δεν 
υπάρχει κορωνοϊός είναι άκρως καταδικαστέα από τον 
ΣΥΡΙΖΑ, που συντάσσεται απόλυτα με την επιστήμη και τις 
υποδείξεις των ειδικών. «Τα φαινόμενα αυτά πρέπει να απο-
μονωθούν από όλους μας και από τους πολιτικούς και την 
κοινωνία» είπε χαρακτηριστικά.  
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Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου Βέροιας 

προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απου-
σιάσουν , η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβά-
νει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο 
χρονικό διάστημα χρειάζονται. Επίσης ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  
Συγγενείς και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επισκεπτηρίου  
για τους Τροφίμους του Ιδρύματος , είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-
18.00.  

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 13 Σεπτεμ-

βρίου 2020 στον Ιερό Ναό Μητροπό-
λεως Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής του 
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού, αδελφού και θείου

ΟΡΕΣΤΗ ΙΩΑΝ.
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

(ιατρού) 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα, 

Ο αδελφός, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 13 Σε-

πτεμβρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Κωνσταντίνου και Ελένης (Εργατι-
κές Κατοικίες) Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΣΤΡΗ 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, Τα αδέλφια, 

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 10 Σε-

πτεμβρίου 2020 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας ο Ευστάθιος Κων. 
Παπαδόπουλος σε ηλικία 76 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 11 

Σεπτεμβρίου 2020 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Βασίλειος 
Κυρ. Βάντσης σε ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Από την Θρακική Εστία Βεροίας
Αρτοκλασία για την 

ημέρα Υψώσεως του 
Τιμίου Σταυρού

Η Θρακική Εστία Βεροίας, στα πλαίσια των 19ων ετησίων εκδηλώσεων της 
(ΠΙΣΤΗΣ και ΕΥΛΑΒΕΙΑΣ στον ΠΡΟΣΤΑΤΗ της ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ), παγκόσμια 
ημέρα Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, θα πραγματοποιήσει αρτοκλασία

στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου
την ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Το Δ.Σ. καλεί  μέλη και  φίλους  να παραστούν στην Θεία Λειτουργία

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης  
Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων: 

 Την Παρασκευή 
11 Σεπτεμβρίου θα 
ομιλήσει στις κατά 
τόπους Ιερατικές 
Συνάξεις:  

• Στις 9:30 π.μ. 
στον Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό Κοι-
μήσεως της Θεοτό-
κου Αλεξανδρείας 

• Στις 11:30 π.μ. 
στον Ιερό Ναό Οσί-
ου Αντωνίου Πολι-
ούχου Βεροίας 

• Στις 6:00 μ.μ. 
στον Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό Με-
ταμορφώσεως του 
Σωτήρος Ναούσης 

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Οσίου Δαβίδ και Αγίας Άννης στα Ριζώματα και θα 
υποδεχθεί την τιμία κάρα του Οσίου Δαβίδ από την Εύβοια. 

 Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου Βεροίας και στο τέλος θα τελέσει Μνημόσυνο για 
τα θύματα της Γενοκτονίας του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας. 

 Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου το απόγευμα θα λάβει μέρος 
στον Πολυαρχιερατικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Κοζάνη επί τη 
εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. 

 Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το πρωί θα προεξάρχει στο 
Αρχιερατικό Συλλείτουργο και θα κηρύξει το θείο λόγο στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
στην Κοζάνη επί τη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. 

 Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σταυρού επί τη εορτή του Αγίου Συ-
μεών Θεσσαλονίκης.  

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Εσπερινό και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του 
ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον υπό κατασκευή ναό 
του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στη Βέροια.  

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Τριλόφου επί τη εορτή της Αγίας 
Ευφημίας.  

 Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον Εσπερινό στο Κουστοχώρι (Κατασκηνώσεις ΓΕΧΑ) 
επί τη εορτή της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων αυ-
τής. 

 Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων στον Τριπόταμο επί τη εορτή 
της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων αυτής. 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑΣ 20:00ης ΕΩΣ 24:00ης

ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 
ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ.

Η κάρα του Οσίου Δαβίδ 
του εν Ευβοία για λίγες ώρες 

στα Ριζώματα Ημαθίας
Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 

2020 και ώρα 07.30 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Δαβίδ και Αγίας Αννης στα 
Ριζώματα Ημαθίας θα γίνει η υπο-
δοχή της Τίμιας Κάρας του Οσίου 
Δαβίδ του εν Ευβοία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟ-
ΛΟΥΘΙΩΝ:

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020 
και ώρα 07.30

Άφιξη – υποδοχή Τίμιας Κάρας 
του Οσίου Δαβίδ του εν Ευβοία και 
εν συνεχεία Όρθρος και Αρχιερατι-
κή Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος 
του Μητροπολίτου Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. Παντελε-
ήμονος.
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Eγκρίθηκε η δημοπράτηση 
του Αρδευτικού

δικτύου Οικισμού 
Μέσης Δήμου Βέροιας

Με Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, εγκρίθηκε η δημοπράτηση του υποέργου «Αρδευτικό δίκτυο Οικισμού 
Μέσης Δήμου Βέροιας».

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.764.000,00€, αφορά στη βελτίωση του 
υφιστάμενου ανοιχτού αρδευτικού δικτύου (χωμάτινα αυλάκια) στο αγρόκτημα του 
οικισμού Μέση του Δήμου Βέροιας, με την κατασκευή κλειστού αρδευτικού δικτύου 
με δυνατότητα άρδευσης 1.300 στρεμμάτων. 

Με την έγκριση της δημοπράτησης, ξεκινάει η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου 
για την κατασκευή του έργου. 

Συνεδριάζει την Τρίτη 
η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης θα γίνει στις 22-09-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, (η 

οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα 
πραγματοποιηθεί με τους ισχύοντες κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλων μέτρων προστασίας σε χώρους συνάθροισης 
κοινού), για τη διατύπωση των απόψεών τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με μόνο θέμα το εξής:

Διατύπωση απόψεων επί της τροποποίησης – συμπλήρωσης του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Χώρων για τον 
καθορισμό χώρου εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών και Χριστουγεννιάτικης Αγοράς  στην Πλατεία Ελιάς του Δήμου Βέ-
ροιας. 

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

Εξιχνιάστηκε διάρρηξη 
σε οικία της Βέροιας

Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 
ημεδαπού, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, στις 8 Σεπτεμβρίου 2020 το 
βράδυ, διέρρηξε οικία στη Βέροια και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ 
όπως και κοσμήματα αξίας 80 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα.  

Τάσος Μπαρτζώκας: Δεν αναστέλλεται
 η λειτουργία του ΔΙΕΚ Βέροιας

 - Από το χειμερινό εξάμηνο οι εγγραφές σπουδαστών
Από το Πολιτικό Γραφείο του βου-

λευτή Ημαθίας Τάσου Μπαρτζώκα γνω-
στοποιούνται τα εξής:

Όχι μόνο δεν αναστέλλεται η λει-
τουργία του Δ.Ι.Ε.Κ Γ.Ν Βέροιας, όπως 
είχε προαναγγείλει ο Τάσος Μπαρτζ-
ώκας ήδη από τέλη Ιουλίου, αλλά οι 
σπουδαστές του έχουν πλέον τη δυνα-
τότητα να εγγραφούν από το χειμερι-
νό εξάμηνο που εκκινεί το Σεπτέμβριο, 
ακριβώς όπως επεδίωκε ο βουλευτής.

Συγκεκριμένα, κατόπιν της συνάντη-
σης του βουλευτή με το Γ.Γ Υπηρεσιών 
Υγείας, κ. Ι. Κωτσιόπουλο τον περα-
σμένο Ιούλιο, κατά την οποία ο Τάσος 
Μπαρτζώκας εξέφρασε τους προβλη-
ματισμούς του και την αντίδραση του 
με την απόφαση περί περιορισμού της 
λειτουργίας του ΔΙΕΚ μόνο για τους ήδη 
σπουδαστές, ζητώντας να ανακληθεί. Ο 
βουλευτής ανέφερε τις τοπικές ιδιαιτερό-
τητες και τη μεγάλη ζήτηση για φοίτηση 
στο τοπικό ΔΙΕΚ, εμμένοντας μάλιστα στη διατήρηση του υπάρχοντος καθεστώτος λειτουργίας του. 

Η επίμαχη απόφαση τροποποιήθηκε κατόπιν της πίεσης και της παράθεσης των επιχειρημάτων του Τάσου Μπαρτζώκα, ω-
στόσο παρέμενε ως εκκρεμότητα η δυνατότητα υποδοχής νέων σπουδαστών από το τρέχον έτος. Προς αυτή την κατεύθυνση 
ο ίδιος επικοινώνησε πολλές φορές τόσο με το Γ.Γ Υπηρεσιών Υγείας, αλλά και με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Τονίζοντας ότι η επιτυχής αντιμετώπιση της πανδημίας δημιουργεί επιπρόσθετες ανάγκες σε υγειονομικό προσωπικό  ό-
λων των ειδικοτήτων, πόσο μάλλον σε νοσηλευτικό προσωπικό, ζήτησε την άμεση λήψη ενεργειών που θα επιτρέψουν την 
κανονική ροή λειτουργίας από την τρέχουσα περίοδο (Σεπτέμβριος 2020) και όχι από το εαρινό εξάμηνο.

Κατόπιν της επικοινωνίας από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ο Τάσος Μπαρτζώκας ενημερώθηκε ότι το ΔΙΕΚ Γ.Ν. 
Βέροιας διατηρεί το καθεστώς λειτουργίας του ως έχει, με τις εγγραφές των νέων σπουδαστών στην ειδικότητα των Βοηθών 
Νοσηλευτών να είναι διαθέσιμες στους  ενδιαφερόμενους.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: 
«Σε πλήρη λειτουργία το ΔΙΕΚ 

βοηθών νοσηλευτριών 
του Νοσοκομείου Βέροιας 
από το χειμερινό εξάμηνο»

Αίσια έκβαση 
έχει το ζήτημα 
της λειτουργίας - 
ως έχει - του ΔΙ-
ΕΚ Βοηθών Νο-
σηλευτριών του 
Γεν. Νοσοκομεί-
ου της Βέροιας. 

Όπως ενημε-
ρώνει ο Αν. Γεν. 
Γραμματέας ΚΟ 
της ΝΔ και Βου-
λευτής Ημαθίας 
κ. Λάζαρος Τσα-
βδαρίδης, η σχε-
τ ική Απόφαση 
που οριστικοποι-
εί το κρίσιμο αυ-
τό θέμα δόθηκε 
σήμερα στον ίδιο από το Υπουργείο Υγείας.

Έπιασαν έτσι τόπο οι συνεχείς πιέσεις και οι δύο σχετικές επιστολές που απέστειλε ο 
κ. Τσαβδαρίδης για το εν λόγω θέμα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, το οποίο και 
τελικώς ανταποκρίθηκε θετικά. 

Έτσι, και το ΔΙΕΚ Βέροιας θα παραμείνει σε πλήρη λειτουργία έχοντας τη δυνατότητα 
εγγραφής σπουδαστών από το χειμερινό εξάμηνο.

Το Δημόσιο ΙΕΚ Βέροιας καλεί αποφοίτους Γενικού Λυκείου 
& ΕΠΑΛ (+ Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΤΕΛ) χωρίς όριο 
ηλικίας, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την εγγραφή 
τους στις νέες ειδικότητες του φθινοπωρινού εξαμήνου 2020. 

Η φοίτηση είναι δωρεάν και δίνεται αναβολή στράτευσης. 
Οι Εγγραφές των υποψηφίων εκπαιδευομένων Δ.ΙΕΚ για το 

έτος κατάρτισης 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρο-
νικά.

Νέα προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: 
έως Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 10:00 π.μ.
Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων:
https://diek.it.minedu.gov.gr 
Για τη συμπλήρωση της αίτησης είναι απαραίτητο να έχετε 

ΑΜΚΑ (Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης), Αριθμό Α-
στυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Απολυτήριο Λυκείου 
(Γενικού ή ΕΠΑΛ), email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Οι νέες ειδικότητες για το 2020-2021 στο ΙΕΚ Βέροιας:
• ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
• ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
• ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕ-

ΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
• ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙ-

ΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜ-

ΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
• ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΕΚ Βέροιας
Σταδίου 121 59131 Βέροια
Τηλ: 2331071743,2331022707

Φαξ: 2331065528
Email: grammateia@iek-veroias.ima.sch.gr
Ιστολόγιο: https://iekverias.blogspot.com

Παράταση ηλεκτρονικών εγγραφών 
στο Δημόσιο ΙΕΚ Βέροιας
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Επιστολή παραίτησης από 
το πρωτάθλημα απέστειλε 
στον Λευτέρη Αυγενάκη η 

ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ όπως και οι υπό-
λοιπες ομάδες της FL, αλλά και 
οι 8 πρωταθλητές της Γ’ Εθνικής, 
αναφέροντας ότι εάν δεν πραγμα-
τοποιηθεί η αναδιάρθρωση των 

πρωταθλημάτων, 
θα παραδώσουν 
στις σφραγίδες 
τους την ερχόμενη 
Παρασκευή 11/9.

Αναλυτικά η επιστολή
αναφέρει:

Παρακαλούμε όπως
μας γνωστοποιήσετε Α-
ΜΕΣΑ ότι εφόσον δεν
θα πραγματοποιηθεί η
αναδιάρθρωση τωνπρω-
ταθλημάτων της SUPER
LEAGUE 2 - FOOTBALL
LEAGUE αγωνιστικής
περιόδου 2020-2021, οι
κάτωθι είκοσι δύο (22) ο-
μάδες, δεν πρόκειται να
συμμετάσχουμεστοπρω-
τάθλημα της FOOTBALL
LEAGUEκαιωςεκτούτου
θαπαραδώσουμε στοΥ-
φυπουργείο Αθλητισμού
τηνΠαρασκευή11Σεπτεμ-
βρίου2020καιώρα12.00
τις σφραγίδες τωνσωμα-
τείωνμας.

Οι συνυπογράφουσες
Π.Α.Ε.

Α . Ο .  Κ Α Σ Σ Ι ΟΠΗ
ΚΕΡΚΥΡΑ, ΑΠΟΛΛΩΝ

ΠΟΝΤΟΥ,ΔΙΑΓΟΡΑΣΡΟΔΟΥ,Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ,
Ν.Π.Σ.ΒΕΡΟΙΑ,ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ,ΝΙΚΗΒΟ-
ΛΟΥ, ΚΑΒΑΛΑΑ.Ο.,ΑΙΓΑΛΕΩ, ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ, Ι-
ΑΛΥΣΟΣΡΟΔΟΥ, ΕΝΩΣΗΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, Π.Ο.
ΤΡΙΓΛΙΑ,ΚΑΛΑΜΑΤΑ,ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ,ΑΛΜΩΠΟΣ
ΑΡΙΔΑΙΑΣ, Σ.Φ.Κ.ΠΙΕΡΙΚΟΣ,Α.Ε.ΠΟΝΤΙΩΝΚΟ-
ΖΑΝΗΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΡΟΔΟΣ,ΑΣΤΕΡΑΣΒΛΑΧΙΩ-
ΤΗ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ.

Ομόφωνη απόφαση στην τηλε-
διάσκεψη των ομάδων της FL 
και των πρωταθλητών της Γ’ 

Εθνικής. Στα… άκρα και τυπικά θα 
πάνε το θέμα της αναδιάρθρωσης οι 
ΠΑΕ της Football League και οι πρω-
ταθλητές της Γ’ Εθνικής. Στην τηλεδι-
άσκεψη της Πέμπτης (10/9) αποφασί-
στηκε ομόφωνα, έπειτα από σχετική 
ψηφοφορία, πως θέλουν 2 ομίλους 
στην Super League 2.

Αποφασίστηκε ακόμη ότι σεπερίπτωσηαρνη-
τικής απόφασης για δυο ομίλους από τους «12»
τηςSL2,πουέχουντηλεδιάσκεψητηνΠαρασκευή
(11/9), θα παραδώσουν…σφραγίδες και δελτία
στονΛευτέρηΑυγενάκη, και δε θα κατέβουνοι ο-
μάδεςστοπρωτάθληματηςFL.

ΟυφυπουργόςΑθλητισμούεξακολουθείναέχει
τοκαυτόμπαλάκισταχέριατουκαιπλέοντοζήτη-
μα αναμένεται να τελειώσει σύντομα.Μπαίνουμε
στα μισά του Σεπτεμβρίου και η δομή της SL2
και τηςFLθαπρέπει να ξεκαθαρίσει καθώςαυτό
επηρεάζει και τηνπροκήρυξηστη Γ’ Εθνικήπου
περιμένεικιαυτήτιςεξελίξεις.

ΔενκατεβαίνειηΒΕΡΟΙΑ
στονέοπρωτάθληματηςFL

Εστάλη επιστολή στον υφυπουργό

Οριστική απόφαση:
Δύο όμιλοι στην SL2 αλλιώς… λουκέτο!

Σευψηλούςρυθμούςηπροετοιμασία
τηςΒΕΡΟΙΑΣστονΒώλακα

Χωρίςπροβλήματακαιμεδιπλέςπροπονήσειςσυνεχίζεταιηπροετοιμασία τηςΒΕΡΟΙΑΣστονΒώλακα
Δράμας.Οικαιρικέςσυνθήκεςείναι ιδανικέςενώηαποστολήτηςομάδαςείναιιδιαίτεραευχαριστημένηαπό
τηνφιλοξενίαστοΑθλητικόΚέντρο.

ΟιδιπλέςπροπονήσειςθασυνεχιστούνμέχρικαιτηνΠαρασκευή,ενώτοΣάββατοτοαπόγευμαη«Βα-
σίλισσα»θαδώσειτοπρώτοφιλικόμεαντίπαλοτονΠανδραμαϊκό(στοΕθνικόΣτάδιοτηςΔράμαςστις7μμ).

ΤηνΤρίτη15Σεπτεμβρίου,στοαθλητικόκέντροΒώλακα,ηΒΕΡΟΙΑθααντιμετωπίσειτηντοπικήομάδα.
Τέλος,τηνΠαρασκευή18ΣεπτεμβρίουηαποστολήτηςομάδαςθαμεταβείστιςΣέρρεςγιατοφιλικόμετον
ΠανσερραϊκόκαιαμέσωςμετάθαεπιστρέψειστηνπρωτεύουσατηςΗμαθίας.



Από τηνΈνωσηΠοδοσφαιρικώνΣωματείωνΗ-
μαθίας και τηνΕπιτροπήΠρωταθλημάτων και Κυ-
πέλλουανακοινώνονταιταεξής:

1. Για τηνποδοσφαιρικήπερίοδο2020-2021θα
διεξαχθούν υπό τηναιγίδα τηςΈνωσηςΠρωταθλή-
ματαΥποδομών για τις ηλικιακές κατηγορίεςΚ-16,
Κ-14καιΚ-12

2.ΤαΣωματείαπουθασυμμετάσχουνσταπρω-
ταθλήματαπρέπει υποχρεωτικά ναυποβάλλουνσυ-
μπληρωμένημεόλαταζητούμεναστοιχεία,τηνέντυπη
ΔήλωσηΣυμμετοχήςπου τουςχορηγείταιμεμέριμνα
τηςΕ.Π.Σ.Ημαθίας,τοαργότεροέωςτηνΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
25/9/2020καιώρα1μ.μ.,τόσογια
τηνκατηγορίαΚ-16,όσοκαιγια την
κατηγορίαΚ-14.

ΓιατηνηλικιακήκατηγορίαΚ-12
ορίζεταιωςπροθεσμία λήξης της
υποβολής των δηλώσεωνσυμμε-
τοχήςηΔΕΥΤΕΡΑ1/2/2021και
ώρα1μ.μ.

3.Ηκλήρωσητωναγώνωντων
ΠρωταθλημάτωνΥποδομών της
Ε.Π.Σ. Ημαθίας για τις ηλικιακές
κατηγορίεςΚ-16 καιΚ-14θα γίνει
στις28/9/2020ημέραΔΕΥΤΕΡΑ
και ώρα 6 μ.μ. στα γραφεία της
Ε.Π.Σ.Ημαθίας.

Αντίστοιχαγιατηνηλικιακήκατη-
γορίαΚ-12,ηκλήρωσηθαδιεξαχθεί
στις15 /2 /2021ημέραΔΕΥΤΕΡΑ
καιώρα6μ.μ.στονίδιοχώρο.

4.Η ημερομηνία έναρξης των
αγώνωντωνπρωταθλημάτωνορί-
ζεταιωςεξής:

α.γιατοπρωτάθληματηςηλικι-
ακής κατηγορίαςΚ-16 τοΣΑΒΒΑ-
ΤΟ3/10/2020

β.γιατοπρωτάθληματηςηλικι-
ακήςκατηγορίαςΚ-14ηΚΥΡΙΑΚΗ4
/10/2020

γ.γιατοπρωτάθληματηςηλικι-
ακής κατηγορίαςΚ-12 τοΣΑΒΒΑ-
ΤΟ6/3/2021

5.Οιαγώνεςθα τελούνταιστις
ακόλουθεςημέρεςκαιώρες:

α. για τοπρωτάθλημα της ηλι-
κιακής κατηγορίαςΚ-16 κάθεΣΑΒ-
ΒΑΤΟκαιώρα11π.μ.

β.γιατοπρωτάθληματηςηλικι-
ακήςκατηγορίαςΚ-14κάθεΚΥΡΙΑ-
ΚΗκαιώρα11π.μ.

γ.γιατοπρωτάθληματηςηλικι-

ακής κατηγορίαςΚ-12 κάθεΣΑΒΒΑΤΟκαιΚΥΡΙΑΚΗ
καισεώρεςπουθαανακοινωθούναπότηΔιοργανώ-
τριαΑρχή,σύμφωναμετοπρόγραμμαπουθαπρο-
κύψειαπότηνκλήρωσηκαιθακοινοποιηθείεγκαίρως
στασυμμετέχονταΣωματεία, μετά την ολοκλήρωση
τηςδιαδικασίαςτωνΔηλώσεωνΣυμμετοχών.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τουςόρους, τους
κανόνες, αλλά και τον τρόπο διεξαγωγής των α-
γώνων τωνπαραπάνωπρωταθλημάτων, θα γνω-
στοποιηθούν τις αμέσωςπροσεχείς ημέρες, με τη
δημοσιοποίησητηςΠροκήρυξηςΠρωταθλημάτωνΥ-
ποδομώνγιατηνποδοσφαιρικήπερίοδο2020-2021.
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Η ΔΕ του τμήματος καλαθοσφαί-
ρισης του ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
Βέροιας, με αφορμή την εύρε-

ση θετικού κρούσματος COVID-19 σε 
μέλος της, είναι σε θέση να ανακοινώ-
σει τα εξής:

Από τηνπρώτη στιγμή, με πλήρη συναίσθηση
της κατάστασης και σε άμεση συνεννόηση με τον
ΕΟΔΥ,τηνΕΟΚκαιόλουςτουςαρμόδιουςφορείς,υ-
ποβάλαμεστααπαραίτηταμοριακάτεστταμέλητης
διοίκησης και του αγωνιστικού τμήματος τα οποία,
σύμφωνα με την ιχνηλάτηση, θεωρήθηκαν «ύπο-
πτες»επαφές.Ταυτόχρονα,ανκαιδενμαςυποδεί-
χθηκεκάτιτέτοιοαπότουςαρμόδιουςφορείς,ηομά-
δαμαςσταμάτησεοικειοθελώς τιςπροπονήσειςγια
2μέρες(Τρίτη&Τετάρτη)γιαεντελώςπροληπτικούς

λόγους.Μεχαράκαιανακούφισηανακοινώνουμεότι
τα τεστ στα οποία υποβλήθηκαν τα μέλη μας ήταν
ΟΛΑαρνητικάκαιάρα,απόαύριοκιόλας (Πέμπτη),
η ομάδα μπαίνει πάλι στο γήπεδο για τη συνέχεια
τηςπροετοιμασίαςτηςεν´όψειτουπρώτουεπίσημου
αγώνατηςχρονιάςγιατοΚύπελλοΕλλάδαςστοΠα-
γκράτιτηνΚυριακή13/09.

Οφείλουμε να ενημερώσουμε το φίλαθλο κοινό
τηςπόληςμαςκαιόχιμόνο,ότιητήρησητωναπα-

ραίτητων υγειονομικώνπρωτοκόλλων αποτελεί για
τηνομάδαμαςαπόλυτηπροτεραιότητασεΟΛΕΣτις
προπονήσεις,ΟΛΩΝτωντμημάτωνμας,ανδρώνκαι
γυναικών,σεΟΛΕΣτιςηλικιακέςβαθμίδες.Επίσης,
να ενημερώσουμε ότι, όσοι εξ ημώνπαρίστανται
στιςπροπονήσειςτηςανδρικήςομάδαςμας,φοράνε
πάνταμάσκες και τηρούνόλα τααπαραίτηταπρω-
τόκολλα.Και τέλοςναυπενθυμίσουμεότιηανδρική
μαςομάδαήταναπό τιςπρώτεςπουυπέβαλλε, με
δικά της έξοδα, όλο τοαγωνιστικό καιπροπονητικό
teamσεμοριακόέλεγχοκορονοϊού,παρότιδενείναι
υποχρεωτικός,πριναπότηνέναρξητηςπροετοιμα-
σίαςτηςστις20Αυγούστου.

Επειδήη «λάσπη» και η «κλειδαρότρυπα»στην
Ελλάδαείναιπολύδιαδεδομένασπορ,θαθέλαμενα
ενημερώσουμετουςόψιμουςκιτρινιστέςπουβάλθη-
κανναδιασπείρουνκακοήθειεςότι,δυστυχώςγιαυ-
τούς,ταπρωτόκολλατηρήθηκανμετημέγιστηδυνα-

τή συνέπεια και σοβαρότητα
καιμεπλήρησυναίσθησητης
κατάστασης. Απλά,επειδήο
χειμώνας θα είναι για όλους
μακρύς και πιθανόν, αν και
το απευχόμαστε σφόδρα,
πολλοίθαβρεθούνστηθέση
μας μέσα στη χρονιά, είμα-
στε αλήθεια πολύπερίεργοι
να δούμε πως θα δράσουν
αυτοί σεμιααντίστοιχηπερί-
σταση.Είναιτογνωστό«εκεί
πουείσαιήμουνακιεδώπου
είμαιθαρθεις»ήαλλιώς«μην
κρίνειςγιαναμηνκριθείς»…..

ΑνακοίνωσητουΚΑΠΑ
ΔήμουΒέροιαςγιατην

τήρησητωνπροληπτικών
μέτρων

ΤοΚΑΠΑ τουΔήμουΒέροιας, αντιμε-
τωπίζοντας με υπευθυνότητα και δίχως
διάθεση ανθρωποφαγίας την περίπτωση
εμφάνισηςκρούσματοςcovid-19σεμέλος
του διοικητικού σχήματος ομάδας καλα-
θοσφαίρισης τηςπόλης μας, ακολούθησε
κατά γράμμα τις οδηγίες τουΕΟΔΥπρο-
χωρώντας καιπέρααπόαυτέςστηνπρο-
σπάθεια ελέγχου της εξάπλωσης του ιού.
Συγκεκριμέναπροβήκαμε τηνΤετάρτη 09-
09-20, παντελώςπροληπτικά, σε απολύ-
μανσητηςσάλαςκαιόλωντωνχώρωντου
κλειστού γυμναστηρίου τουΔΑΚΒικέλας
καιθααποδώσουμεκαιπάλιτογυμναστή-
ριο σε χρήση την Παρασκευή 11-09-20,
μετά την αναγκαία ενδελεχή καθαριότητα

τουχώρου.
Οιπεριστάσειςκαιηεποχήαπαιτούνουσιαστικές

και στοχευόμενες κινήσεις δίχως εντυπωσιασμούς
καιστοχοποίησηπροσώπων.Όλοικαιόλακρίνονται,
ιδιαιτέρωςστιςδύσκολεςστιγμές,απότηνψυχραιμία
πουμπορείοκαθέναςναεπιδείξει

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ηδιοίκηση τηςVeria Ladies ανακοινώνει την
μεταγραφή της 13χρονηςΧρυσοβαλάντως Σεϊτα-
νιδου από τη ΓερμανικήΑκαδημίαΠοδοσφαίρου
MSVOpladen e.V. Επίσης είμαστε στην ευχάρι-
στη θέση να ανακοινώσουμε ότι στο ρόστερ της
ομάδαςεντάσσονταιοιεξήςαθλήτριες:Παρασκευή
Σταφυλίδου (25 ετών), ΕριόλαΜπουντάνι (18 ε-
τών),ΈφηΜιχαλόπουλου (15 ετών), ΝατάσαΗ-

λιοπούλου (15 ετών) καιΚατερίναΧαραλαμπίδου
(14ετών).Τελοςθαθέλαμεναευχαριστήσουμετη
φίλητηςομάδας,ΕυθυμίαΧατζηκυριακίδουγιατην
χορήγησηενόςανέπαφουθερμομέτρου.

Νασημειώσουμεπωςοιφωτογραφίεςπουδη-
μοσιεύονται είναι κατόπινσυναίνεσης των γονέων
καικηδεμόνωντωναθλητριών.

Ανακοίνωσημεαφορμήτηνεύρεση
θετικούκρούσματοςCOVID-19

στηνομάδαμπάσκεττουΦιλίππου

Μία μεταγραφή και πέντε προσθήκες
στο ρόστερ για της Veria Ladies

Ανακοίνωσηγιατηδιεξαγωγή
τωνπρωταθλημάτωνυποδομών
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ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ: Δεν θα γίνει φέτος Εσπερινός και 
Θεία Λειτουργία για την εορτή Υψώσεως του 

Τιμίου Σταυρού, λόγω covid
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας , κατόπιν των νέων επιδημιολογικών 

δεδομένων που επικρατούν στην περιοχή μας και ακολουθώντας τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας , στο 
πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας των Ηλικιωμένων ενάντια στον Covid 19 , αποφάσισε 
να μην πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες κατά έτος , Εσπερινός (13-9-2020) και Θεία Λειτουργία (14-9-
2020) Εορτής του Ι.Ναού Υψώσεως Τιμίου Σταυρού του Γηροκομείου Βέροιας , ως μέτρο προστασίας των 
Ηλικιωμένων του Γηροκομείου Βέροιας κατά του Covid 19. 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 ΜΟΥΣΙΚΗ – ΧΟΡΟΣ
 – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ – ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

Από την Πέμπτη 3/9/2020 υπάρχει η επιλογή, της ηλεκτρονικής εγγραφής στα εκπαιδευτικά 
τμήματα της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, μέσω της ιστοσελίδα της. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία, Δευτέρα – Παρασκευή, 7:00-
15:00 και 17:30-19:30, στο 2331078100, ώστε να λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και 
να σημειώσουν τα τμήματα, τους καθηγητές, και τα δίδακτρα που τους ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια 
ακολουθούν τα βήματα που αναγράφονται στο www.veriaculture.gr, στο πεδίο: Ηλεκτρονική Εγ-
γραφή Σπουδαστών, (κατάθεση στο λογαριασμό της ΚΕΠΑ χρηματικού ποσού μέσω web banking, 
επισύναψη ψηφιακών αρχείων εάν δικαιούνται έκπτωση κλπ).    

Υπενθυμίζεται ότι η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπο-
νται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα (απολύμανση χώρου – εξοπλισμού κλπ) ενώ θα ακολουθή-
σει τις οδηγίες του ΥΠΠΟΑ για κάθε εκπαιδευτικό θέμα. 

Την Τετάρτη 
16 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει 

το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αλεξάνδρειας με 8 θέματα 

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 
10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι 
«1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων απο-
φυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 
η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως 
συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού 
και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευ-
όμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να 
λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προ-
βλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 
1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε 
διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπι-
κοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης 
σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις 
πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της αριθμ. 
163/33282/29-05-2020 εγκυκλίου του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, η Τακτική Συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί δια 
ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) στις 16 Σε-
πτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης 
στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 14η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικο-
νομικού έτους 2020» ( σχετική απόφαση αριθμ. 
280/2020 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗ-
ΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

2. 15η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικο-
νομικού έτους 2020» ( σχετική απόφαση αριθμ. 
291/2020 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗ-
ΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά 
την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή 
των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προ-

μήθεια ανταλλακτικών (ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.7, Β.1.7)».  
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά 
την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή 
των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προ-
μήθεια ανταλλακτικών (ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.1, Α.1.2, 
Α.1.3, Α.1.4, Α.1.5)».  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την καταρχήν έγκριση 
για την κίνηση διαδικασίας εκμίσθωσης, με δη-
μοπρασία τμήματος του αρίθ. 477 αγροτεμαχίου 
έκτασης 100,65 τ.μ. αγροκτήματος Ραψομανίκης 
Κοινότητας Ξεχασμένης, για κατασκευή επένδυ-
σης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. (ΕΙΣΗΓΗ-
ΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη 
τμήματος του αρίθ. 477 αγροτεμαχίου έκτασης 
5.000 τ.μ. που βρίσκεται στον οικισμό Ραψομα-
νίκης Κοινότητας Ξεχασμένης Δήμου Αλεξάν-
δρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ)

7. Παραχώρηση χρήσης της αρδευτικής υ-
ποδομής της Δ.Ε. Αντιγονιδών του Δήμου Αλε-
ξάνδρειας στον ΤΟΕΒ Ξεχασμένης και ψήφιση 
του σχεδίου συμφωνητικού με τις λεπτομέρειες 
παραχώρησης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 
υπ. αρ. 289/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αλεξάνδρειας σχετικά με τον Ορισμό 
των Δικαιούχων αιρετών και Καθορισμό ανώτα-
του μηνιαίου χρηματικού ορίου κλήσεων για τη 
δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής 
τηλεφωνίας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων 

για ενίσχυση των επιχειρήσεων 
που επλήγησαν από την πανδημία

Άρχισε από χθες Πέμπτη 10 Σε-
πτεμβρίου  η ηλεκτρονική υποβολή 
των αιτήσεων των επιχειρήσεων που 
επλήγησαν από την πανδημία του 
κορονοϊού, στη σχετική πλατφόρμα, 
προκειμένου να αξιολογηθούν και να 
επιδοτηθούν από το πρόγραμμα «Δι-
έξοδος» της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Η πλατφόρμα στην οποία μπορούν 
να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτή-
σεις τους οι πληγείσες επιχειρήσεις 
είναι:

https://www.ependyseis.gr/mis/
(S( f3xfkmj fnyvxgnvte lg1wn2b)) /
S y s t e m / L o g i n .
aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.as
px%3ffbclid%3dIwAR242eYCPWMS8
oa7o_LCePaH-2eEAiIAxgM5BfbuPL6
xF5aGJ9bhSgg6uSQ&fbclid=IwAR242
eYCPWMS8oa7o_LCePaH-2eEAiIAxg
M5BfbuPL6xF5aGJ9bhSgg6uSQ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ένας 
μήνας (έως τις 10 Οκτωβρίου 2020) και δεν θα δο-
θεί παράταση.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μα-
κεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, «δίνεται από 
σήμερα, όπως είχαμε ανακοινώσει, η δυνατότητα 
στις πληγείσες επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδο-
νίας από την πανδημία του κορονοϊού, να υποβάλ-
λουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για το κεφάλαιο 
κίνησης, που καλύπτει τα έξοδά τους σε ποσοστό 
50% και είναι ποσό μη επιστρεπτέο. Οι επιχειρή-
σεις, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες αναλόγως 
εξόδων και ζημίας την οποία υπέστησαν στη διάρ-
κεια της πανδημίας, θα επιδοτηθούν με 5.000 έως 
50.000 ευρώ. Συνολικά, η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, που είναι η πρώτη στη χώρα, η οποία 
υλοποιεί τη συγκεκριμένη δράση, διαθέτει 150 εκ. 
ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για να καλυφθεί ό-
σο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων. 
Η διαδικασία είναι απλή. Στις βασικές προϋποθέ-
σεις περιλαμβάνεται η πρόβλεψη οι επιχειρήσεις 
να απασχολούν κάτω των 50 εργαζομένων και ο 
αριθμός των εργαζομένων τους την ημέρα καταβο-
λής της ενίσχυσης να είναι ίσος με τον αριθμό των 
εργαζομένων την ίδια ημερομηνία του 2019. Η Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το πρόγραμμα 
‘Διέξοδος’ προσπαθεί να ενισχύσει την επιχειρημα-
τικότητα, να στηρίξει οικονομικά τις μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις και να διατηρηθούν οι θέσεις 
εργασίας των συμπολιτών μας. Η επιχορήγηση 
είναι μη επιστρεπτέα και θα καταβληθεί στους δικαι-
ούχους το τρίμηνο Ιανουάριος – Μάρτιος του 2021. 
Είναι μια διέξοδος για τις επιχειρήσεις, μια ένεση 
ρευστότητας και η έμπρακτη στήριξή μας σε όσους 
υπέστησαν τεράστιο πλήγμα από τις επιπτώσεις 
της πανδημίας».

Η ενίσχυση των επιχειρήσεων από την Περι-
φέρεια είναι συμπληρωματική των δράσεων της 
Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των οικονομικών 
επιπτώσεων από την πανδημία του κορονοϊού και 
κυρίως των οριζοντίων μέτρων για τη στήριξη των 
επιχειρήσεων. Τα κριτήρια ένταξης και αξιολόγησης 
είναι απολύτως αντικειμενικά. Η διαδικασία θα γίνει 

με μοριοδότηση και οι υποψήφιες επιχειρήσεις θα 
έχουν μόνες τους τη δυνατότητα υπολογισμού της 
βαθμολογίας τους.

Το πρόγραμμα «Διέξοδος» της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί το κεφάλαιο 
κίνησης των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη 
επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πιο συγκεκριμένα 
επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% 
των εξόδων του 2019. Το όριο επιχορήγησης είναι 
από 5.000 ευρώ κατ’ ελάχιστο έως 50.000 ευρώ 
μέγιστο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι 
επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 10.000 ευρώ, ενώ 
οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 100.000 ευρώ 
θα επιδοτηθούν με 50.000 ευρώ.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το 
παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το 
άθροισμα: των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, 
των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, 
του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσι-
ών, του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν 
στην χρήση από την επιχείρηση και του συνόλου 
των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που 
απασχολήθηκαν σε αγροτικές - βιολογικές δραστη-
ριότητες).

Τις διαδικασίες έχει αναλάβει το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 
(www.kepa-anem.gr – 2310480000), που θα υπο-
δεχτεί τις αιτήσεις και θα τις αξιολογήσει ως το τέλος 
του 2020.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να 
έχει αναλωθεί εντός του 2021. Αυτό θα αποδεικνύε-
ται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

Επισημαίνεται ότι, μεταξύ άλλων, απαραίτητα 
δικαιολογητικά για την επιλεξιμότητα της πρότασης 
είναι:

1. Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση 
ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε 
εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικα-
σίας ικανοποίησης των πιστωτών.

2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για 
κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική δια-
χείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρω-
μών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης 
των πιστωτών.
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

07/09/2020 έως 11/09/2020
ΣτοΔημοτικόΙατρείοτουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίεςΠρω-

τοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείας σε ανασφάλιστους και άπορουςπολίτες του
ΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπληροφορίεςκαι
ραντεβούγιαόλαταιατρείαοιενδιαφερόμενοιμπορούννατηλεφωνούνστο
τηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809ήναεπισκέπτονται τοΔημο-
τικό ΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιοκάτωαπότογήπεδοτης
Βέροιας.

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

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

7-9-2020 μέχρι13-

9-2020 θαείναιτο

εξής:Αυτόματοςτη-

λεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

Παρασκευή
11-9-2020

13:30-17:30ΚΑΛΑ-
ΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ48&ΚΟ-
ΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-
71601

21:00-08:00 ΘΩΙ-
ΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ 82 23310-
67530

Φαρμακεία

Η ΚΕΔ γνωστοποίησε 
τους διαιτητές που θα 
σφυρίξουν τα ματς της 

πρεμιέρας στην Super League 
Interwetten, με τον Τάσο Σιδη-
ρόπουλο να ορίζεται στο Αστέ-
ρας - Παναθηναϊκός και τον 
Πέτρο Τσαγκαράκη στο ΠΑΟΚ 
- ΑΕΛ.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου
Άρης -Λαμία (18:15, ΚλεάνθηςΒικελί-

δης)
Διαιτητής:Διαμαντόπουλος(Αρκαδίας)
Βοηθοί:Πετρόπουλος (Αρκαδίας),Τρια-

νταφύλλου(Αρκαδίας)
4οςδιαιτητής:Τσακαλίδης(Χαλκιδικής)

VAR -AVAR:Μανούχος (Αργολίδας),
Σαμοΐλης(Αθηνών)

ΠΑΟΚ-ΑΕΛ(20:30,Τούμπας)
Διαιτητής:Τσαγκαράκης(Χανίων)
Βοηθοί: Σπυρόπουλος (Αν.Αττικής), Σι-

νιοράκης(Χανίων)
4οςδιαιτητής:Ζαμπάλας(Ηπείρου)
VAR-AVAR:Τζοβάρας(Φθιώτιδας),Μα-

ϊντάνας(Αχαΐας)

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
ΟΦΗ -Παναιτωλικός (18:00,Θεόδωρος

Βαρδινογιάννης)
Διαιτητής:Σκουλάς(Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Νικολαΐδης (Μακεδονίας), Χα-

σάν(Ξάνθης)
4ος:Γκαμάρης(Αθηνών),

VAR -AVAR:Παπαδόπουλος (Μακεδο-
νίας),Πάτρας(Μακεδονίας)

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
Ατρόμητος - Βόλος (18:30,Δημ.Στάδιο

Περιστερίου)
Διαιτητής:Τζήλος(Λάρισας)
Βοηθοί:Νικολακάκης (Ηρακλείου),Κόλ-

λιας(Ηπείρου)
4ος:Μαλούτας(Ημαθίας)
VAR - AVAR: Κοτσάνης (Δράμας),

Μπαλτάς(Αχαΐας)

Αστέρας -Παναθηναϊκός (20:30,Θεό-
δωροςΚολοκοτρώνης)

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανή-
σου)

Βοηθοί:Κωστάρας(Αιτ/νίας),Δημητριά-
δης(Μακεδονίας)

4ος:Γρατσάνης(Τρικάλων)
VAR -AVAR: Παπαπέτρου (Αθηνών),

Απτόσογλου(Αθηνών)

-Απόλλων Σμύρνης και ΠΑΣ Γιάννενα
οιδύοομάδεςπουανέβηκανστηνΣούπερ
Λίγκδενθαξεκινήσουνακόμηστοπρωτά-
θλημα

Διαιτητής κατηγορίας Elite ορίστηκε
στοντελικόΚυπέλλουΕλλάδας.

Όπως ενημέρωσε και επίσημα ηΕΠΟ
οΟλλανδόςελίτδιαιτητήςτηςFIFAΜπιέρν
Κάιπερς θα είναι αυτόςπου θα διευθύνει
το μεγάλο τελικόΚυπέλλουανάμεσαστην
ΑΕΚ και τονΟλυμπιακό,που θα διεξαχθεί
τοΣάββατο12/9στοΠανθεσσαλικό,παίρ-
νονταςτηθέσητουΦέλιξΜπριχ,οοποίος
είχεοριστείπριναπότηναναβολή

Ο Κάιπερς είναι διαιτητής elite της
UEFA,τηςκορυφαίαςκατηγορίαςστηνδιαι-
τησίαστηνΕυρώπη.

Οιβοηθοί τουΚάιπερςθαείναισυμπα-
τριώτεςτου,όπωςκαιοVAR,ενώβοηθός
VARθαείναιηΧρυσούλαΚουρομπύλια.

Super League Interwetten

Οιδιαιτητέςτηςπρώτηςαγωνιστικής
Ο διαιτητής του τελικού

Συλλυπητήριομήνυμα
ΤοΔ.Σ. τουΕ.Γ.Σ.Νάουσας «Ζαφει-

ράκης» εκφράζει τα συλλυπητήρια του,
στην οικογένεια του33χρονουΝαουσαί-
ου αστυνομικού, Ευάγγελου Νοϊδη, ο
οποίος τραυματίστηκε θανάσιμασε τρο-
χαίο,ενώρακαθήκοντος,σεπεριοχήτης
Αττικής.

ΟΒαγγέλης υπήρξε, επί χρόνια,  α-
θλητής του τμήματος μπάσκετ του ΖΑ-
ΦΕΙΡΑΚΗκαιδιακρινότανγιατηναγωνι-
στικότητα,τοχαμόγελοκαιτηνκαλοσύνη
του…

Βαγγέλη, καλόπαράδεισο!Η σκέψη
μαςείναικοντάστουςδικούςσου…

Το Δ.Σ. του ΕΓΣ Νάουσας
«Ζαφειράκης»

Ο νέος ΚΑΠ και η απόφαση
της ΕΠΟ για τα τηλεοπτικά

στη Γ’ Εθνική

Απόφασηπουαναμένεταιναενισχύσει ταοικονομικά τωνΕνώσεωνκαι
ναβοηθήσειστηναξιοποίησητωντηλεοπτικώνδικαιωμάτων,πήρεηΕΠΟ.

Συγκεκριμένα στο νέοΚΑΠπου δημοσιεύτηκε αναφέρεται ότι τόσο τα
τηλεοπτικάδικαιώματατηςΓ’Εθνικήςόσοκαιτουγυναικείουποδοσφαίρου
περνούνστηνδικαιοδοσίατωνΕνώσεωνκαιόχιτωνσωματείωνόπωςήταν
μέχριπέρυσι.Το ίδιοσυμβαίνει και για τα δικαιώματα των διοργανώσεων
τωνΕΠΣ,πουπαραμένουνστιςΕΠΣ,εκτόςανοι ίδιεςθέλουνναταπαρα-
χωρήσουνστασωματεία.

Ηδιάταξηέχειωςεξής:
«Ταραδιοτηλεοπτικάδικαιώματα και τα δικαιώματαδιαδικτυακής (μέσω

ίντερνετ)μετάδοσης τωνΠανελλήνιωνερασιτεχνικώνπρωταθλημάτων, των
τοπικώνπρωταθλημάτωνευθύνηςτωνΕ.Π.Σ.και τωνπρωταθλημάτωντου
ποδοσφαίρουΣάλας(5Χ5)ρυθμίζονταιμετιςπροκηρύξειςτηςοικείαςδιορ-
γανώτριας.ΜεεξαίρεσητωνσωματείωνΓ’Εθνικήςκαιτωνγυναικείωνπρω-
ταθλημάτωνπουηΕΠΟταπαραχωρείστιςΕ.Π.Σ.πουανήκουν.»

ΗΜπενφίκα έστειλε όλα τα
απαραίτητα έγγραφα για τον
ΆντριγιαΖίβκοβιτς καιπλέονο
ΠΑΟΚμπορεί να δηλώσει τον
24χρονο μεσοεπιθετικό στην
λίστα του για το ματς κόντρα
στηνπρώην του ομάδα (15/9,
21:30) στοπλαίσιο του τρίτου
προκριματικού τουChampions
League.

ΟΠΑΟΚ έχει ανακοινώσει
τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς πριν
από δύο ημέρεςωστόσο του
έλειπαν κάποια έγγραφαπου
εμπόδισαν το τυπικό σκέλος
της μεταγραφής τουπροκειμέ-
νουνααποκτήσεικαιδικαίωμα
συμμετοχήςκόντραστηνπρώ-
ηντουομάδα,Μπενφίκα(15/9,

21:30),γιατοντρίτοπροκριμα-
τικότουChampionsLeague.

Ανακοίνωσε
τηνσυνεργασίατου
μετηνNovaοΠΑΟΚ

O ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή
του έκανε γνωστό ότι οι εντός
έδρας αγώνες του για την σε-
ζόν 2020/2021 της Super
League Interwetten θα μετα-
δίδονται από τα κανάλια της
Nova.

ΟΠΑΟΚ επέστρεψε και ε-
πίσημαστηνNova.ΟΔικέφα-
λοςανακοίνωσεότι οι εντός έ-
δραςαναμετρήσειςτουγιατην
Super League Interwetten της
σεζόν 2020/2021θαμεταδίδο-

νταιαπότακανάλιατηςNova.
ΗσυμφωνίαμετηνΝovaθα

τουαποφέρειέναποσόγιαπά-
νωαπό7εκατομμύριαευρώ.

ΠΑΟΚ: Δικαίωμα συμμετοχής του Ζίβκοβιτς
κόντρα στην Μπενφίκα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙγιααγορά

γκαρσονιέρα στο κέ-

ντρο,μεασανσέρ,1ος

καιάνω,μέχρι20.000

ευρώ. Τηλ.:  6945

122583.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  δ ι ό -

ροφη κατοικ ία του

‘71, 140 τ.μ. συνο-

λικά,κάτωαπόΠιε-

ρίων, εντός οικοπέ-

δου, 55.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά-

στημα63 τ.μ.μεπα-

τάρι και υπόγειο στη

Βέροια, οδός Τρύ-

φωνος 3.Τηλ.: 6944

024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μο -

νοκατο ικ ία  κοντά

στο 7οΔημοτικό, 75

τ.μ., με υπόγειο 75

τ.μ. και οικόπεδο200

τ.μ., 48.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δοστηΜέσηΒέροιας,

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
-Γκαρσονιέρα35τ.μ.,πίσωαποτοΣτά-

διοΒέροιας.
-Οικόπεδο1.250τ.μ.κέντροΛαζοχωρίου
-Χωράφι 6 στρ. στο δρόμο προςΑγ.

Μαρίνα
-Χωράφι 3 στρ., στο κανάλιΛαζοχωρί-

ου,ποτιστικό.
Τηλ.:6996436044,6972236144

&2331062812.



13ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 www.laosnews.gr

6στρέμματα,τιμή130.000

ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:

6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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.

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ενοικιά-

ζεται γκαρσονιέρα, ανα-

καινισμένη,κοντάστηΛέ-

σχηΑξωματικών . Τηλ.:

6949 408554 & 6948

726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πε-

ρίπτερο Ακροπόλεως,

στην καινούργια γέφυρα

«Κούσιου». Τηλ.: 6984

108684.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ7-9 .Κωδ:24263ΓΗΠΕ-

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

Κωδ:23132 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφά-
νειας32τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελεί-
ταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνακαι
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1972και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικό,
έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια
καιΑνελκυστήρα,έχειΗλ.Συσκευές,Τιμή:180
€.Επιθυμητήμόνογυναίκαεκπαιδευτικός.

Κωδ:23457ΚΑΛΛΙΘΕΑ,κομπλέεπι-
πλωμένηγκαρσονιέρα60τ.μ.,κατασκευή
1983,1υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα
,2οςόροφος,χωρίςανελκυστήρα,ενοίκιο
250€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροαπό1/09/2020.

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

Κωδ.13175ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑπεριοχήΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ,κομπλέεπιπλωμένο108τ.μ.
3οςορ.του1985με2υ/δ,,ηθέατουκαλή
καιη κατάστασητου , ξύλιναπατώματα,
καιθέρμανσημεσόμπαπετρελαίουκαιθερ-
μοπομπούς,με2κλιματιστικά,για σοβα-
ρούςμισθωτές,Αποκλειστικήανάθεσηστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ζητούμενομίσθωμα
250€.Θαείναιελεύθεροαπό15/09/2020.

Κωδ:115481ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
πλησίονΚΤΕΛανακαινισμένοδιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας115τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο ,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμε
Πετρέλαιο,μεκαινούργιακουφώματααλου-
μινίου,τηνπόρτατουΘωρακισμένηκαιμε
διπλάτζάμια-Τιμή:300€.Αποκλειστικάαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκου-
ζίνα,καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,με
δυνατότητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας

(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένη,μεαπο-
θήκηκαιμεδύοντουλάπες,έχειηλεκτρικές
συσκευέςαλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,
προσφέρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας
,350€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543ΠΙΕΡΙΩΝστηνΒοσπόρου

29 ενοικιάζεται ισόγειαμικρήαποθήκη4
τ.μ.,κατασκευή2011,σεκαλόσημείοε-
νοίκιο25€μόνο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
καιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23705-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα
-Τιμή:100€

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό3χώρους, .Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά,έχειΚου-
φώματαΣυνθετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-
Μίσθωμα300€.

Κωδ:23610 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας94τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό4Χώρους,.Είναικατα-
σκευασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά
τζάμια-Τιμή:230€

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22955 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας69τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια-Τιμή:300€.Τογραφείομας
διαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

ΚΩΔ.22801. ΣΤΟΝΣΤΑΥΡΟΗΜΑ-
ΘΙΑΣενοικιάζεταικατάστημαμε258τ.μ. ι-
σόγειοκαιμεπολύαύλιοχώροελεύθερο,
μεγάληβιτρίναμπροστάκατάλληλογιακάθε
χρήσημεάδειακαταστήματοςτιμήεξαιρετικά
προσιτή ,μόνο420€. ολόκληρο.Αποκλει-
στικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22849-ΣτονΚόμβοτηςΒέροιας
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμητοΚατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας600τ.μ.Ισόγειοσεοικόπεδο

4στρ.σετιμήεξαιρετικάχαμηλήστα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚμεράμπα,σεπλήρηλειτουρ-
γία,κοντάστηνΒενιζέλουτιμήαπό80€/
μήναμόνο.


ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενο
απόέναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλ
καιτρίακαταστήματα72και24και24τ.μ.
περίπουισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρι-
κούδρόμουκαιαποτελείμιασπάνιαευκαι-
ρίααγοράς.Τιμήόλαμαζίμόνο45.000€ .
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104996-ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείται
από2υ/δ ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαι
μπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο2006και
διαθέτειθέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Δι-
αθέτειαπεριόριστηθέα, ταδεκουφώματα
τουείναικαινούργιασυνθετικά.Διαθέτεικαι
κλειστόπάρκινγκμεπολύεύκοληπρόσβαση.
-Τιμή:78.000€.

Κωδ:105837ΑΚΡΟΠΟΛΗ ,πωλείται
καινούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτά
και83τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυν
ιδιοκτήτη,3οςόροφος,κατασκευή2005,2
υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,υπάρχειδυ-
νατότητακαιγια3ου/δ,βλέπειτονκάμπο
τηςΒέροιας,διαθέτειπολύμεγάληκουζίνα,
ατομικήθέρμανσημεαντλίαθερμότηταςκαι
μεγάλοκλειστόγκαράζ,αποθήκηστο ισό-
γειο,σεαμφιθεατρικήθέση,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία.Προσφοράσετιμήεκπληκτικά
συμφέρουσα110.000€ .Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105028ΑΚΡΟΠΟΛΗ ,πωλείται

καινούργιοσπάνιοδιαμέρισμα110τ.μ.μικτά
,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,σαλό-
νι,κουζίνα,μπάνιο,υπάρχειδυνατότητακαι
για3ου/δ,βλέπειτονκάμποτηςΒέροιας,
διαθέτειπολύμεγάληκουζίνα,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,κλειστόγκαράζ,αποθήκη
στοισόγειο,σεαμφιθεατρικήθέση,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία.Προσφοράσετιμήεκπλη-
κτικάσυμφέρουσα110.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκα-
τοικίασυνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2
επίπεδα.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
Σαλονοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατα-
σκευασμένητο2001καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,έχειαπεριόριστηΘέα,
τακουφώματααλουμινίουκαιμίααποθήκη.
Έχεικήπο,Τζάκι ,BBQ,καιηλ.Συσκευές,
Μπαλκόνια24τ.μ.-Τιμή:200.000€.

Κωδ: 13568 -Άνω Ζερβοχώρι ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας220τ.μ.2επιπέδωνσεοικόπεδο
1000τ.μ.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,
καιWC.Είναικατασκευασμένητο2000και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Α-
περιόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,
ΠόρταΘωρακισμένη,Αποθήκη,Κήπο,Τζά-
κι,Συναγερμό,Τέντες,Διπλάτζάμια-Τιμή:
ευκαιρίας80.000€.

ΠΡΟΣΟΧΗΟΧΙΑΠΛΗΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδομή
αποτελούμενηαπόοικόπεδο388τ.μ.καια-
ναδρομή355τ.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-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαπο-

θήκησυνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπό-
γειο.Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Εί-
ναικατασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:12.000€.

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

τηςπαλαιάςΚεντρικήςπωλείταικατάστημα
44τ.μ.,ισόγειο,αυτοτελέςκαιμε22τ.μ.πα-
τάρι,κατασκευή1998,διαθέτειμεγάληβιτρί-
να,πρόκειταιγιαέναπολύαξιόλογοακίνητο
καιδιατίθεταισετιμήευκαιρίας,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήμόνο40.000€.

Κωδ:13964πωλείταικοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ.,τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα,ακίνητο
ευκαιρίας,τιμήέκπληξη,Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμή
πώλησης80.000€τώρα50.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείται
ισόγειοκατάστημα80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000
τ.μ.,κατάλληλοκαιγιαυγειονομικούενδιαφέ-
ροντος,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστηφύση,
ιδιαίτεροακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαι-
ρετικόσημείο,είναικατάλληλοκαιγιαάλλες
χρήσειςκαιπροσφέρεταισεαπίστευταχαμη-
λήτιμή,πολύσπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.12810Πωλείται επί τουδρόμου

πρώτοΠατρίδα -Νάουσα  αγροτεμάχιο
6226τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,ευκαιρία
τιμήμόνο30.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-

πεδοεντόςσχεδίουπόλεως,ορθογώνιο425
τ.μ.,ελαφρώςεπικλινές,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμομεσ/δ0,8,πρόκειταιγιαευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,τιμήμόνο40.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
494τ.μ.,εντόςσχεδίουπόλης,διαθέτειθέα

απρόσκοπτη,ελαφρώςεπικλινές ,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
40.000€.

κωδ13715ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.070
τ.μ.,εκπληκτικόοικόπεδο,ευκαιρίαχωρίςαμ-
φιβολία,σετιμήπροσφοράςμόνο52.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13637ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Πωλείταιοι-
κόπεδο3.007τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο,
εντόςζώνης,προσφέρεταισετιμήευκαιρίας
,μόνο20.000€.

Κωδ:13752ΡΑΧΗ,πωλείταιέναοικό-
πεδοεντόςζώνης5.100τ.μ.είναισεανοι-
χτωσιά ,κατατμείταικαισεδύοοικόπεδα
άρτιακαιοικοδομήσιμα ,εκπληκτικόπραγ-
ματικάκαισεάριστοσημείο ,αλλάκαισε
τιμήπραγματικήςευκαιρίας,μόνο35.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13787  ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο
1.820τ.μ.,εντόςζώνης,άρτιοκαιοικοδομί-
σημο,εξαιρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέ-
γερσημονοκατοικίας ,ητιμήτουεξαιρετικά
συμφέρουσα,μόνο25.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτης

ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκει-
ταιγιαέναμοναδικόακίνητο,εξολοκλήρου
ανακαινισμένοτοοποίοαποτελείταιαπό2Υ-
πνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,έναμπάνιοπολυ-
τελείαςκαθώςκαιαποθήκη.Έχεικαινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ευρί-
σκεταισεπολυκατοικίααξιώσεων,μεάνετους
χώρους ,μεθωρακισμένηπόρταεισόδου
καιαποτελείευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,τιμή:
89.000€.Ιδανικόακίνητογιακάποιονπουα-
ναζητείκάτιμοναδικόστηνκαρδιάτηςπόλης.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

ΚΩΔ:106495ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο70τ.μ.
μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),αποτελείταιαπόένανμεγάλοενιαίο
χώρογραφείων,ξεχωριστό2ογραφειακό
χώροκαιμπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,
μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,τοοποίο
χρήζειανακαίνισης.Τοακίνητομπορείνα
γίνεικαιμίαάνετηγκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγά-
λησαλοκουζίνακαιμπάνιο.Προσφέρεταισε
πολύκαλήτιμήμόνο25.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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



ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται
επαγγελματικόςχώρος50τ.μ.,

πλήρως ανακαινισμένος, 1ος

όρ., γωνιακό, δίπλασταΑστι-

κά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχοςΤΕ-
ΦΑΑμε εξειδίκευσηστην κο-

λύμβηση για να εργαστείως

προπονητής στο κολυμβητή-

ριο “ΠΗΓΑΣΟΣAquaCenter”

στη Βέροια.Ασφάλιση και α-

ποδοχέςσύμφωναμετονόμο.

Κατάθεση βιογραφικών στη

γραμματεία του κολυμβητηρί-

ου Σταδίου 125 Βέροια. Τηλ:

2331125087.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτο-
κινήτων, ηλεκτρολόγος αυτο-

κινήτων από επιχείρηση στη

Βέροια γιαπλήρη απασχόλη-

ση. Ικανοποιητικήαμοιβή.ΖΗ-

ΤΕΙΤΑΙοδηγόςΤαξίγιαπλήρη

απασχόληση καθώς και ΠΩ-

ΛΗΣΗγαϊδουράκια.Τηλέφωνα

επικοινωνίας: 2331071553 &

2331062900.Ώρεςεπικοινωνί-

ας:9:00με18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  φαρμακοποι-
ός ή βοηθός φαρμακοποι-

ού με εμπειρία για φαρμα-

κείο στο Νομό Ημαθιας.

Αποστολή βιογραφικού στο:

aggeliesfarmakio@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανοτεχνίτης

αυτοκινήτων για μόνιμη εργα-

σία. Τηλ.: 23310 21904 κος

Κώστας.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ALU-SYN ζη-
τάει άτομογιαμόνιμη εργασία

με εμπειρίασε κατασκευή και

τοποθέτηση κουφωμάτων.

Επικοινωνία για ραντεβού

2331073281 υπεύθυνοςπρο-

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ160μέτρα,μεθέ€α,29.000€
ΔΟΒΡΑ420μέτρα,55.000
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτρα,μεοικοδομικήάδεια,50.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,18.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ570μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,27.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκρεοπωλείοπλήρωςεξοπλισμένο,σεχω-
ριόδίπλαστηνΒέροια,ενοίκιο380€/μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστά-
σεις,σεπλήρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικής
πώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μ1οςχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρηςανα-
καιν.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΚΕΝΤΡΟΔιατηρητεομε3ΔΣΚκαιαδειααπόαρχαιολογιαγιαεργα-
σιεςμονο25000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ
60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ30000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΑΛΣΟΣΠΑΠΑΓΟΥαπο1/101ΔΣ-ΚΑ.ΘΘέα200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενο1ΔΣΚΧ.Θ.εμπροσθιο220€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
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€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΟικοπεδο450τ.μμεθεαΘαλασσααποστ.1800μ,
15000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο
28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ7χωρηεπαγ.στεγη2οςχωριςασαν.γιαφροντιστη-
ριο700€
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθησηκτλπ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΠΑΡΚΙΓΚυπαιθριοστηναγορα50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα50
τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟΣΤΗΝΑΓΟΡΑ50€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρεια,ινστι-
ντουτα,κτλπ349€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστον

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



σωπικουΒύρων Σταμπούλο-

γλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαγιαεργα-
σίασεφαρμακείομεεπιδότηση

και σχετική εμπειρία.Απαραί-

τητηπροϋπόθεσηκάρταανερ-

γίας.Τηλ.:2331027507,6947

259696.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος σε
ξενοδοχείοστηΒέροια γιαα-

πογευματινή εργασία.Απα-

ραίτητηη ικανότητασυνεννό-

ησηςσταΑγγλικά.Τηλ.:6948

457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για πε-
ριποίηση και φροντίδα ηλι-

κιωμένου στη Βέροια. Τηλ.:

2331091098κοςΔημήτρης,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδηγός από
τηΜεταφορική «Ν. Ίκαρος»

Carrier με δίπλωμα Γ΄ ή Ε΄

κατηγορίας.Επιθυμητήπροϋ-

πηρεσία.Τηλ.:2331022022.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία
κρεάτων ξεκοκαλιστής και ο-

δηγός με επαγγελματικό δί-

πλωμα. Πληρ. τηλ.: 23320

42608.

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

σχόληση, εξωτερικόπωλητήή

πωλήτρια για τουςΝομούςΗ-

μαθίας,Πέλλας,Θεσσαλονίκης.

Απαραίτηταπροσόντα,ευχέρεια

λόγου,αγγλικήγλώσσα,δίπλω-

μααυτοκινήτου,άδειαεργασίας

προσωπικούασφαλείας,εμπει-

ρίαμεβιογραφικόκαισυστά-

σεις.Μισθός,ασφάλισηκαιπο-

σοστά.Παραλαβήδικαιολογητι-

κώνμεσυνέντευξηστακεντρικά

γραφείαμας,Θεσσαλονίκης45

Βέροιαwww.securitytsiflidis.gr-

sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.

2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής,

τελειόφοιτοςτουΑΠΘ,μεφρο-

ντιστηριακηπείρα,παραδιδει

ιδιαίτεραμαθήματασεμαθητές

Δημοτικού,Γυμνασίου,Λυκείου

(μεεξειδίκευσηστηνΈκθεση).

Τιμές προσιτές μεμονωμένα

καισεγκρουπάκια.Τηλ.:6973

707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙτρακτέρτύπου

ΚΟΥΜΠΟΤΑ, τύπου 7100,

17 ίππους, μαζί με πλατ-

φόρμα,σε καλήκατάσταση.

Τηλ.: 6942 256821από τις

3.00μ.μ.έως10.00μ.μ.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ επιστή-
μωνμεμεγάληκινητήκαια-

κίνητηπεριουσία, καθώς και

υψηλά εισοδήματα, ζητεισύ-

ζυγο-σύντροφογιασοβαρήκι

ανθρώπινησχέση.Τηλ.:6949

215864.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονο-
μικά ανεξάρτητος αναζητά

σοβαρή εμφανίσιμη κυρία

χωρίςοικογενειακέςυποχρε-

ώσειςάνωτων65ετώνέως

75 ετών με την προοπτική

γνωριμίας και συμβίωση.

Τηλ.:6977951301.

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος,
ζητά γνωριμία με κυρία α-

πό55ετώνέως68ετών,με

σκοπότησυμβιωσηήτογά-

μο.Τηλ.:6986585060.

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

πής, αναζητά σύντροφο έως

68ετώνμετα ίδιαχαρακτηρι-

στικά για μία ουσιαστικήσχέ-

σηζωής.Μόνοσοβαρέςπρο-

τάσεις.Τηλ.:6997933246.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλαστα600 ευρώ.Ηπαραλαβή γίνεται από
τοναγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι χαμηλή.Ηπεριοχή είναι
έξωαπό τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο
6981088721.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να

γνωρίζει το πρόγραμμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα

Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που

να έχει γνώσεις χειριστή

κλαρκ

Πληροφορίες  στο

τηλ.:6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

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

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Σ. ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΟΥΚΑΙ ΣΙΑΟ.Ε. επιθυμεί
ναπροσλάβειμεπλήρηαπα-
σχόληση πωλητή/πωλήτρια
έως 30 ετών για το νομόΗ-
μαθίας.Απαραίτητη η κατοχή
διπλώματος ΙΧ αυτοκινήτου.
Ηπροϋπηρεσίασεαντίστοιχη
θέση θα συνεκτιμηθεί. Προ-
σφέρεται εταιρικό αυτοκίνητο
και ελκυστικό πακέτο απο-
δοχών.Αποστολή βιογραφι-
κού στο e-mail: logistirio@
oikobros.gr.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερ-
μανικών, με φροντιστη-
ριακή πείρα, παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα
όλων των επιπέδων.
Τηλ.:6931155908.



Μετά από έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο 
Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και λαμβάνοντας 
υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί και 
με τα πρόσφατα αποτελέσματα στις Π.Ε. Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας 
και Κιλκίς, με εντολή του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και 
Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, με απόφαση του γενικού 
γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου και 
κατόπιν εισήγησης και σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Εμπειρο-
γνωμόνων του υπουργείου Υγείας, για επιτακτικούς λόγους αντιμε-
τώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον 
περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου Covid-19, 
αποφασίστηκαν τα κάτωθι περιοριστικά μέτρα για τους προαναφε-
ρόμενους  νομούς:   

-Απαγόρευση λειτουργίας όλων των καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 07.00 της επομέ-
νης.

-Αναστολή κάθε είδους εκδή-
λωσης όπως πάρτυ, εμποροπα-
νηγύρεις, λιτανείες, λαϊκές αγορές 
κλπ.

-Απαγόρευση κάθε είδους συ-
νάθροισης πολιτών άνω των 9 
ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, 
τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιω-
τικό χώρο.

-Στους χώρους εστίασης ε-
πιτρέπεται μέγιστος αριθμός 
ατόμων σε κάθε τραπέζι έως 4 
άτομα, εκτός εάν πρόκειται για 
συγγενείς Α’ βαθμού όπου επιτρέ-
πεται έως 6 άτομα.

-Υποχρεωτική η χρήση μά-
σκας τόσο σε εξωτερικούς όσο 
και σε εσωτερικούς χώρους.

Σημειώνεται ότι σε συνεννόη-
ση με το Υπουργείο Οικονομικών 
για τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται, δύναται σε αναστολή σύμβα-
σης εργασίας των εργαζομένων.

Στους παραπάνω νομούς αναμένονται ειδικά κλιμάκια της Εθνι-
κής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ) και της ΕΛ.ΑΣ. για εντατικοποίηση 
των ελέγχων και για την πιστή εφαρμογή και επιτήρηση των μέτρων 
στους χώρους εποπτείας τους.

Τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν για 14 ημέρες από την Παρα-
σκευή 11-09-2020 και ώρα 06.00 έως και την Παρασκευή 25-09-
2020 και ώρα 06.00.

Κλειστή για απολύμανση σήμερα η ΔΕΥΑΒ
 μετά από κρούσμα covid

Η ΔΕΥΑ Βέροιας μετά από την εμφάνιση κρούσματος covid 19 
στο προσωπικό της, με αίσθημα ευθύνης ανακοινώνει  ότι σήμερα 
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης 
στην οδό Κεντρικής 209 στη Βέροια, θα παραμείνουν κλειστά για 
να πραγματοποιηθούν εργασίες απολύμανσης . 

Οι πελάτες - καταναλωτές θα εξυπηρετούνται από το ταμείο της 
επιχείρησης στη Δημοτική αγορά ενώ το γραφείο συντήρησης - 
βλαβών (2331021814) θα εργάζεται για την εξυπηρέτησή τους. 

Με γνώμονα την ασφάλεια των υπαλλήλων αλλά και των συν-
δημοτών, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώ-
πιση της κατάστασης. 

Πρώτη διασωλήνωση στο Νοσοκομείο Βέροιας
Εν τω μεταξύ η πρώτη διασωλήνωση ασθενούς με κορονοϊό 

έγινε χθες στο Νοσοκομείο της Βέροιας. Πρόκειται για 60χρονη 
από το Παλαιοχώρι, με υποκείμενο νόσημα, η οποία στην συνέχεια 

διακομίσθηκε  στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.
Η 60χρονη  δούλευε σε εργοστάσιο της Ημαθίας, στο οποίο πριν 

από λίγες ημέρες βρέθηκαν κρούσματα κορονοϊού.
Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται το Νοσοκομείο 

Ημαθίας και τα νοσοκομεία των άλλων Νομών που μπήκαν στο κα-
θεστώς ειδικών περιορισμών.

P Ένα ακόμη καλοκαίρι πέρασε που 
φορούσαμε ό,τι κουμπώνει…

 
P Κι εγώ που νόμιζα ότι τροφική 

αλυσίδα είναι εκείνη που σε δένουν για 
να μην τρως.

 
P Φαντάσου δηλαδή και να μαγείρευε 

νόστιμα η αγάπη τι θα γινότανε.
 
P Εγώ κιλά βάζω με ό,τι πρόχειρο 

βρίσκω τη νύχτα στο ψυγείο.
 
P Πρόχειρα ναι, μεσημεριάτικα όχι.
 
P Εκείνο που θα λείψει περισσό-

τερο κι από το φετινό καλοκαίρι, είναι 
η επιστροφή στο κλιματιζόμενο σπίτι και το 
ξεβράκωμα.

 
P Αν και η αγάπη φροντίζει να διατηρείται 

‘κλίμα’ στο σπίτι όλες τις εποχές του χρόνου.
 

P Με την αγάπη μαλώνουμε τακτικά, γιατί 
όπως έμαθα επαναφέρει το pH της διάθεσης 
στα φυσιολογικά επίπεδα.

 
P Δεν λένε ότι στον γάμο περνάς ζωή και 

κότα; Ε, εγώ είμαι η ζωή.
 

P Επίκαιρος διά-
λογος:

-Τα λεφτά δεν φέρ-
νουν την ευτυχία.

-Ποιος τη φέρνει;
-Μέχρι εκεί ξέρω!
 
P Κατά τα λοιπά. 

Στο Big Brother παί-
κτρια πότισε γλαστράκι 
με πλαστικά λουλού-
δια. Άντε και ζιζανιοκτό-
νο.

 
P Δεν είναι ότι τα 

νέα παιδιά δεν έχουν 
αίσθηση του χιούμορ. 
Δεν σκαμπάζουν γρι 
κι από καλάσνικοφ.

 
P Ποιος ιός ρε; Μάτι είναι.
 
P Εξ ου και δεν κολλάει σε όσους κατανα-

λώνουν μπόλικο σκόρδο.
 
P Καλού κακού, φέτος ας κάνουμε όλοι τα-

χύρρυθμα μαθήματα βασκανίας. Ποτέ δεν ξέρεις.
 
P Το 2020 δεν ήταν χρονιά. Ο ‘κόκκινος 

κύκλος’ του Alpha είναι.
 

P Και:
 Πηγαίνει ο κακομαθημένος ο Τοτός στο μπα-

κάλικο της γειτονιάς του και λέει στον μπακάλη:
– Θα ήθελα ζαμπόν για τοστ.
Κόβει ο μπακάλης και λέει στον Τοτό:
– Φτάνει αυτό;
– Κόβε, κόβε, λέει ο Τοτός.
Αφού κόβει λίγες φέτες ακόμα…
– Φτάνει;
– Κόβε, κόβε, ξαναλέει ο Τοτός.
Μετά από λίγο φωνάζει στον μπακάλη:
– Στοπ! Αυτή τη φέτα θέλω να μου δώσεις!

Κ.Π.
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Από σήμερα και μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου
Σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων Ημαθία, 

Πέλλα, Πιερία και Κιλκίς, λόγω Covid-19
-Μάσκα και στο δρόμο, αναστολή εκδηλώσεων και  λαϊκών αγορών, 

συναθροίσεις έως 9 ατόμων,  μέχρι τις 12 το βράδυ η εστίαση
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