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-Αιτήσεις μέχρι τις 15 Οκτωβρίου

- Πρόστιμο  10.000 ευρώ σε επιχείρηση της 
Ημαθίας για μεταμεσονύκτια λειτουργία

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από την Π.Ε. Ημαθίας
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Λ. Ξανθόπουλος: 
«Ο Φίλιππος Βέροιας 

ήρθε για να μείνει 
στη Volleylegaue 

και θα μείνει
Μέσω κινητού θα μπορούν 
να ψηφίζουν οι βουλευτές

Η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων 
στα ΜΜΕ, στην ημερίδα του 

Συνδέσμου Ημερήσιων 
Περιφερειακών Εφημερίδων 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: 
Απαλλαγή του τέλους 
καθαριότητας για τις 

επιχειρήσεις που επλήγησαν 
από τον κορονοϊό

40.669 έλεγχοι 
για τα μέτρα αποφυγής 

της διάδοσης του κορωνοϊού
 με παραβάσεις και πρόστιμα

Πρέπει να αποκατασταθεί το πρόβλημα 
στις σιδηροδρομικές διαβάσεις Μονοσπίτων

 Εκδηλώσεις Μνήμης για την  
Γενοκτονία των Ελλήνων της 

Μ. Ασίας από το Τουρκικό Κράτος
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Το νέο σκόιλ ελικίκου
με τις μάσκες «πλήττει»

την κυβέρνηση
  Η δημοσκόπηση της Prorata για την διαχείριση του 
κορωνοϊού και τις συνέπειες φαίνεται ότι «πληγώνουν» 
την εικόνα της κυβέρνησης. Η καθολική αποδοχή της 
καλής διαχείρισης μέχρι τον Μάιο έχει αντιστραφεί και 
τα νούμερα δείχνουν την άποψη της κοινής γνώμης. Οι 
παλινωδίες των τελευταίων εβδομάδων με την ετοιμασίες 
για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τις μάσκες «γίγας» 
που μέχρι το παραπέντε «πάλευαν» να τις παραδώσουν 
στα σχολεία, τα μίνι παγουρίνο, αλλά και οι μπρος-πίσω 
αποφάσεις που προσπαθούν να ισορροπήσουν αγορά κι 
οικονομία με δημόσια υγεία, έχουν πλήξει την αξιοπιστία 
της κυβέρνησης και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς 
αυτή. Η κόντρα μεταξύ ΚΕΔΕ και Υπουργείου Υγείας για 
το «τις πταίει» για το φιάσκο με τις μάσκες εξελίσσεται 
σε ένα νέο σκόιλ ελικίκου, που σίγουρα θέλει να 
διορθώσει και να μαζέψει όσο γίνεται γρηγορότερα ο 
πρωθυπουργός.  Πέρα από τις δημοσκοπήσεις και τους 
αριθμούς, το σημαντικό είναι να αποφευχθούν σοβαρά 
λάθη στο κρίσιμο σημείο που βρισκόμαστε για την 
αντιμετώπιση του ιού και η κυβέρνηση θα πρέπει να 
μείνει προσηλωμένη σε αυτό. 
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Μέσωκινητούθαμπορούνναψηφίζουν
οιβουλευτές

Στην περαιτέρω επιστρά-
τευση των νέων τεχνολογιών
προβαίνει η Βουλή προκειμέ-
νου να αποφευχθούνφαινόμε-
να συνωστισμού. Έτσι, προς
αποτελεσματικότερη εφαρμογή
τωνμέτρωνπου έχει λάβει λό-
γωκορωνοϊού,ηΔιάσκεψητων
Προέδρωναποφάσισε,σύμφω-
ναμεπληροφορίες, κατά τιςο-
νομαστικέςψηφοφορίες ναμην
προσέρχονταιπλέονκαιοι300
καθώς η μέθοδος της προσέ-
λευσηςανάομάδεςτων60βου-
λευτώνδεναπέδωσε.

Υπήρξε ονομαστική ψηφο-
φορία κατά την οποίαπροσήλ-
θαντηνίδιαστιγμή140βουλευ-
τές,κάτιπουκρίθηκεότιδενα-
φήνειπεριθώριαεφησυχασμού.
Επίσης,όλοισυμφώνησανότιηεπιστολήψήφοςείναιαπαρχαιωμένημέθοδος,γι’αυτόκαιέγινεομόφωνααποδεκτή
η ιδέα (κατατέθηκεαπό τηνγραμματέα τηςΚ.Ο. τουΣΥΡΙΖΑΌλγαΓεροβασίλη)η εξαποστάσεωςσυμμετοχήστις
ονομαστικέςψηφοφορίεςναγίνεταιμέσωκινητούτηλεφώνουμετηνβοήθειαεφαρμογήςηοποίαθαδίνειτηνδυνατό-
τηταναφαίνεταιστηνσχετικήοθόνηπουβρίσκεταιστηναίθουσατηςΟλομέλειαςποιοςψηφίζει.

Έτσι,όσοιβουλευτέςπαρίστανταιβάσειπρωτοκόλλου(ανώτατοςαριθμόςοι60βουλευτές)θαψηφίζουνκανονικά
μέσωτουηλεκτρονικούσυστήματοςκαιοιυπόλοιποιθαέχουντηνδυνατότηταναψηφίσουνεξαποστάσεωςμέσω
τουκινητούτουςτηλεφώνου.

Πρέπει να αποκατασταθεί το πρόβλημα
στις σιδηροδρομικές διαβάσεις Μονοσπίτων

Πολλές φορές έχουμε επιση-
μάνει κάποιασημείασιδηροδρο-
μικών γραμμών, είτε γιατί είναι
αφύλακτες,είτεγιατίδενλειτουρ-
γούνσωστάοιμπάρεςήησημα-
τοδότηση.

Ένα τέτοιοσημείο, όπωςπα-
ρατηρούν τελευταία οι αναγνώ-
στεςμας,βρίσκεταιστησιδηρο-
δρομικήγραμμή τηςπεριοχής
Μονοσπίτων (φωτό), όπου το
φανάρι αναβοσβήνει συνέχεια, η
μίαμπάραείναικατεβασμένηκαι
ηάλληανεβασμένηκαιδενμπο-
ρεί να καταλάβει ο οδηγός που
θέλειναπεράσειτιςγραμμές,εάν
έρχεταιτρένοήόχι…

«Ρισκάρουμε καιπερνάμε, με
κίνδυνοτηςζωήςμας,εάνσυμβεί

κάτι»λένε.ΤομεταφέρουμεστονΟΣΕ–ανκαιείμαστεβέβαιοιότιτογνωρίζουν-ώστεναεπιληφθούνάμεσαοιαρμό-
διοι,διότιπρόκειταιγιασοβαρόθέμαασφάλειαςτωνδιερχόμενων,όσοκιναέχουντονουτους!

Θερμομέτρησηστηνείσοδο
τουΔικαστικούΜεγάρουΒέροιας

Με δυο ηλεκτρονικά
θερμόμετρα ανά χείρας οι
εθελόντριες του Ερυθρού
Σταυρού τηςπεριοχής, υ-
ποδέχθηκαν κάθε πολίτη
που χρειάστηκε να εισέλ-
θει στοΔικαστικόΜέγαρο
της Βέροιας, ανταποκρι-
νόμενες έτσι στο αίτημα
του συλλόγου δικαστικών
υπαλλήλωντηςΗμαθίας.

Στην συνεδρίαση των
πολιτικώνδικαστηρίων της
Τετάρτης, αλλά και χθες,
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου
στοΑ’ και Β’ Μονομελές
Πλημμελειοδικείο(ποινικά)
προσήλθεαρκετόςκόσμος
υποχρεωτικά μόνο από
την κεντρική είσοδο, όπου
γινόταν η θερμομέτρηση
απότιςεθελόντριες τουΕ-
ρυθρούΣταυρού.

Σε κάθε ακροατήριο
αλλά και στο αίθριο του
Δικαστικού μεγάρου, βρί-
σκονταν υπάλληλοι του
Πρωτοδικείου και του Ει-
ρηνοδικείου επέβλεπαν
τηντήρησητωνμέτρωνκαι
συνέδραμαν με κάθε τρό-
πο στην διαδικασία που
λάμβανεχώρασταακροα-
τήρια, επιμένοντας στο να
παραβρίσκονται  κοντάστηνΔικαστικήΈδραμόνοοισυνήγοροικαιοιαπαραίτητοιγια τηνκάθευπόθεσηδιάδικοικαι
μάρτυρες.

Ηθερμομέτρησηείναιμιαεξαιρετικήπρωτοβουλίατωνδικαστικώνυπαλλήλωνπουβρήκεανταπόκρισηαπότους«Ε-
ρυθροσταυρίτες»καισυμπληρώνειταειδικάμέτραυγειονομικήςασφάλειαςπουαφορούνστηνπαρουσίαπλήθουςμέσα
στιςδικαστικέςαίθουσες,όπωςέχουνορισθείαπότονΠρόεδροΠρωτοδικώντηςΒέροιας.Μακάρινασυνεχιστεί…

Σε φάση καταλήψεων (;)
τα σχολεία

Σε κατάληψηαπό χθες δύοσχολεία τηςΑλεξάνδρειαςΗ-
μαθίας,το1οΓυμνάσιοκαιτοΕΠΑΛ,όπουοιμαθητέςζητούν
καλύτερεςσυνθήκες και μέτραπροστασίας για τον κορονοϊό
και τη δημιουργία ολιγομελών τμημάτων, ενώδιαμαρτύρονται
καιγιατηχρήσημάσκαςστιςαίθουσες.

Σύμφωναμεπληροφορίες,παρόμοιεςκινητοποιήσειςσυζη-
τιούνταικαιγιατιςεπόμενεςημέρεςσεπερισσότερασχολεία…
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Ρυθμίσεις λειτουργίας 
των Λαϊκών Αγορών  

Βέροιας, Μακροχωρίου 
 και Αγίου Γεωργίου

 
Ανακοινώνεται από τον Δήμο Βέροιας ότι σύμφωνα με την  υπ΄αριθμ. Δ1α/

ΓΠ.οικ.56418 /14-09-2020 (ΦΕΚ 3927 Β’) στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Βεροίας 
(Κοινότητα  Βέροιας-Μακροχωρίου –Αγίου Γεωργίου), επιτρέπεται η συμμετοχή  
των πωλητών (παραγωγοί και επαγγελματίες), που δραστηριοποιούνται σε αυτές 
σύμφωνα με την άδειας τους, σε ποσοστό 50% ανά κατηγορία πωλητών. 

Πίνακες με τους συμμετέχοντες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Βέροιας (www.veria.gr)    Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών 
ορίζεται σε πέντε  (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικεί-
μενα.  Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλη-
τών και τους καταναλωτές /κοινό.

 Επιπλέον συνιστούμε στους καταναλωτές κατά την παρουσία τους στην Λαϊκή 
Αγορά και στα πλαίσια της ατομικής ευθύνης:  •Να τηρούν τις οδηγίες για τον πε-
ριορισμό της διασποράς του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ covid 19 •Να φροντίζουν την αποφυγή 
του συνωστισμού στους πάγκους και στους διαδρόμους των  λαϊκών αγορών.  

• Να αποφεύγουν  την επαφή με τα χέρια, των προς πώληση προϊόντων 
(φρούτα και λαχανικά). Η δε τοποθέτηση αυτών σε σακούλες, για  λόγους υγιεινής, 
να γίνεται από τους πωλητές.   

Εξιχνίαση κλοπής 
πορτοφολιού στη Βέροια

Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος μίας ημε-
δαπής γυναίκας, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, το πρωί 
της 9ης Σεπτεμβρίου 2020 στη Βέροια, με τη μέθοδο του εναγκαλισμού αφαίρεσε 
από έναν ημεδαπό το πορτοφόλι του, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 480 
ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα.

Ο Δήμος Βέροιας συμμετέχει στην προσπάθεια στή-
ριξης της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, και 
διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 
δημόσιας διοίκησης.

Προκειμένου λοιπόν να δρομολογηθεί η διαδικασία 
απαλλαγής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριό-
τητας για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν την λειτουργία 
τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, καλεί τις επιχειρήσεις που επλή-
γησαν από την ισχύ των περιοριστικών μέτρων, όπως 
ενταχθούν στις προβλεπόμενες ευεργετικές διατάξεις κα-
ταθέτοντας στο αρμόδιο Τμήμα Προσόδων της Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Ταυτότητα αιτούντα ή νόμιμη εκπροσώπηση.
2. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ρεύματος.
3. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας ή γνωστοποίησης 

της επιχείρησης.
4. Δήλωση Αναστολής Εργασιών – Υ. Δ. «ΕΡΓΑΝΗ» 

(από δημόσια αρχή).
5. Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης, ότι έκανε πλήρη διακοπή 
εργασιών και ότι δεν λειτούργησε με παράδοση κατ’ οί-
κον.*

*  Η περίπτωση αφορά μόνο τα καταστήματα υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος (ταβέρνες, ταχυφαγεία, καφετέριες 
κ.α.).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗ-
ΣΕΩΝ 15/10/2020.

Όπως διευκρινίζει ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Στέ-
λιος Ασλάνογλου, σε περίπτωση που έχουν ήδη κατα-
βληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, αυτά θα 
συμψηφίζονται.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από την Π.Ε. Ημαθίας

 Εκδηλώσεις Μνήμης για την  
Γενοκτονία των Ελλήνων της 

Μ. Ασίας από το Τουρκικό Κράτος

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020 θα γίνουν οι εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία 
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος. Οι εκδηλώσεις γίνονται για να 
τονιστούν ιδιαίτερα τα γεγονότα της δραματικής εκείνης περιόδου των διωγμών και του ξε-
ριζωμού των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τις πατρογονικές εστίες από τους Τούρκους. 
Διωγμοί που οδήγησαν τους ΄Ελληνες της Μικράς Ασίας στην προσφυγιά. Στις ανωτέρω 
εκδηλώσεις παρακαλούνται να παραστούν οι Αρχές της πόλης και ο Λαός, τα Μ.Μ.Ε., τα 
Προσφυγικά Σωματεία και οι Οργανώσεις. Τα όσα αφορούν την ιεροτελεστία θα ρυθμι-
στούν από την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας και την τήρηση της τά-
ξης σε όλες τις εκδηλώσεις από την Αστυνομική Δ/νση Ημαθίας. 

Τελετάρχες στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
και στο χώρο κατάθεσης στεφάνων ορίζονται οι: Μαρία Ανδρεάδου και Ιωάννα Γκουτζιλίκα, 
υπάλληλοι της Π.Ε. Ημαθίας. Οι ενδιαφερόμενοι εκπρόσωποι φορέων που θα καταθέσουν 
στεφάνι πρέπει να απευθύνονται μέχρι την Παρασκευή 18/09/2020 και ώρες 8.00΄π.μ. – 
14.00΄μ.μ. στα τηλ. 23313 50109 – 23313 50104. Επισυνάπτεται πρόγραμμα-πρόσκληση 
των εκδηλώσεων εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το 
Τουρκικό Κράτος. Λόγω των μέτρων που  έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σας γνωρίζουμε ότι η φετινή εκδήλωση και η κατά-
θεση στεφάνων θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις (περιγράφονται 
στο αναλυτικό πρόγραμμα).      

Εντατικοί έλεγχοι πραγμα-
τοποιούνται σε όλη τη χώρα 
από τις Υπηρεσίες της Ελληνι-
κής Αστυνομίας για την εφαρ-
μογή των μέτρων αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης 
του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό την  Τε-
τάρτη 16 Σεπτεμβρίου πραγ-
ματοποιήθηκαν σε όλη την ε-
πικράτεια 40.669 έλεγχοι και 
βεβαιώθηκαν οι ακόλουθες 
παραβάσεις:

• (8) παραβάσεις για κανό-
νες λειτουργίας καταστημάτων 
και ιδιωτικών επιχειρήσεων 
(απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας από το προ-
σωπικό, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο, αποστάσεις 
τραπεζοκαθισμάτων, μη δήλωση ραντεβού και λίστας πελα-
τών, κ.λπ.).

Από αρχές Αυγούστου έχουν βεβαιωθεί συνολικά (629) 
σχετικές παραβάσεις και έχουν συλληφθεί (56) άτομα.

• (2) για λειτουργία καταστημάτων πέραν της 24:00 ώρας 
με επιβολή διοικητικού προστίμου 10.000 ευρώ και τριήμερη 
αναστολή λειτουργίας, από τις οποίες (1) στην Αττική και 1 
στην Κεντρική Μακεδονία (στην Ημαθία).

Από την έναρξη εφαρμογής 
του μέτρου (Τρίτη 11 Αυγού-
στου) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 
(105) σχετικές παραβάσεις.

• (3) για μη συμπλήρωση 
της ηλεκτρονικής φόρμας PLF 
(Passenger Locator Form) από 
ταξιδιώτη.

Από αρχές Αυγούστου έχουν 
βεβαιωθεί συνολικά (164) σχετι-
κές παραβάσεις.

• (196) για μη χρήση μάσκας 
– μη τήρηση προβλεπόμενης α-
πόστασης και επιβλήθηκαν ισά-
ριθμα διοικητικά πρόστιμα των 
150 ευρώ, ως ακολούθως:

-(46) στην Κεντρική Μακεδονία, -(36) στη Θεσσαλονί-
κη,-(26) στη Στερεά Ελλάδα,-(16) στα Ιόνια Νησιά, -(14) 
στην Αττική,-(10) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,-(10) 
στην Ήπειρο, -  (9) στο Βόρειο Αιγαίο, -  (9) στην Κρήτη,-  
(7) στη Δυτική Ελλάδα,-  (6) στην Πελοπόννησο,-  (3) στο 
Νότιο Αιγαίο,  -  (2) στη Θεσσαλία και -  (2) στη Δυτική Μα-
κεδονία.

Σημειώνεται ότι από αρχές Αυγούστου, έχουν βεβαιωθεί 
συνολικά (14.876) παραβάσεις και επιβλήθηκαν (14.864) δι-
οικητικά πρόστιμα των (150) ευρώ και (12) των (300) ευρώ.

40.669 έλεγχοι για τα μέτρα 
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

με παραβάσεις και πρόστιμα
- Πρόστιμο  10.000 ευρώ σε επιχείρηση της Ημαθίας 

για μεταμεσονύκτια λειτουργία

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: Απαλλαγή του τέλους 
καθαριότητας για τις επιχειρήσεις 
που επλήγησαν από τον κορονοϊό

-Αιτήσεις μέχρι τις 15 Οκτωβρίου

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής 
Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

της ΚΕΔΕ, ο δήμαρχος Νάουσας
Στην 1η Συνεδρίαση 

της Επιτροπής Οργά-
νωσης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης της 
Κεντρικής Ένωσης Δή-
μων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) 
που πραγματοποιήθηκε 
μέσω τηλεδιάσκεψης 
συμμετείχε σήμερα ο 
Δήμαρχος Νάουσας, 
Νικόλας Καρανικόλας. 
Στην συνεδρίαση συζη-
τήθηκαν εκτενώς θέματα 
ψηφιακής διακυβέρνη-
σης του κράτους και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης.  
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Θερινό σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη 
διασκέδαση.
--> απολύμανση πριν κάθε προβολή,
--> μεγάλες αποστάσεις
--> Μη υποχρ, χρήση μάσκας
--> αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
--> Φρέσκος αέρας

ΜΟΥΛΑΝ    (ΜΕΤΑΓΛ στα Ελληνικά)
Προβολές:    Σάββατο 19/9 και Κυριακή 20/9 
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

ΜΟΥΛΑΝ    (στα Αγγλικά με Ελληνικούς Υποτιτλ)
Προβολές:    Πέμπτη 17/9 – Παρασκευή 18/9 – Δευ-

τέρα 21/9 – Τρίτη 22/9 – Τετάρτη 23/9  στις 19.45 
Σάββατο 19/9 και Κυριακή 20/9 στις 21.45
(Θερινή αίθουσα – Μη υποχρ, χρήση μάσκας) 

 GREENLAND: ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
Σκηνοθεσία: ΡΙΚ ΡΟΜΑΝ ΓΟΥΟ

Σενάριο: ΚΡΙΣ ΣΠΑΡΛΙΝΓΚ
Ηθοποιοί: ΤΖΕΡΑΡΝΤ ΜΠΑΤΛΕΡ, ΣΚΟΤ ΓΚΛΕΝ, 

ΜΟΡΕΝΑ ΜΠΑΚΑΡΙΝ, ΡΟΤΖΕΡ ΝΤΕΪΛ ΦΛΟΪΝΤ
Προβολές :    Πέμπτη 17/9 – Παρασκευή 18/9 – Δευ-

τέρα 21/9 – Τρίτη 22/9 – Τετάρτη 23/9  στις 21.45
 στην Θερινή αίθουσα -  (Θερινή – Μη υποχρ, χρή-

ση μάσκας) 
Σάββατο 19/9 και Κυριακή 20/9 στις 21.00 στην αί-

θουσα 1 
(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»     17/9/20 - 23/9/20«RE MEMORY» - Αναμνήσεις 
του Αλέξανδρου Τσάκωνα 

Ο δικός μας, ναουσαίος  καλλιτέχνης Αλέξανδρος Τσάκωνας, μας υποδέχτη-
κε στην ατομική του έκθεση στο «Καμίνι» και με τους όμορφους πίνακες, όπου 
εντάσσει τη φωτογραφία στην ζωγραφική, μας ταξίδεψε στις αναμνήσεις και τα 
συναισθήματα  των παιδικών και εφηβικών του χρόνων...

Σε ευχαριστούμε Αλέξανδρε..
Τα παιδιά από το Υφάδι

Και στο Σέλι 
έχουμε ΣΠΑ !!!!!

Αφιερωμένη  η 
φωτογραφία αυτή 
με αγάπη και μόνον 
στους παρακάτωθι:

Σε εκείνους που 
χάλασαν την όμορ-
φη βρύση της φω-
τογραφίας δωρέα 
του σχωρεμένου 
συγχωριανού μας 
Μ.Φύκατα και την 
άλλη της παιδικής 
χαράς, δωρεά των 
συγγενών του σχω-
ρεμένου Γιώργου 
Φεύγα. Διότι εμείς 
οι Βλάχοι για όσους 
δεν θέλουν να ξέ-
ρουν κάνουμε και 
δωρεές και ευεργε-
σίες. Αν έχετε αντίρρηση γράψτε μου.  

    Σε εκείνους τους σκυλόφιλους που δεν μας χωνεύουν που είμαστε ζωόφιλοι και 
δεν αφήνουμε τις συζύγους να φορούν γούνες, γιατί δεν θέλουμε να σκοτώνουν ένα 
ζώο, για να φιγουράρει ένα άλλο ζώο και να την πληρώνει ένα τρίτο ζώο. Σημειώνω 
δε οτι δεν είναι ύβρις η λέξις ζώον, διότι και γω είμαι ζώον όν κατ΄εμέ λογικόν και ουχί 
άλογον.

    Στην ΔΕΥΑΒ που τόσο επιμελώς και με τόσους υπαλλήλους φροντίζει τα μάλα 
για τα σκυλιά και για μας το ύδωρ να είναι μή πόσιμον, λες και είναι τόσο δύσκολο να 
λυθεί το πρόβλημα και να εξαλειφθούν τα βακτηρίδια και να μη μας πιάνει τσιρλοκοπιό 
σαν τον προχθεσινό επισκέπτη καθηγητή Πανεπιστημίου του Μονάχου που δοκίμασε 
το δροσερό νερό και δεν προλάβαινε να στουπώσει τον.......του. Θα μας θυμάται για 
πολλά χρόνια.

   Σαυτούς που άκουσα οτι θα ονομάσουν την είσοδο του χωριού με το όνομα του 
σχωρεμένου Α. Κουκούδη. Δεν βρήκαν κανένα καλύτερο σημείο και βρήκαν τον δρόμο 
που είναι παντέρημος, οταν βρέχει ακούει τα εξ αμάξης από τη συσσώρευση ομβρίων 
υδάτων και όταν σταματά η βροχή ξαναακούει τα ίδια για τα χαλίκια που μαζεύονται; Ο 
πολυβραβευμένος αυτός Βλάχος δεν άξιζε καλύτερης τιμής; Κατά την άποψή μου έπρε-
πε οι Βλαχοβεροιώτες να ζητήσουν από τον Δήμαρχο να ονομάσει μία οδό και μάλιστα 
κοντά στο κατάστημα που διατηρούσαν οι δικοί του.  

    Σαυτούς που προηγουμένως βιάστηκαν και δώσανε όνομα στην παιδική χαρά 
στο ίδιο μέρος με την παραπάνω οδό, ξεχνώντας οτι το κάθε τι συνδέεται με την ιστορία 
του. Ρώτησαν οι αποφασίζοντες τότε ποιός έτρέξε ποιός αγωνίστηκε για να απολαμβά-
νουμε το πολύπαθο και ημιτελές αυτό έργο; Τους θυμίζω οτι ήταν ο Τουριστικός Όμιλος 
και οι πρόεδροι του χωριού Π. Καρανίκας και Γ. Τζιμούρτος, που δεν ζουν διότι άλλως 
δεν ξέρω άν τολμούσαν να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Ευτυχώς τον Γ. Πιτούλια τον 
θυμήθηκαν έστω και με μιά οδό , ΑΛΛΑ κοντά στο σπίτι του. 

    Όσοι κάνουν κριτική επί των ανωτέρω να ξέρουν οτι λειτουργώ με ρεαλισμό και 
πρώτα με το ωραίο συνεπικουρούμενο με την λογική και μετά με το όμορφο τη βοηθεία 
του αισθήματος.

Να σας έχει καλά ο Θεός.. 
Γιάννης Ντισέλιας

Από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
Ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα του 

“1ου Σχολείου Σκηνοθεσίας – 2500 χρόνια 
μετά» στη Σχολή του Αριστοτέλη

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο κύκλος μαθημάτων και master classes του Εργαστηρίου θεατρικής έρευνας “1ο Σχολείο 
Σκηνοθεσίας στη Σχολή του Αριστοτέλη  – 2500 χρόνια μετά”, διάρκειας 55 ωρών, που διοργάνωσε το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας από 
τις 8 έως 16 Σεπτεμβρίου 2020.

 Το 1ο Σχολείο Σκηνοθεσίας πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας, στο Αρχαίο Θέατρο Μίε-
ζας, στο Πολιτιστικό κέντρο Σχολής Αριστοτέλους, και στο Νυμφαίο - Σχολής Αριστοτέλους.  Δίδαξαν οι Γιάννης Λεοντάρης, Δημή-
τρης Καραντζάς, Ιώ Βουλγαράκη,  Γιάννης Παρασκευόπουλος, Γλυκερία Καλαϊτζή, Έφη Σταμούλη, Τάσος Θώμογλου. Συμμετείχε 
η «Ομάδα Εν Δυνάμει», κολεκτίβα καλλιτεχνών με και χωρίς αναπηρία, με αφορμή την προβολή της παράστασής τους «Ερωτευ-
μένα Άλογα» και η σκηνοθέτης της παράστασης Ελένη Ευθυμίου.

Το Σχολείο Σκηνοθεσίας είναι ένα Εργαστήριο θεατρικής έρευνας, που εγκαινίασε το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας 
με καλλιτεχνικό υπεύθυνο τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας,  σκηνοθέτη Γιάννη Παρασκευόπουλο, σε συνεργα-
σία με το Δήμο Νάουσας και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας και επιχορηγήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού.

 Μέλημα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας είναι το 1Ο Σχολείο Σκηνοθεσίας να θεσμοθετηθεί στο μέλλον, ώστε κάθε καλοκαίρι η Ημα-
θία να γίνεται τόπος συνάντησης, εξερεύνησης και ζύμωσης της εξέλιξης της θεατρικής τέχνης. 



www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο EΣΚΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρή-

στου και της Βασιλικής, το γένος Παπα-
δοπούλου, που γεννήθηκε στις Σέρρες 
και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη και η ΧΙΡ-
ΤΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δημητρίου και 
της Μαρίας, το γένος Ιωσηφίδου, που 

γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Σερρών.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΛΙΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Θωμά και 

της Ελένης, το γένος Χονδροματίδη, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στο Μα-
κροχώρι Ημαθίας και η ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ 
ΕΛΕΝΗ του Νικολάου και της Βασιλικής, 
το γένος Αγγελίδη, που γεννήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Επανομή 

Θεσσαλονίκης, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτι-
κό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Παναγίας στην Επα-
νομή Θεσσαλονίκης.

Επιμελητήριο Ημαθίας: 
Για το πρόγραμμα 

ΓΕΦΥΡΑ ενημερώθηκαν 
επαγγελματίες του νομού 
από τον Ειδικό Γραμματέα 

του Υπ. Οικονομικών 
Φ. Κουρμούση 

Συνεχίζοντας 
τις δράσεις του, 
το Επιμελητή-
ρ ιο  Ημαθ ίας , 
δ ι ο ρ γ ά ν ω σ ε 
την Τετάρτη 16 
Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ 
2020,  ενημε-
ρωτική τηλεδιά-
σκεψη με θέμα:  
«Νέο πρόγραμ-
μα  ΓΕΦΥΡΑ. 
Ποιοι οι δικαι-
ούχοι και πως 
μπορούν να αι-
τηθούν κρατική 
επιδότηση διάρ-
κειας 9 μηνών», με κεντρικό ομιλητή τον Ειδικό Γραμματέα Δια-
χείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου Οικονομικών κ. Φώτη 
Κουρμούση.

Ο κ. Φώτης Κουρμούσης, έκανε αναλυτική ενημέρωση για το 
πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» και ανέπτυξε τις δυνατότητες που προ-
σφέρει το νέο πρόγραμμα σε δανειολήπτες που πλήττονται από τις 
οικονομικές συνέπειες του COVID -19 και έχουν δάνεια με υποθή-
κη στην πρώτη κατοικία.

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, απάντησε 
αναλυτικά σε πολλές ερωτήσεις που έθεσαν οι συμμετέχοντες και 
παρέθεσε στοιχεία για το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» για το οποίο οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλλουν τις αι-
τήσεις τους, μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2020, στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
(www.keyd.gov.gr/covid19-gefyra/),η οποία έχει σχεδιαστεί και 
υποστηρίζεται με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Πληρο-
φοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), στις υπο-
δομές της οποίας και φιλοξενείται.

Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση δανείων με υποθήκη 
στην πρώτη κατοικία όσων επλήγησαν από τις δυσμενείς επιπτώ-
σεις της πανδημίας του COVID-19 κι εφόσον πληρούν τις προϋπο-
θέσεις, θα λάβουν κρατική επιδότηση για συνολικά 9 μήνες.

Στόχος του Επιμελητηρίου Ημαθίας είναι η μέγιστη δυνατή πλη-
ροφόρηση των δυνητικά δικαιούχων ώστε να γνωρίζουν με κάθε 
λεπτομέρεια τα «βήματα» που απαιτούνται για την υπαγωγή στο 
πρόγραμμα. 

Η στήριξη των αγροτών 
στο επίκεντρο της συζήτησης 

του Λ. Τσαβδαρίδη και βουλευτών 
της ΝΔ με το Πρόεδρο του ΕΛΓΑ

Σειρά προτάσεων για τη στήριξη του αγροτικού 
εισοδήματος και για διασφάλιση της βιωσιμότητας του 
ΕΛΓΑ επ’ ωφελεία των αγροτών μας, συζήτησαν σε 
συνάντησή τους με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα 
Λυκουρέντζο την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου οι Βουλευτές 
της ΝΔ, Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Κοζάνης κ. 
Γιώργος Αμανατίδης, Πέλλας κ. Διονύσης Σταμενίτης  
και Καρδίτσας κ. Γιώργος Κωτσός. 

Πιο συγκεκριμένα, τα ζητήματα που αναλύθηκαν 
αφορούσαν:

1) Την ασφάλιση των αγροτών όχι μόνο για το 
αγροτικό κεφάλαιο αλλά για την παροχή ενός εγγυημέ-
νου εισοδήματος (άρθρο 36: Διαχείριση Κρίσεων του 
Καν. ΕΕ 1305/2013)

2) Την ανάγκη ενίσχυσης των Υπηρεσιών του ΕΛΓΑ 
με το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό 

3) Την επικαιροποίηση του Οργανογράμματος του 
ΕΛΓΑ προκειμένου ο Οργανισμός να μπορεί να εντα-
χθεί στην κινητικότητα 

4) Τη συνέχιση επιχορήγησης του ΕΛΓΑ από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) μέχρι 20% 
επί των εσόδων του (βάσει του ν. 3877/2010) και χωρίς 
την επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ).

5) Την ανάγκη επιτάχυνσης των εκτιμήσεων με τη συνδρομή ενός 
Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών

Όσον δε αφορά ειδικότερα το ζήτημα της παροχής εγγυημένου 
εισοδήματος συμφωνήθηκε η ανάγκη σύνταξης αναλογιστικής με-
λέτης, βάσει της οποίας θα προταθεί για ένταξη στο νέο ΠΑΑ 2021-
2027 προκειμένου να τύχει συγχρηματοδότησης με επιχορήγηση 

ασφαλίστρου για κάλυψη π.χ. του προανθικού και ανθικού σταδίου. 
Σημειώνεται δε ότι η παραπάνω ασφάλιση θα είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ με 
πρόσθετο κόστος ετήσιας συνδρομής για τον αγρότη.

Για την περαιτέρω εξειδίκευση και ανάλυση όλων των ανωτέρω 
θεμάτων δε, προγραμματίστηκε σειρά συναντήσεων με την πολιτική 
ηγεσία αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες τόσο του Υπουργείου Οικο-
νομικών όσο και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

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

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο Βέροιας  
, εκπίπτουν από την Εφορία.  

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 
ΑΓΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΠΑΤΜΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
6.30 μ.μ. Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου 

Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
7.00 π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμονος.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 20 Σεπτεμ-

βρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγ. Στέ-
φανου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής  της 
αγαπημένης μας αδελφής και θείας 

ΕΛΕΝΗΣ
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ

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

Η αδελφή, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 19 Σεπτεμ-

βρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγ. Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής  της αγαπημένης 
μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και 
θείας 

ΣΟΦΙΑΣ ΝΙΚ.
ΚΟΥΛΑ

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, Ο αδελφός, 
Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Ωδείο 
και τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής 

της Ιεράς Μητροπόλεως 
Από το Ωδείο και τη Σχολή Βυ-

ζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Βεροίας, Ναούσης & 
Καμπανίας ανακοινώνεται ότι από 
την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 
άρχισαν οι εγγραφές σε όλα τα 
τμήματα στην Βέροια & Νάουσα.

Οι εγγραφές θα πραγματοποι-
ούνται καθημερινά από Δευτέρα 
μέχρι Παρασκευή τις απογευματι-
νές ώρες από τις 5.30 έως τις 8.30 
μ.μ. 

Στο Ωδείο & στη Σχολή Βυζαντι-
νής Μουσικής λειτουργούν τα εξής:

-ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥ-
ΣΙΚΗΣ

-ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΩΔΙΑΣ - ΦΩΝΗ-
ΤΙΚΗΣ - ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ 

-ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗ-
ΤΙΚΩΝ:  Αρµονία, Αντίστιξη, Φού-
γκα.

-ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑ-
ΝΩΝ: Πιάνο, Κιθάρα, Βιολί, Βιο-
λοντσέλο, Σαξόφωνο, Φλογέρα, 
Τροµπέτα, Ντραμς.

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

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

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

Απεβίωσε 
σε ηλικία 48 ετών 

ο Διονύσης Βούλγαρης
Απεβίωσε σε ηλικία 48 ε-

τών ο Διονύσης Σωτ. Βούλ-
γαρης. Η κηδεία του θα γίνει 
σήμερα Παρασκευή 18 Σε-
πτεμβρίου στις 12μ, στον Ιερό 
Ναό Τιμίου Προδρόμου Μα-
κροχωρίου.

Η σορός θα βρίσκεται στο 
ναό στις 11.30πμ.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβα-
σ μ ι ώ τ α τ ο ς 
Μητροπολ ί -
της  Βεροίας, 
Ναούσης και 
Κ α μ π α ν ί α ς 
κ. Παντελεή-
μων: 

 Την Πα-
ρασκευή 18 
Σεπτεμβρίου 
στις 6:30 μ.μ. 
θα χοροστα-
τήσε ι  σ τον 
Ε σ π ε ρ ι ν ό 
στον πανη-
γυρίζοντα επί 
τη εορτή του 
Οσίου Αμφι-
λοχ ίου  του 
εν Πάτμω Ι-
ερό Ναό των 
Αγίων Κων-
σταντίνου και 
Ελένης  κα ι 
Οσίου Νικοδήμου Βεροίας. 

 Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
πανηγυρίζοντα επί τη εορτή του Οσίου Αμφιλοχίου του εν Πά-
τμω Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου 
Νικοδήμου Βεροίας. 

 Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και Αγίας Ιερουσαλήμ Καμπο-
χωρίου.  



Η προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις κατάρτισης εξ 
αποστάσεων και η ευκαιρία για να την ανάπτυξη νέ-
ων δεξιοτήτων στον κλάδο των ΜΜΕ σε απομακρυ-
σμένες περιοχές με πιο περιορισμένη πρόσβαση στη 
νέα γνώση και τις δυνατότητες εξειδίκευσης, αναδεί-
χθηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε τo Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερεια-
κών Εφημερίδων με θέμα: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο 
Παρέμβασης για τη προσαρμογή εργαζομένων στις 
νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δρά-
σεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσε-
ων και δεξιοτήτων».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο 
Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης 
το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020, στις 10 π.μ. με 
σκοπό την παρουσίαση της Πράξης που υλοποιεί ο 
ΣΗΠΕ για την κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομέ-
νων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στο χώρο 
της Δημοσιογραφίας και των ΜΜΕ. 

Η ημερίδα έδωσε την αφορμή για να αναπτυχθεί 
μία εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με τις προ-
σκλήσεις της τηλεκατάρτισης που διαπιστώθηκαν 
εμφατικά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού σε συν-
δυασμό με τις ανάγκες ανάπτυξης δεξιοτήτων στον 
κλάδο των ΜΜΕ λόγω της συνεχούς εξέλιξης της 
τεχνολογίας και του ψηφιακού περιβάλλοντος ειδησε-
ογραφικής κάλυψης. 

Στην ημερίδα χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος 
του ΣΗΠΕ Γιώργος Κατσαΐτης που ευχαρίστησε τους 
παριστάμενους τονίζοντας την ανάγκη ανταλλαγής α-
πόψεων για την περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελε-
σμάτων του έργου, καθώς και ο αντιπεριφερειάρχης 
Ανάπτυξης ΑΜΘ Κωστής Σιμιτσής που υπογράμμισε 
την ανάγκη ανάπτυξης συνθηκών μάθησης και συ-
νεχούς κατάρτισης για τους εργαζόμενους του ιδιωτι-
κούς τομέα και δω των ΜΜΕ. 

Στο πλαίσιο της ημερίδας ο κ. Κατσαΐτης παρου-
σίασε τις επιμέρους ενέργειες της Δράσης, το σύνολο 
των ωφελουμένων και τον αριθμό των ατόμων που 
είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν στα θεματικά αντι-
κείμενα κατάρτισης και πιστοποίησης από την περιο-
χή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο πρόε-
δρος του ΣΗΠΕ καθώς και  η Νατάσα Βαφειάδου, Γ.Γραμματέας ΣΗΠΕ, 
ο Θανάσης Τσολάκης, Δημοσιογράφος και ο Κωνσταντίνος Μαρκενδού-
δης, Δημοσιογράφος, ωφελούμενος Πράξης συζήτησαν για σύγχρονες 
προκλήσεις στον κλάδο των ΜΜΕ και τις ανάγκες άντλησης νέας γνώσης 
που παρουσιάζονται ως προς τη διαχείρισης ζητημάτων εξοικείωσης με 
τις νέες τεχνολογίες και το ψηφιακό περιβάλλον, δεοντολογίας, προστα-
σίας των πνευματικών δικαιωμάτων και του δημοσιογραφικού λόγου. 

Η Νατάσα Βαφειάδου, παρουσίασε τα προστιθέμενα οφέλη εμπλου-
τισμού των δεξιοτήτων των εργαζομένων στις εκδοτικές επιχειρήσεις της 
Περιφέρειας, καθώς και την συνολική αναβάθμιση του κλάδου μέσω της 
Πράξης. 

Ο δημοσιογράφος Θανάσης Τσολάκης έδωσε την ευκαιρία για μία συ-
ζήτηση σχετικά με τον τρόπο που η ανάπτυξη δεξιοτήτων όχι μόνο δίνει 
διεξόδους εργασιακής κινητικότητας, αλλά ευνοεί και ένα νέο μοντέλο 
εργασίας που βασίζεται στον επαγγελματισμό και τη συνεχή εξειδίκευση 
και βελτίωση προσόντων. 

Επίσης η Ζωή Γαβριηλίδου, Αντιπρύτανης, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
και Φοιτητικής Μέριμνας. Καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογί-
ας ΔΠΘ ανέδειξε τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η τηλεκπαίδευση, 
παρουσιάζοντας το παράδειγμα της προσαρμογής και διαχείρισης της εξ 
αποστάσεων εκπαίδευσης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, συν-
δέοντας τις ευκαιρίες προσαρμογής των νέων μεθόδων μάθησης 
με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. 

Το λόγο πήρε και  η Ελένη Διαφωνίδου, εκδότρια εφημερίδας 
ΕΜΠΡΟΣ Ξάνθης που παρουσίασε τις σύγχρονες μορφές κα-

τάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων, 
εξηγώντας τη σημασία των νέων εργαλείων στην επαγγελματική ανέλιξη 
των εργαζομένων. 

Όπως καταδείχθηκε μέσα από μια πολύ ενδιαφέρουσα διαλογική συ-
ζήτηση, τα εφόδια που αποκτώνται μέσω της εξειδικευμένης κατάρτισης 
σε συνδυασμό με την πιστοποίηση δημιουργούν συνθήκες αναβάθμισης 
εν γένει στον κλάδο, όχι μόνο λόγω της ενίσχυσης της γνώσης, αλλά διότι 
αναπτύσσονται προσλαμβάνουσες που καθιστούν τους εργαζόμενους 
περισσότερο δημιουργικούς και πιο αφοσιωμένους στην κατάκτηση καλύ-
τερων συνθηκών, αλλά και προοπτικών εργασίας. 

Στη συνέχεια δόθηκε η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων με τους 
παρευρισκόμενους, όπου ωφελούμενοι της Πράξης παρουσίασαν την 
εμπειρία της συμμετοχής, δίνοντας παραδείγματα για τον τρόπο που η δι-
αδικασία έδωσε νέα ερεθίσματα και δυνατότητες στη δική τους εργασιακή 
διαδρομή. 

Στην εκδήλωση τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας 
για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19. 

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους.»
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέ-

ντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροι-
ας ευχαριστεί θερμά την επιχείρηση κρεάτων ΜΠΟΥΤΖΩΛΑΣ  
για την δωρεά κρέατος για το γεύμα των παιδιών.

Ευχαριστούμε που με προθυμία είστε στο πλευρό μας όλα 
αυτά τα χρόνια 

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Περιφερειάρχη Κεντρι-
κής Μακεδονίας, κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα, την Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον Αντιπεριφερειάρχη 
Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κύ-
ριο Χρήστο Μήττα, για την προσφορά ειδών υγειονομικής 
φύσεως για τις ανάγκες του συλλόγου μας. Η κοινωνική 
ευθύνη και αλληλεγγύη που σας διέπει ,ας γίνει παρά-
δειγμα και για όλους που μπορούν να προσφέρουν. 

Με εκτίμηση το ΔΣ του Συλλόγου 
Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό 

Η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στα ΜΜΕ, 
στην ημερίδα του Συνδέσμου Ημερήσιων 

Περιφερειακών Εφημερίδων 
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ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Έτοςίδρυσης:1962(χάντμπολ1979)
Έδρα:Φιλίππειο
Χρώματα:Κόκκινο-Ασπρο
Ιστοσελίδα:www.filippos-veria.gr
Πρόεδρος:ΓιώργοςΦύκατας
Τίτλοι (15):9πρωταθλήματα (1977,1986,1988,

1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 2003, 2016), 6Κύ-
πελλα(1985,1992,1993,2003,2007,2016)

Τορόστερ
1.BorysKryuchkov(Ουκρανία)Τ/Φ15/2/19882,02μ.
2.ΠαντελήςΚωστακίδηςΑ.εξτρέμ4/7/19901,87μ.
3.ΝίκοςΑρβανιτίδηςΠίβοτ22/6/19881,84μ.
2.ΚώσταςΡίζοςΠλέιμέικερ29/10/19991,80μ
3.AlanAgovic(Μαυροβούνιο)A.Ίντερ16/5/19991,95μ.
4.ΧαράλαμποςΜπαλτατζήςΔ.ίντερ6/10/20001,86μ.
5.ΧαράλαμποςΚαραγιοβάνηςΤ/Φ27/12/20021,81μ.
6.ΠαναγιώτηςΚακαφίκαςΔ.εξτρέμ16/6/20041,78μ.
7.ΙωακείμΠετρομελίδηςΑ.εξτρέμ31/12/20021,82μ.
8.ΓιώργοςΤσαμήτροςΤ/Φ24/6/19961,87μ.
9.ΚωνσταντίνοςΚορώναςΔ.ίντερ9/3/941,81μ.
19.ΚυριάκοςΦιλόσογλουΠίβοτ19/2/19981,85μ.
10.ΧρήστοςΧατζημασούραςΑ.εξτρέμ25/4/971,88
11.ΚωνσταντίνοςΧουδαβερδόγλουΠίβοτ14/3/021,83
12.ΜιχαήλΚουκουτσίδηςΔ.εξτρέμ30/9/001,75
13.ΔημήτρηςΤριανταφυλλίδηςΑ.ίντερ14/5/19991,95μ.
14.ΜενέλαοςΚαλλιαρίδηςΤ/Φ02/12/991,75
15.ΒασίληςΦιλόσογλουΠίβοτ13/01/991,85
16.ΚωνσταντίνοςΣτανκίδηςΤ/Φ26/6/021,84
17.ΣταύροςΠαπαδόπουλοςΑ.εξτρέμ28/5/19801,80μ.
18.ΧρήστοςΠαπαγιάννηςΠλειμεικερ02/7/021,82
Προπονητής:ΚώσταςΤούτσης
ΓενικόςΑρχηγός:ΑνέστηςΔομπρής

Ε.Γ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ «ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ»
Έτοςίδρυσης:1974
Έδρα:ΔΑΚΝάουσας
Χρώματα:Πορτοκαλί–Μπλε
Ιστοσελίδα:zafirakishc.blogspot.com
Πρόεδρος:ΔέσποιναΡάλλη

Τορόστερ
3.ΓιώργοςΠετρίδηςΑ.εξτρέμ12/7/19931,73μ.
4.MilosMatovic(Σερβία)Δ.ίντερ23/4/19841,92μ.
5.ΚώσταςTζουβάραςΔ.ίντερ10/3/19961,92μ.
6.ΣταύροςΜαυροδουλάκηςΑ.ίντερ28/6/19981,79μ.
7.ΔημήτρηςΒλάχοςΠλειΜεικερ10/9/19861,79μ.
8.ΝίκοςΤσαγκεράςΑ.εξτρέμ11/6/19971,83μ.
9.ΓιάννηςΚρέξηςΔ.εξτρέμ8/3/19821,79
10.Γιώργος Θεοδωρόπουλος Πλει Μεικερ

29/9/19961,78μ.
11.ΘανάσηςΔεληχρήστοςΤ/Φ5/7/19881,75μ.
12.ΠέτροςΡότζιοςΔ.εξτρέμ24/5/19961,73μ.
13.ΣπύροςΜπιλιούρηςΠλειΜεικερ10/10/20041,81μ.
14.ΠαναγιώτηςΠινακούδηςΑ.εξτρέμ21/12/19961,82μ.
15.ΓιώργοςΚότσιφαςΤ/Φ29/11/19821,86μ.
16.ΠασχάληςΠίτοςΠίβοτ8/3/19921,90μ.
17.Aleksa Radicevic (Μαυροβούνιο)Α. ίντερ

12/11/19982,03μ.
18.ΧρήστοςΧατζηγεωργίουΑ.εξτρέμ27/10/19881,70μ.
19.ΚώσταςΛένοςΔ.εξτρέμ7/1/20041,77μ.
20.ΕυθύμιοςΠετρίδηςΠιβοτ9/11/20041,81μ.
21.ΑθανάσιοςΜπουμπουλεντραςΤ/Φ28/7/19941,80μ.
22.ΣοφοκλήςΤσάτσαςΠιβοτ25/4/19961,89μ.
23.ΠέτροςΔιδασκάλουΠλειΜεικερ21/3/19921,76μ.
Προπονητής:ΚωνσταντίνοςΔεληγιάννης
Συνεργάτης:ΦώτιοςΠαπουτσής
Συνοδοί:ΘεολόγηςΚασάπης,ΓρηγόρηςΑποστολίδης

Στη Δημόσια Τηλεόραση για 7η 
συνεχόμενη σεζόν το ελληνικό 
χάντμπολ H Ομοσπονδία Χειρο-

σφαιρίσεως Ελλάδος βρίσκεται στην 
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την 
ανανέωση της συνεργασίας της με 
την ΕΡΤ για την περίοδο 2020-2021. 
Η τηλεοπτική κάλυψη του αθλήμα-
τος ήταν και παραμένει μία από τις 
βασικές προτεραιότητες και εκ των 
στρατηγικών στόχων της νυν διοίκη-
σης της ΟΧΕ που επιτυγχάνεται εδώ 
και μία εξαετία και μάλιστα σε ανοι-
χτό κανάλι, εν μέσω πολύ δύσκολων 
συγκυριών.

ΗΔημόσιαΤηλεόρασηστηννέαεποχήτηςσυ-
νεργασίας με την Ομοσπονδία έχει μεταδώσει
ζωντανά 154 αγώνες (Handball Premier,A1 Γυ-
ναικών, ΚύπελλοΑνδρών, Κύπελλο Γυναικών,
ΕθνικέςομάδεςΑνδρώνκαιΓυναικών)βάζονταςτο

άθλημαμαςστασπίτιαόλωντωνΕλλήνων.

Συγκεκριμένα
2014-2015:τελικοίκυπέλλουανδρών-γυναικών
2015-2016:37αγώνες
2016-2017:τελικοίHandballPremierκαιΚυπέλ-

λουΑνδρών
2017-2018:42αγώνες
2018-2019:43αγώνες
2019-2020:26αγώνες(ησεζόνδενολοκληρώ-

θηκελόγωcovid-19)

ΚαιφέτοςηΕΡΤθακαλύπτειέναπαιχνίδικάθε
εβδομάδααπό τηνHandball Premier, τους εντός
έδραςαγώνες τωνΕθνικώνομάδωνΑνδρών- Γυ-
ναικών, καθώς και επιλεγμένους αγώνες στις δι-
οργανώσειςτουΚυπέλλουΑνδρών,τουΚυπέλλου
ΓυναικώνκαιτουBeachHandball.

ΗΟμοσπονδίαευχαριστείθερμάγιατηνεξαιρε-
τικήσυνεργασίατονΠρόεδροτηςΕΡΤΚωνσταντί-
νοΖούλα, τονΔιευθύνονταΣύμβουλοΓιώργοΓα-
μπρίτσο, τοΔ.Σ., καθώς και τον ΓενικόΔιευθυντή
Προγράμματος Κωνσταντίνο Παπαβασιλείου και
τονΔιευθυντήΑθλητικούΠρογράμματος Γιώργο
Λυκουρόπουλο.

Handball Premier
ΤαρόστερτωνομάδωντηςΗμαθίας ΟΧΕ - ΕΡΤ μαζί και φέτος!
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Από την αρχαι-
ότητα μέχρι 
σήμερα η ρήση 

«Αρχή άνδρα δείκνυσι» 
σήμαινε ότι η άσκη-
ση εξουσίας αποτελεί 
τον «καθρέπτη» της 
προσωπικότητας και 
του χαρακτήρα ενός 
ανθρώπου. Ο Λεόντιος 
(σ.σ. για τους φίλους 
Λεωνίδας) Ξανθόπου-
λος, γενικός αρχηγός 
και μέλος της διοίκη-
σης του Α.Π.Σ. Φίλιπ-
πουΒέροιας, που με το 
όραμα, την… τρέλα την 
αγάπη της για το βόλεϊ, 
«κουμαντάρει» σήμερα 
το «καράβι» των «ερυ-
θρόλευκων της «Βέροι-
ας», διακρίνεται για τα 
ηγετικά του προσόντα 
και τις ηθικές του αξίες.

Γεννημένος στην Κατερίνη,
αλλά με ρίζες απόΔράμα, Ξη-
ρολίβαδοΗμαθίας καιΘεσσαλο-
νίκη, ο 35χρονος επιθεωρητής
πωλήσεων του πολυβραβευμέ-
νουνερού«Θεόνη»,χρωστάστο
σπάνιο γονιδιακό… κοκτέιλΠο-
ντιακού, Βλάχικου καιΜακεδο-
νικού του DNA, πολλά από τα
ετερόκληταστοιχείατουχαρακτή-
ρατου.

Μαθημένος από μικρός στη
ζωή, ναπαλεύει σαν «λιοντάρι»
για τουςστόχουςτου,αισθάνεται
δικαιωμένος για την «παλικαρί-
σια» κατάκτηση του τίτλου της
Α2Ανδρώνκαιτην ιστορικήάνο-
δο της πρωταθλήτριας ομάδας.
Για τη νέασεζόν ξεκαθαρίζει ότι
πρωταρχικόςστόχος είναι ηπα-
ραμονή, ενώ το «μεγάλοστοίχη-
μα»γιαεκείνονακούειστοόνομα
«υποδομές».

Ως πρώην ποδοσφαιριστής
του ΚεραυνούΜακρυγιάλου, ή-
ξερε να «βλέπει δίχτυα», αλλά
σήμερα «πίνει νερό»στο όνομα
τουπροέδρουτηςομάδας,Δημή-
τρηΠιτούλια,πουτον«έμπλεξε»
στοφιλέ του βόλεϊ.Παραδέχεται
ότιμέχριπρότινοςοιγνώσειςτου
στο άθλημα περιορίζονταν στο
όνοματουθρυλικούάσου,Μάρι-
ου Γκιούρδα, ενώπλέον δίνει…
ρέσταγιατοΓάλλοσουπερστάρ,
ΈρβινΝ’Γκαπέ.

Αντιμετωπίζονταςόλαόσανέα
πράγματα μαθαίνει καθημερινά
για το άθλημα, ως μια μεγάλη
πρόκληση, οΛεωνίδας Ξανθό-
πουλος, απολαμβάνει φέτος έ-
να ιστορικό ταξίδι με το «σκαρί»
τουΦιλίππου και φιλοδοξεί να
«ρίξειάγκυρα»γιαπολλάχρόνια
στον…αφρότουελληνικούβόλεϊ.

-Πως είναι ο ρόλος ενός γε-
νικού αρχηγού στην ομάδα και 
ποιες οι φετινές σου αρμοδιό-
τητές;

Χρειάζεταιπολύπροσωπικός
χρόνος, να διαθέσεις ό,τι σου
υπολείπεται από την προσω-
πική σου ζωή και να ρίξεις όλο
το βάρος σου στην ομάδα. Να
καταφέρεις να τοσυνδυάσεις με
τηνεργασίασου,ναέχειςσωστή
διαχείριση, να ξέρεις ανάπάσα

στιγμή τι συμβαίνει στην ομάδα,
τιανάγκεςυπάρχουνκαιναπαίρ-
νεις γρήγορες, ποτέ όμως «στο
πόδι», αποφάσεις.Να έχεις κα-
λή ενημέρωση και συνεργασία
με τονπρόεδροκαι ταυπόλοιπα
μέλη της διοίκησης, για αυτό και
οι σχέσεις μου με τονΔημήτρη
δεν είναι πλέον φιλικές, αλλά…
αδελφικές.

-Είχες βρεθεί ποτέ ξανά σε 
ανάλογο πόστο;

Όχι είναι ηπρώτη μουφορά
και για μένα αυτό αποτελεί μία
ακόμηπρόκληση, μία αποστολή
πουπρέπει, με κάθε κόστος, να
φέρωειςπέρας.

-Ποια είναι η σχέση σου με 
το βόλεϊ, όντας παλιός ποδο-
σφαιριστής;

Ουδεμία μέχριπρότινος…Το
βόλεϊ το λάτρεψα μέσα από τον
Δημήτρη(σ.σΠιτούλια).Απόπέ-
ρυσι,πουδεν είχαμεακόμηδια-
κριτούςρόλους, έχωμάθειπάρα
πολλά,αφούόλημέρα«τρέχαμε»
για το βόλεϊ, να βρούμε χορη-
γούς, να πουλήσουμε εισιτήρια
διαρκείας, να κανονίσουμε ταξί-
δια,διαμονές,φαγητά...

-Πως εκτιμάς τη φετινή δυ-
ναμική του Φιλίππου Βέροιας;

Νομίζωότι έχουμε «καπαρώ-
σει» μία θέση στην 8άδα,ώστε
ναπούμε ότι εξασφαλίζουμε την
παραμονήμαςστηνVolleyleague
και από εκεί και πέρα ότι καλύ-
τερο θέλει να έρθει, θα είναι…
καλοδεχούμενο.

-Πέρυσι είχατε την ευκαιρία 
να ανεβείτε απευθείας στην 
Volleyleague, αλλά τελικά την 
«πετάξατε»…

Δεχθήκαμε την τιμητικήπρό-
ταση του προέδρου τηςΛίγκας
, Παντελή Ταρνατόρου να ανέ-
βουμεμεwild card και ομολογώ
πως ήταν μία δύσκολη απόφα-
ση. Για μια εβδομάδα συζητού-
σαμε με τον πρόεδρο και άλλα
μέλη της διοίκησης, Μπιτέρνα,
Παπαδόπουλου επίώρες, τι θα
κάνουμε και πως θα κινηθούμε
για ναπάρουμε τη σωστή από-
φαση.Προσωπικά -εξ αρχής- ή-
μουν αρνητικός και έλεγα πως
δεν γνωρίζουμε τίποτα από τη
Volleyleague. Είναι σαν να σου
λένε«περπάταπάνωστηθάλασ-
σα».Δεν μπορεί, θα βουλιάξεις!
Πόσο μάλλον όταν στο παρελ-
θόν είδαμε να «βουλιάζουν» α-
κόμη και γνωστά... βαπόρια της

Volleyleague. Θέλαμε όμως να
ανέβουμε«με τοσπαθίμας»και
τοκαταφέραμε!

-Ποιο είναι το όραμα σου για 
την ομάδα;

Θα ήθελα όπως αγαπήσαμε
εμείςτηνομάδα,νατηναγαπήσει
καιοκόσμοςτηςΒέροιας.Νατην
αγαπήσει και να την «αγκαλιά-
σει», γιατί πάνω από όλα είναι
υγιής αθλητισμός.Δενανταγωνι-
ζόμαστεκανέναν,δημιουργήσαμε
κάτι τόσο όμορφο, θέλουμε να
μείνουμεστηνVolleyleague.Δεν
φιλοδοξούμε να είμαστεπρωτα-
θλητές, αλλά και δεν θέλουμε να
μην είμαστε ένα ακόμη… κομή-
της,πουπέρασεαπότοελληνικό
πρωτάθλημα και «χάθηκε» σαν
πυροτέχνημα.Ήρθαμεγιαναμεί-
νουμεκαιθαμείνουμε!

-Ποιο είναι για σένα φέτος 
το «μεγαλύτεροστοίχημα» του 
Α.Π.Σ Φίλιππου Βέροιας;

Τομεγαλύτεροστοίχημαγιαε-
μάς,περισσότεροκιαπότηνάνο-
δο,είναιτααναπτυξιακάμαςτμή-
ματα!Οιυποδομέςαποτελούν το
Ακαι τοΩστο«οικοδόμημα»και
στηφιλοσοφίαπουλέγεταιΑ.Π.Σ.
ΦίλιπποςΒόλεϊ.Εκεί έχουμερίξει
όλο τοβάροςμας,με τονκαταξι-
ωμένοπολύπειροπεριφερειακό
ομοσπονδιακό τεχνικό,ΤάκηΧρι-
στοφορίδη και τηΔάφνη Γκιόρ-
σου, ένααξιόλογο νεαρό κορίτσι
μεαγάπηκαιθέλησηγααυτόπου
κάνει.Μας ενδιαφέρει πολύ να
δημιουργήσουμε ένα στέρεο οι-
κοδόμημα, γιατί αν χτίσουμε κάτι
σωστό,σίγουραθαμείνουμε για
πολλάχρόνιαακόμη…

-Πως χαρακτηρίζεις τις σχέ-
σεις σου με τους υπόλοιπους 
συνεργάτες σου στην ομάδα;

Αισθάνομαι τυχερός για τους
συνεργάτες μου, γιατί μας χαρα-
κτηρίζει όλουςη καλήδιάθεση,η
αγάπηκαι κυρίωςηπίστηστοό-
ραμα τηςδιοίκησης.Τόσοοαντι-
πρόεδροςΔημήτρηςΜπιτέρνας,
ο τιμμάνατζερΔημήτρηςΑναστα-
σίου, όσοκαιάλλα επίσηςπολύ-
τιμαστελέχη τηςομάδας,όπωςο
ΒασίληςΣαρήογλου, οΘοδωρής
Πρώιος, κ.α , είναιπραγματικάοι
«αφανείςήρωες», το έργο τωνο-
ποίωνδεναντανακλάπροςταέξω,
αλλάκάνουνόλη την λεγόμενη…
βρωμοδουλειά στοπαρασκήνιο.
Είναιηυποστήριξηπουθα’πρεπε
ναχεικάθεομάδαγιαναμπορέσει
να αναπτυχθεί και χαίρομαιπου
συνεργάζομαιμαζίτους.

-Αρκεί μονό η προσπάθεια 
των διοικούντων για να φτάσει 
ψηλά ο Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροι-
ας;

Προφανώςκαιδεναρκείαυτό
που κάνουμε μόνο εμείς! Είναι
αλήθειαότιγιαναυλοποιηθείαυ-
τόπουονειρευόμαστε,χρειάζεται
χρηματική υποστήριξη και αρω-
γή!Ανδεν υπάρχει βοήθεια, είτε
απότηνΠολιτεία,είτεαπότοΔή-
μο, είτε από τις τοπικές επιχει-
ρήσεις, είτε από κάποια μεγάλο
χορηγό,πουθαήθελε,λόγωτης
φετινής τηλεοπτικής μετάδοσης
τωναγώνωνμας,ναεκμεταλλευ-
θείτηνπροβολήτης,ηχρονιάθα
είναι«Γολγοθάς»γιαεμάς.Θεω-
ρώότι τηλεοπτικήμετάδοση των
αγώνων σε όλη τη χώρα, είναι
ένα «δυνατό χαρτί» και πρέπει
άπαντες να το εκμεταλλευθούμε
σωστά. Για τηνώρα είμαστε σε
καλόσημείο επαφώνμε 3-4 με-
γάλους χορηγούς, αναμένεται να
καταλήξουμε σε κάποια συμφω-
νία τις επόμενες μέρες καιπρο-
χωράμεμπροστάμεαισιοδοξία.

-Ο κόσμος της πόλης έχει 
«αγκαλιάσει» το βόλεϊ όσο θα 
θέλατε;

ΟιΒεροιώτεςσυμπολίτεςμας,
όσοπαράδοξο ή υπερβολικό κι
ανακούγεται,δεν…γνώριζανότι
υπάρχειάθλημαπουλέγεται«βό-
λεϊ»!Οι μοναδικοίπου γνώριζαν
και μιλάμε για ελάχιστους, ήταν
κάποιοι παλιοί αθλητές…Πλέον
όμωςοκόσμοςαντιλαμβάνεταιό-
τι…εδώκάτιγίνεταικαισιγάσιγά
στέκεται στο πλευρό μας. Είναι
ηπρώτηφοράστην ιστορία του
αθλήματος, που μια ομάδα της
Βέροιας«βρίσκεται»στασαλόνια
τουαθλήματος,κάτιπουδενέχει
ξαναγίνει ποτέ. Μεγάλο κατόρ-
θωμα,αναναλογιστούμεπως το
πετύχαμεσεέναχρόνο…

Κληρώνει για τη Volley 
League 2020-2021 με
την ιστορική παρουσία 

του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Η αντίστροφή μέτρηση για

την κλήρωση τουπρωταθλήμα-
τοςVolleyLeague2020-21μετην
ιστορική πρώτη συμμετοχή του
Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιαςάρχισε...

Ηκλήρωση,όπουοι10συνο-
λικά ομάδεςπου δήλωσανσυμ-
μετοχή στο φετινό πρωτάθλημα
θα μάθουν το πρόγραμμα της
νέας αγωνιστικής περιόδου, θα
πραγματοποιηθείτηνΤρίτη22Σε-
πτεμβρίου 2020 καιώρα 19.00
στοξενοδοχείο“Coral”στονούμε-
ρο35τηςπαραλιακήςΛεωφόρου
Ποσειδώνος,στοΠαλιαόΦάληρο.

Ηκλήρωσητουφετινούπρω-
ταθλήματος θαμεταδοθεί απ΄ευ-
θείας από τη δημόσια τηλεόρα-
ση και την ΕΡΤ Sports HD. Η
εκδήλωση θα γίνει με βάση τα
αυστηράπεριοριστικά υγειονομι-
κάπρωτόκολλαπροστασίαςαπό
τονCOVID-19καιμεπεριορισμέ-
νοαριθμόατόμων.

Στην εκδήλωση θα βραβευ-
τούν οι κορυφαίοι αθλητές,προ-
πονητές και διαιτητές της σεζόν
2019-20όπωςαναδείχτηκανμετά
απότηνψηφοφορίατωνπροπο-
νητώντωνομάδων.

Συζήτηση αθλητικού 
νομοσχεδίου: Έκκληση 

για αναδιάρθρωση στην FL
ΣτηνολομέλειατηςΒουλήςσυζητήθηκε

χθεςτοαθλητικόνομοσχέδιο

ΤοΚΙΝΑΛκατέθεσεένστασητηςαντισυνταγματικότηταςλόγωτης
αναδρομικότηταςστουςπεριορισμούςτωνθητειώνκαιτωνηλικιακών
ορίωνγιατααιρετάμέλητου«προεδρείου»τωναθλητικώνομοσπον-
διών.“Κανέναθέμααντισυνταγματικότηταςστονπεριορισμόθητειών
ΔΣΟμοσπονδιών,πουψηφίστηκεΝοέμβριο ‘19.ΗΈκθεσηΕπιστη-
μονικής Επιτροπής Βουλής, βασισμένη σε αναφορές διαπρεπών
Συνταγματολόγων, έχει αποφανθεί ότι τέτοιες διατάξεις υπηρετούν
άρθρο16,παρ.9τουΣυντάγματόςμας”,ητανηθέσητουκ.Αυγενά-
κη.Ηένστασηαπορρίφθηκεαπότηνπλειοψηφία.

ΟΘ.Μωραϊτηςαπό τοΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο γιαπροσπάθεια της
κυβέρνησηςναεκλέξειπρόσωπατηςεπιλογήςτηςστιςομοσπονδίες
μεαπώτεροστόχοτονέλεγχοτηςΕΟΕ.Γιαέλεγχοτωνεκλογώντων
ομοσπονδιών μέσω του μητρώου αθλητικώνσωματείων, μίλησε ο
βουλευτήςτουΚΙΝΑΛ,Δ.Κωνσταντόπουλος.ΟβουλευτήςτουΚΚΕκ.
Συντυχάκηςείπεμεταξύ:“Αφήστετακόλπαμετομητρώοαθλητικών
σωματείων.Ναμηναποκλειστεί κανένασωματείο από τις εκλογές”
καιπρόσθεσε:Εξαιρείτεαπό το νόμοηΕΠΟ,η ιερήαγελάδα.Επι-
χειρείται η εκδίωξη ανθρώπων του αθλητισμού, ηποδηγέτηση του
αθλητισμού.Οπατέραςτουπρωθυπουργούέγινεπρωθυπουργόςσε
ηλικία72ετών”.

Οβουλευτής της “ΕλληνικήςΛύσης” κ.Μπούμπαςμίλησε για το
θέματηςαναδιάρθρωσηςτωνδύομικρότερωνεπαγγελματικώνκατη-
γορίων:“22ομάδωνδενμπόρουννασυνεχίσουν.Κάντεκάτι.Φτιάξτε
μιακατηγορίαμεβόρειοκαινότιοόμιλο”.

H βουλευτής τουΜΕΡΑ 25 κ. Σακοράφα μεταξύ άλλων είπε:
“ΥπήρξεμεθόδευσηγιατηνΕΠΟ.Εξαιρέθηκεαπότοντρόποδιεξα-
γωγήςεκλογών,αλλάστησυνέχειακαιαφούείχετεθείτονομοσχέδιο
στη διαβούλευσηπροστέθηκε ότι δεν εξαιρείται από το νόμο όσον
αφορά το χρόνο τέλεσης των εκλογών, χωρίς να υπάρχει κάποιο
σχόλιοστηδιαβούλευση.Μόνοςτουτοέκανεοκ.Αυγενάκηςεκτων
υστέρων.Χωρίςαιτιολογία.Γιατί;Δεναπαντά.Πρόκειταιγιαυποτίμη-
σητουκοινοβουλίου”.

Λ.Ξανθόπουλος:«ΟΑ.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας
ήρθεγιαναμείνειστηVolleylegaueκαιθαμείνει»
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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 εκπαιδευ-
τικά 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 πλη-
ροφορίες και να σημειώσουν τα τμήματα, τους καθηγητές, και τα δίδακτρα που τους ενδια-
φέρουν. Στη συνέχεια ακολουθούν τα βήματα που αναγράφονται στο www.veriaculture.gr, 
στο πεδίο: Ηλεκτρονική Εγγραφή Σπουδαστών, (κατάθεση στο λογαριασμό της ΚΕΠΑ χρη-
ματικού ποσού μέσω web banking, επισύναψη ψηφιακών αρχείων εάν δικαιούνται έκπτωση 
κλπ).    

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών (Β/3)                              
Πληρ. A. Μιζαντζίδου
Τηλ. 2331350616

Αρ. Πρωτ.  18409
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Προμήθειας κτηνιατρικού υλικού Δήμου Βέροιας έτους 2020

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο-

ρές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας κτη-
νιατρικού υλικού Δήμου Βέροιας έτους 2020, προϋπολογισμού  
7.475,51 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Βέροιας
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.,Οδός: Μητροπόλεως 46,Ταχ.

Κωδ.:59132
Τηλ.:23313 50616,Telefax: 23313 50515,E-mail: mizantzidou@

veria.gr
Ιστοσελίδα:www.veria.gr,Κωδικός NUTS: GR121
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση 

στα έγγραφα της σύμβασης στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 
Βέροιας στη διεύθυνση διαδικτύου www.veria.gr. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης 
από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

3. Κωδικός CPV: 3314000-3,33680000-0
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθει-

ας: GR121
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια κτηνια-

τρικού υλικού Δήμου Βέροιας. 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν 

γίνονται δεκτές  και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:  1(ένας) μήνας από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά 

πρόσωπα καθώς  και ενώσεις προμηθευτών, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/16. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους 
των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκε-
κριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση 
που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να 
είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φο-
ρολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται για μία 
ή και για τις δύο ομάδες της προμήθειας , για τη συνολική ωστόσο 
προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 
στο Δήμο Βέροιας στο γραφείο προμηθειών, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του Ν.4412/2016, την 5-10-2020 ημέρα Δευτέρα. Η ώρα 
έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 09:30 και η ώρα λήξης10:00 
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικα-
σία αποσφράγισης, από την Επιτροπή διαγωνισμού.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και 
δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τεσσάρων 
μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέρ-
γειας του διαγωνισμού. 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 

64.6699.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου. Σχε-
τικές η υπ’ αριθ. 288/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και τη δέ-
σμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης 
με α/α 756/2020

15. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της ανα-
θέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες 
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφε-
ρόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της δια-
κήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υ-
ποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου 
με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρ-
τάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου 
www.veria.gr. 

Ο Αντιδήμαρχος
Ασλάνογλου Στυλιανός

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΣ 30, 2332350335-6

Νάουσα 17 Σεπτεμβρίου 2020
Αρ. Πρ. 14469

ΑΠΟΦΑΣΗ (128)
Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του 

Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτο-
διοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκη-
σης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει

2. Τις διατάξεις του αρθρ. 59 του 
Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του αρθρ. 68 του Ν. 4555/2018 ,τροπο-
ποιήθηκε με το αρθρ. 5 του Ν.4623/2019 και 
με το άρθρο 47 του Ν.4647/19

3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του 
Ν.3852/2010«Νέα αρχιτεκτονική της αυτο-
διοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκη-
σης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροπο-
ποιήθηκε από το αρθρ.33 του Ν.4483/2017 
(ΑΊ07) και της παρ. 3ε’ του Ν.4051/2012 (Α’40) 
αναφορικά με την αντιμισθία

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δήμου (ΦΕΚ 2018/Β/2011) όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει

5. Την υπ’ αριθμ. 22/ΕΠ/2019 Απόφαση 
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας

6. Το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμο-
σίας της νέας Δημοτικής Αρχής Η.Π. Νάουσας

7. Την 82/59633/20.08.2019 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών

8. Τη με αρ. 11247/28-12-2012 απόψαστ\ 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέ-
σματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών 
2011 που αφορούν στο μόνιμο πληθυσμό της 
χώρας» (ΦΕΚ 3465 τ. Β728.12.2012) σύμφω-
να με την οποία, ο πληθυσμός του Δήμου Η-
ρωικής Πόλεως Νάουσας ανέρχεται σε 32.494 
κατοίκους,

9. Την με αρ. 48/22119/7-4-2020 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΚΒΖ-
46ΜΤΑ6-ΕΞΦ)

10. Τις υπ’ αρ. 130/2019 (ΑΔΑ: 949ΗΩΚ0-
6ΗΜ), 201/2019 (ΑΔΑ: ΩΔΧΣΩΚ0-ΑΙΔ) και 
109/2020 (ΑΔΑ: Ω9Ζ1ΩΚ0-Γ69) Αποφάσεις 
Δημάρχου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας για τον 
ορισμό Αντιδημάρχων

11. Τις ανάγκες του Δήμου Η.Π. Νάουσας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την απόφαση Δημάρχου με 
αρ. 109/13520/2020 ως εξής: Ορίζουμε τον:

Ι. Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, τον κ. Γε-
ώργιο Τριαντάφυλλου, καθ’ ύλην σε θέματα 
Νεολαίας, Παιδείας, Υγείας και Αθλητισμού  
και  κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτι-
κή Ενότητα Νάουσας και του μεταβιβάζουμε 
τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην: .
1. Έχει την ευθύνη της εποπτείας και του 

συντονισμού της λειτουργίας των Σχολικών 
Επιτροπών του Δήμου, την επάρκεια, καταλ-
ληλότητα και προστασία της σχολικής στέγης 
και των σχολικών κτιρίων, την εποπτεία και τον 
έλεγχο συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, την 
καθαριότητα και φύλαξη σχολικών κτιρίων, την 
τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και 
ιδιωτικών σχολείων, την εκτέλεση προγραμμά-

των δια Βίου μάθησης
2. Την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό 

τού Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου
3. Τη δημιουργία και λειτουργία Γραφείου 

Νεολαίας καθώς και την ενίσχυση δράσεων
4. Τα θέματα αθλητισμού υπό την πλήρη 

έννοια τους, καθώς και η λειτουργία και διαχεί-
ριση των αθλητικών εγκαταστάσεων και δημο-
τικών χώρων άθλησης (γυμναστήρια, γήπεδα, 
κολυμβητήριο)

5. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξε-
ων που αφορούν στα ζώα συντροφιάς και η 
προστασία των αδέσποτων ζώων και η συ-
νεργασία με αρμόδιους φορείς, ιδιώτες και 
φιλοζωικές

6. Έχει την εποπτεία για την διασφάλιση 
της υγιεινής των υποδομών της αρμοδιότη-
τας του στο πλαίσιο της προστασίας από τον 
COVID-19

7.  Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρο-
νται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες του

8.  Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά 
έγγραφα της αρμοδιότητας του που απευθύ-
νονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου ή σε 
υπηρεσίες εκτός Δήμου, με σαφή κοινοποίηση 
στο Γραφείο Δημάρχου

9. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες και τις 
καταστάσεις του προσωπικού που ορίζεται 
αρμόδιος που αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές 
(υπερωρίες, επιδόματα αργίας, νύχτας, έξοδα 
κίνησης)

10.  Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και 
πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των 
υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος

11. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που απορρέει 
από την κείμενη νομοθεσία στο πλαίσιο των 
καθηκόντων του

Κατά τόπον:
1.  Η τέλεση Πολιτικών Γάμων,
2. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτι-

κών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη 
Δημοτική Ενότητα Ναούσης,

3. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των 
έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη 
Δημοτική Ενότητα Ναούσης,

4. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και 
λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη 
Δημοτική Ενότητα Ναούσης,

5. Την έκδοση αδειών ταφής που αφορούν 
την Δημοτική Ενότητα Ναούσης,

6. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του 
Δημάρχου, Βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και 
λοιπών διοικητικών εγγράφων (πχ. Γνήσια 
υπογραφών), τα οποία εκδίδονται από τις δη-
μοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια 
της Δημοτικής Ενότητας Ναούσης,

7. Την συνεργασία με τους Προέδρους των 
συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοι-
νοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών 
κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων 
τους,

8. Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας 
που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Ναούσης και 
την οποία μπορεί να τους μεταβιβάζει με από-
φαση του ο Δήμαρχος.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρ. 
109/13520/03-09-2020 απόφαση Δημάρχου 
Νάουσας.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία ημερή-
σια εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στην ι-
στοσελίδα του Δήμου και στο διαδικτυακό τόπο 
του προγράμματος Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Κάλεσμα 
συγκέντρωσης 

τροφίμων 
και ειδών 
πρώτης 

ανάγκης από 
το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο 

του Δήμου 
Αλεξάνδρειας

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

Οι πολίτες που θέλουν να συνεισφέρουν μπο-
ρούν να επισκεφθούν το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην Πλατεία Σιδηρο-
δρομικού Σταθμού, καθημερινά από Δευτέρα έως 
Παρασκευή και ώρες 08:30 – 15:00.

Στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, λόγω 
της κρίσης του κορονοϊού, το Κοινωνικό Παντο-
πωλείο συνεχίζει αδιάκοπα το σημαντικό του έρ-
γο. Σε αυτές τις συνθήκες, πρέπει όλοι να δείξου-
με την ανθρώπινη μας πλευρά και αλληλεγγύη, 
ώστε να γίνουμε πιο δυνατοί. Όλοι μας πρέπει 
να γίνουμε μια γροθιά και να στηρίξουμε όσους 
το έχουν ανάγκη.

Σχολικά είδη για παιδιά που τα έχουν ανάγκη συγκεντρώνει 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας

Βρισκόμαστε λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αρκετά είναι τα βάρη και τα άγχη των γονέων εξαιτίας 
της επικρατούσας κατάστασης  των τελευταίων μηνών λόγω του κορονοϊού. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου 
Βέροιας έχοντας  καταγεγραμμένες ωφελούμενες οικογένειες οι οποίες διαβιούν στα όρια της φτώχειας, σας  καλεί 
να προσφέρετε σχολικά είδη, καινούρια ή μεταχειρισμένα σε καλή κατάσταση ώστε να  δώσουμε όλοι μαζί μια ανά-
σα στις οικογένειες  που υπάρχει πραγματική ανάγκη.. ανακουφίζοντας του γονείς και χαρίζοντας παιδικά χαμόγελα. 
Προτεινόμενα είδη: τετράδια, μπλοκ ζωγραφικής, μολύβια, στυλό, μαρκαδόροι, γεωμετρικά σχήματα, διαβήτη, σχολικά 
βοηθήματα, σχολικές τσάντες κ.α. Για οποιαδήποτε πληροφορία διευκρίνιση, καλέστε στα τηλέφωνά των στελεχών 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Ο Δήμος Βέροιας και το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο πλαίσιο της πράξης  «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020» Σταδίου 51, ΤΚ 59132 Τηλέφωνα :  2331353824, Αθανασία Λαμπριανίδου 2331353811, Δήμητρα Καρατζά 
Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 π.μ.-17:00 μ.μ.e-mail: koinoniko.pantopoleio@veria.gr www.facebook.com/koinoniko.
pantopoleio.veria
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

14/09/2020 έως 18/09/2020
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

14-9-2020 μέχρι20-

9-2020 θαείναιτο

εξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Παρασκευή 18-9-2020
13:30-17:30 ΚΟΥ-

ΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΙΚΕΛΑ10 -ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-
28491

21:00-08:00 ΤΥ-
ΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΕΞΩΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ23310-25000

Φαρμακεία

Συνεδρίαση τουΔημοτικού
ΣυμβουλίουΝάουσαςθαδιεξα-
χθεί με τηλεδιάσκεψη τηνΔευ-
τέρα21Σεπτεμβρίου2020,στις
18:00 για συζήτηση και λήψη
αποφάσεωνσταπαρακάτωθέ-
ματατηςημερήσιαςδιάταξης:

-9ηΑναμόρφωση ή μη, Τε-
χνικούΠρογράμματος καιΠρο-
ϋπολογισμούΔήμου Ηρωικής
ΠόλεωςΝάουσας2020(Τεχνική
Υπηρεσία),κατόπινεισηγήσεως
τηςΟικονομικήςΕπιτροπής.

Εισηγητής:ΑντιδήμαρχοςΤε-
χνικώνΈργων&Πολεοδομίας.

-Έγκριση ή μη, έκθεσης
ε ξαμήνου  (01 /01 /2020  –
30/06/2020) για την εκτέλεση
τουπροϋπολογισμού, οικονομι-
κούέτους2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος
ΔιοικητικώνκαιΟικονομικώνΥ-
πηρεσιών,ΑνάπτυξηςΤοπικής
ΟικονομίαςκαιΚΕΠ.

-Υποβολή ή μη πρότασης
στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ «Κεντρική Μακεδο-
νία»,ΆΞΟΝΑΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ-
ΤΑΣΑΞ06«Προστασία τουπε-
ριβάλλοντος καιπροώθηση της
αποδοτικότητας τωνπόρων»ο
οποίοςσυγχρηματοδοτείταιαπό
το ΕυρωπαϊκόΤαμείο Περιφε-
ρειακήςΑνάπτυξης (ΕΤΠΑ) με
τίτλο «Αναβάθμιση και προβο-
λήπολιτιστικού και τουριστικού
προϊόντοςστηνπεριοχήπαρέμ-
βασης της Στρατηγικής Βιώσι-
μήςΑστικήςΑνάπτυξης (ΣΒΑΑ)
τηςπόληςτηςΝάουσας.

Εισηγητής:ΑντιδήμαρχοςΤε-
χνικώνέργωνκαιΠολεοδομίας.

-Αμοιβήπληρεξούσιου δικη-
γόρουγια το χειρισμό τηςυπό-
θεσης«Energa-HellasPower».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος
ΔιοικητικώνκαιΟικονομικώνΥ-
πηρεσιών,ΑνάπτυξηςΤοπικής
ΟικονομίαςκαιΚΕΠ.

-Καθορισμός ύψους διδά-
κτρωνστοΔημοτικόΩδείο «Ε-
στίαΜουσών»τουΔήμουΗρω-
ικήςΠόληςΝάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος
ΔιοικητικώνκαιΟικονομικώνΥ-
πηρεσιών,ΑνάπτυξηςΤοπικής
ΟικονομίαςκαιΚΕΠ.

-Επανακαθορισμός ύψους
διδάκτρων στα Εικαστικά Ερ-
γαστήρια τουΔήμου Ηρωικής
ΠόληςΝάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος
ΔιοικητικώνκαιΟικονομικώνΥ-
πηρεσιών,ΑνάπτυξηςΤοπικής
ΟικονομίαςκαιΚΕΠ.

-Άδειαεγκατάστασηςκαιλει-
τουργίας επιχείρησηςπροσφο-

ράς υπηρεσιών διαδικτύου με
οκτώ (8) ηλεκτρονικούς υπολο-
γιστέςστο ισόγειο χώρο (εντός
καταστήματος), τουΜάντσιου
ΔημητρίουτουΝικηφόρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος
ΔιοικητικώνκαιΟικονομικώνΥ-
πηρεσιών,ΑνάπτυξηςΤοπικής
ΟικονομίαςκαιΚΕΠ.

-Άδεια εγκατάστασηςκαι λει-
τουργίας επιχείρησηςπροσφο-
ράς υπηρεσιών διαδικτύου με
πενήντα εννέα (59) ηλεκτρονι-
κούς υπολογιστές στο ισόγειο
χώρο (εντός καταστήματος),της
εταιρείας«ΠολυχώροςΕστίασης
καιΨυχαγωγίαςΚιόσκιΟ.Ε».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος
ΔιοικητικώνκαιΟικονομικώνΥ-
πηρεσιών,ΑνάπτυξηςΤοπικής
ΟικονομίαςκαιΚΕΠ.

-Έγκριση του νέου Ο.Ε.Υ.
τηςΔΕΥΑΝ σύμφωνα με την
προσαρμογή του στην κείμενη
νομοθεσία και στις παρατηρή-
σεις τηςΑποκεντρωμένηςΔιοί-
κησης.

Εισηγητής: Πρόεδρος της
Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

-Έγκριση ή μη Κανονισμού
ΛειτουργίαςΔημοτικήςΕπιτρο-
πήςΙσότηταςΔήμουΝάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος
Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξω-
στρέφειαςκαιΕυρωπαϊκώνΘε-
μάτων.

-Έγκριση ή μη τροποποίη-
σης Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργίας του Κέντρου Κοι-
νότηταςΔήμουΗ.Π.Νάουσας,
μετάτηνπρόσληψηνέουυπαλ-
λήλουΠΕΨυχολόγων.

Εισηγητής:Δήμαρχος.
-ΈγκρισηήμηΑπολογισμού

και ΕιδικούΑπολογισμού επι-
χορήγησηςέτους2019τηςΜο-
νάδαςΦροντίδαςΗλικιωμένων
Ατόμων,ΕιδικώςΑναγνωρισμέ-
νουΦιλανθρωπικούΣωματείου
Νάουσας(Γηροκομείο).

Εισηγητής:Δήμαρχος.
-Επικαιροποίηση της 497/18

απόφασης τουΔημοτικούΣυμ-
βουλίουΝάουσαςωςπρος την
εξουσιοδότηση τουΔημάρχου
Η.Π.Νάουσας.

Εισηγητής:Δήμαρχος
-ΔημιουργίαΚΕΠΥγείας(Κέ-

ντροΠρόληψης για τηνΥγεία)
στοΔήμομας   και ετήσιασυ-
ντήρηση για τοΛογισμικό του
ΚΕΠΥγείαςκαι τις επιπλέονΥ-
πηρεσίες.

Ε ι ση γη τ ή ς :  Πρό εδρος
Κ.Κ.Π.&Α.ΔήμουΝάουσας.

-Πρόσληψη ή μηπροσωπι-
κούμεσχέσηεργασίαςΙ.Δ.Ο.Χ.
για τοΔημοτικόΩδείο  «Εστία
Μουσών» τουΔήμουΝάουσας
κατά το σχολικό έτος 2020 –
2021καιπρότασησυγκρότησης
Επιτροπήςεπιλογής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος
Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξω-
στρέφειαςκαιΕυρωπαϊκώνΘε-
μάτων.

-Πρόσληψη ή μηπροσωπι-
κούμεσχέσηεργασίαςΙ.Δ.Ο.Χ.
για τα Εικαστικά Εργαστήρια
του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ κατά
τοσχολικό έτος2020-2021και
πρότασησυγκρότησηςΕπιτρο-
πήςεπιλογής.

Εισηγητής:ΑντιδήμαρχοςΠο-
λιτισμού,Τουρισμού,Εξωστρέ-
φειαςκαιΕυρωπαϊκώνΘεμάτων.

-Ίδρυση και λειτουργία υ-
ποκαταστημάτων πωλητηρίων
σουβενίρ σε κτίρια τουΔήμου
Η.Π.Νάουσας:1)ERIA,2)ΒΕΤ-
ΛΑΝΣ,3)ΚΠΕ (ΚέντροΠληρο-
φόρησηςΕπισκεπτών), 4)Σχο-
λήΑριστοτέλους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος
Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξω-
στρέφειαςκαιΕυρωπαϊκώνΘε-
μάτων.

-ΚατανομήB’Δόσης για την
κάλυψη των λειτουργικών δα-
πανών2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος
Νεολαίας,Παιδείας,Υγείας και
Αθλητισμού.

-Παράταση υλοτομίας στη
συστάδα38βτουΔημοτικούΔά-
σους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας
καιΠολιτικήςΠροστασίας.

-Έγκριση ή μη καταρχάς α-
πόφασης για μακροχρόνια εκ-
μίσθωση του Χιονοδρομικού
Κέντρου3-5Πηγαδιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος
ΔιοικητικώνκαιΟικονομικώνΥ-
πηρεσιών,ΑνάπτυξηςΤοπικής
ΟικονομίαςκαιΚΕΠ.

-ΠαράτασηΜελέτηςΠροσω-
ρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμί-
σεωνγιατοέργο:“Αναπλάσεις
οδούΜεγάλουΑλεξάνδρου”.

Εισηγητής:ΑντιδήμαρχοςΤε-
χνικώνέργωνκαιΠολεοδομίας.

-ΑνανέωσηΑφετηρίαςΚΤΕΛ
ΑστικώνΓραμμώνΝάουσας.

Εισηγητής:ΑντιδήμαρχοςΤε-
χνικώνέργωνκαιΠολεοδομίας.

-Λήψηαπόφασης για εκποί-
ηση ή μη 10 στρεμμάτων από
τοκληροτεμάχιο1063,τοοποίο
βρίσκεται εντός των ορίων της
Τ.Κ.Χαρίεσσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος
ΔιοικητικώνκαιΟικονομικώνΥ-
πηρεσιών,ΑνάπτυξηςΤοπικής
ΟικονομίαςκαιΚΕΠ.

-Λήψηαπόφασης για εκποί-
ηση ή μη 788,27 τ.μ. από το
κληροτεμάχιο 1063, το οποίο
βρίσκεται εντός των ορίων της
Τ.Κ.Χαρίεσσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος
ΔιοικητικώνκαιΟικονομικώνΥ-
πηρεσιών,ΑνάπτυξηςΤοπικής
ΟικονομίαςκαιΚΕΠ.

-Ορισμός αντιτίμου χρήσης
(τέλους) τωνκοινόχρηστωνχώ-
ρωντηςΓραμμένης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος
ΔιοικητικώνκαιΟικονομικώνΥ-
πηρεσιών,ΑνάπτυξηςΤοπικής
ΟικονομίαςκαιΚΕΠ.

-Αναπροσαρμογή ή μη
του Τιμοκαταλόγου διάθεσης
του Κολυμβητηρίου, μετά από
έγκριση αιτήσεων της Κολυμ-
βητικήςΑκαδημίας «Νάουσα»
(ΚΑΝ),τουΟμίλουΚολύμβησης
«Νάουσα»και τουΠήγασουΗ-
μαθίαςγιαμείωσητουαντιτίμου
χρήσης διαδρομών κολυμβη-
τικής δεξαμενής στοΔημοτικό
ΚολυμβητήριοΝάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος
ΔιοικητικώνκαιΟικονομικώνΥ-
πηρεσιών,ΑνάπτυξηςΤοπικής
ΟικονομίαςκαιΚΕΠ.

ΤηνΔευτέραησυνεδρίασητουΔημοτικού
ΣυμβουλίουΝάουσας,με26θέματα

ΙΕΚΒέροιας
Δίπλωμα Επιπέδου 5

στους Απόφοιτους ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, 
ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΕΠΛ με κατάταξη

στο Γ΄ εξάμηνο
To Δημόσιο ΙΕΚ

Βέροιας καλεί Πτυχι-
ούχουςΕΠΑ.Λ,Τ.Ε.Ε.
Β’ΚΥΚΛΟΥ, Ε.Π.Λ.,
ΕΠΑΣ να καταταγούν
κατά περίπτωση στο
Γ’ εξάμηνο φοίτησης
σε συναφείς ειδικό-
τητες χωρίς όριοφοί-
τησης. Η διαδικασία
κατάταξης δεν γίνεται
ηλεκτρονικά αλλά με
απευθείας κατάθεση
αίτησης των ενδιαφε-
ρομένων στο Ι.Ε.Κ.,
συνοδευόμενης με τα
απαραίτητα δικαιολο-
γητικά.

Προθεσμία υποβο-
λής αιτήσεων κατάτα-
ξης: από1 έως30-9-
2020

Η φοίτηση είναι
δωρεάν και δίνεται α-
ναβολήστράτευσης.

Οιειδικότητεςστις
οποίεςμπορείναγίνει
κατάταξηστοΓ΄εξάμηνοφοίτησηςείναι:

•ΤεχνικόςΜηχανικόςΘερμικώνΕγκαταστάσεων&ΜηχανικόςΤεχνολογί-
αςΠετρελαίου&ΦυσικούΑερίου

•ΒοηθόςΒρεφονηπιοκόμων
•ΓραμματέαςΑνωτέρων&ΑνωτάτωνΣτελεχών
•Τέχνηφωτογραφίας
•ΤεχνικόςΤουριστικώνΜονάδων&ΕπιχειρήσεωνΦιλοξενίας
•ΤεχνικόςΜαγειρικήςΤέχνης-Αρχιμάγειρας(Chef)
•ΤεχνικόςΑρτοποιός–Ζαχαροπλαστικής
•ΦύλακαςΜουσείων&ΑρχαιολογικώνΧώρων

ΔΙΕΚΒέροιας
Σταδίου12159131Βέροια
Τηλ:2331071743,2331022707
Φαξ:2331065528
Email:grammateia@iek-veroias.ima.sch.gr
Ιστολόγιο:https://iekverias.blogspot.com
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ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό7-9-2020έως30-6-2021.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙγιααγοράγκαρ-
σονιέραστοκέντρο,μεασαν-
σέρ,1οςκαιάνω,μέχρι20.000
ευρώ.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  δ ι ό ρ οφη
κατοικία του ‘71, 140 τ.μ.
συνολικά, κάτω από Πι-
ερίων, εντός οικοπέδου,
55.000 ευρώ. Τηλ.: 6945
122583EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία
κοντά στο 7οΔημοτικό, 75
τ.μ., με υπόγειο 75 τ.μ. και
οικόπεδο 200 τ.μ., 60.000
ευρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

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.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
-Γκαρσονιέρα 35 τ.μ., πίσω απο το Στάδιο

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

τιστικό.
Τηλ.:6996436044,6972236144

&2331062812.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδοστηΜέ-
σηΒέροιας, 6 στρέμματα, τιμή
130.000ευρώ(συζητήσιμη).Κιν.:
6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, κέντροΑγ. Νι-
κολάου 17,πάνωαπόΑγ.Δη-
μήτριοΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα, 2ος όρ., ανακαινισμένη,
επιπλωμένη, ηλεκτρ.συσκευές,

αέριο& κάμερα εισόδου.Τηλ.:
6937045440καΕλένη.

ΑΘΗΝΑ ενοικιάζονται γκαρ-
σονιέρες50τ.μ.και55τ.μ. (σα-
λόνι, κουζίνα, υπνοδωμάτιο,
W.C.)στηνπεριοχήΖωγράφου,
δίπλασταΠανεπιστήμια.Τηλ.:
6977782641&6971884916.

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα,ανακαινισμένη,κο-

ντάστηΛέσχηΑξωματικών.Τηλ.:
6949408554&6948726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοικιάζεται

γραφείο 20 τ.μ., επιπλωμένο.
Τηλ.:2331024072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ιατρείο-γρα-
φείο42τ.μ.καθαρό,λήρωςανα-

καινισμένο στην οδόΒενιζέλου
αρ.46Βέροια.Πληρ.τηλ.:6932
361080,6945535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο
Ακροπόλεως, στην καινούργια
γέφυρα «Κούσιου».Τηλ.: 6984
108684.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29  ενοικιάζε-
ται επαγγελματικός χώρος 50
τ.μ., πλήρως ανακαινισμένος,
1ος όρ., γωνιακό, δίπλα στα

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μ1οςχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρηςανα-
καιν.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ
60000€
ΣΤΑΣΟΥΜΥΓΔΑΛΑισογειο87τ.μ2ΔΣΚχρησηαυλης,16000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερΑρχοντοσπιτο2ΔΣΚΑ.Θ45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ30000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσαμε
αδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαηκαλλι-
εργειες22000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
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.μαπό37000τωρα
15000€

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτωνμε μηλιές 8 ετών

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

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



Αστικά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος λογι-
στικού γραφείου.ΑΠοστείλετε
βιογραφικόσημείωμαστηδιεύ-
θυνση:info@giouros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος ΤΕ-
ΦΑΑ με εξειδίκευση στην κο-
λύμβηση για να εργαστεί ως
προπονητής στο κολυμβητήριο
“ΠΗΓΑΣΟΣAqua Center” στη
Βέροια.Ασφάλισηκαιαποδοχές
σύμφωναμετονόμο.Κατάθεση
βιογραφικών στη γραμματεία
τουκολυμβητηρίουΣταδίου125
Βέροια.Τηλ:2331125087.

ΖΗΤΕΙΤΑΙμηχανικόςαυτοκινή-
των,ηλεκτρολόγοςαυτοκινήτων
από επιχείρησηστηΒέροια για
πλήρηαπασχόληση. Ικανοποιητι-
κήαμοιβή.ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςΤαξί
γιαπλήρηαπασχόληση καθώς
καιΠΩΛΗΣΗγαϊδουράκια.Τηλέ-
φωναεπικοινωνίας:2331071553
&2331062900.Ώρεςεπικοινωνί-

ας:9:00με18:00.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός

ή βοηθόςφαρμακοποιού με ε-
μπειρία γιαφαρμακείοστοΝο-
μόΗμαθιας.Αποστολήβιογρα-
φικού στο: aggeliesfarmakio@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανοτεχνίτης
αυτοκινήτωνγιαμόνιμηεργασία.
Τηλ.:2331021904κοςΚώστας.

ΗΕΤΑΙΡΙΑALU-SYN ζητάει
άτομογιαμόνιμη εργασίαμε ε-
μπειρίασεκατασκευήκαιτοποθέ-
τησηκουφωμάτων.Επικοινωνία
γιαραντεβού2331073281υπεύ-
θυνοςπροσωπικουΒύρωνΣτα-
μπούλογλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-
σίασεφαρμακείομε επιδότηση
καισχετική εμπειρία.Απαραίτη-
τηπροϋπόθεσηκάρταανεργίας.
Τηλ.:2331027507,6947259696.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςσεξε-
νοδοχείο στη Βέροια για απο-
γευματινήεργασία.Απαραίτητη
η ικανότητα συνεννόησης στα
Αγγλικά.Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για περι-
ποίηση και φροντίδα ηλικιωμέ-
νου στη Βέροια. Τηλ.: 23310
91098κοςΔημήτρης,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από τη
Μεταφορ ική  «Ν.  Ίκαρος»
CarrierμεδίπλωμαΓ΄ήΕ΄κα-

τηγορίας.Επιθυμητήπροϋπη-
ρεσία.Τηλ.:2331022022.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία
κρεάτωνξεκοκαλιστήςκαιοδη-
γόςμεεπαγγελματικόδίπλωμα.
Πληρ.τηλ.:2332042608.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ζητάεινα
προσλάβειγιαμόνιμηαπασχόλη-
ση,εξωτερικόπωλητήήπωλήτρια
γιατουςΝομούςΗμαθίας,Πέλλας,
Θεσσαλονίκης.Απαραίτηταπρο-
σόντα, ευχέρειαλόγου,αγγλική
γλώσσα,δίπλωμααυτοκινήτου,ά-
δειαεργασίαςπροσωπικούασφα-
λείας,εμπειρίαμεβιογραφικόκαι
συστάσεις.Μισθός,ασφάλισηκαι
ποσοστά.Παραλαβήδικαιολογη-
τικώνμεσυνέντευξηστακεντρι-
κά γραφείαμας,Θεσσαλονίκης
45Βέροιαwww.securitytsiflidis.
gr-sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.
2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής, τε-

λειόφοιτος τουΑΠΘ,μεφροντι-
στηριακηπείρα,παραδιδει ιδιαί-
τεραμαθήματασεμαθητέςΔη-
μοτικού,Γυμνασίου,Λυκείου (με
εξειδίκευσηστηνΈκθεση).Τιμές
προσιτές μεμονωμένα και σε
γκρουπάκια.Τηλ.:6973707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

τηςCICUσεπολύκατάσταση,
400ευρώόλαμαζί.Τηλ.:23310
62621.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ τύπου
ΚΟΥΜΠΟΤΑ, τύπου7100,17
ίππους, μαζί με πλατφόρμα,
σεκαλήκατάσταση.Τηλ.:6942
256821από τις 3.00μ.μ. έως
10.00μ.μ.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ επιστήμων
μεμεγάληκινητήκαιακίνητηπε-
ριουσία,καθώςκαιυψηλάεισο-
δήματα,ζητεισύζυγο-σύντροφο
γιασοβαρήκιανθρώπινησχέση.
Τηλ.:6949215864.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονομι-
κάανεξάρτητοςαναζητάσοβα-
ρήεμφανίσιμηκυρίαχωρίςοι-
κογενειακέςυποχρεώσειςάνω
των 65 ετών έως 75 ετών με
τηνπροοπτική γνωριμίας και
συμβίωση.Τηλ.:6977951301.

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζη-
τά γνωριμία με κυρία από 55
ετών έως 68 ετών, με σκοπό
τησυμβιωσηήτογάμο.Τηλ.:

6986585060.
ΚΥΡΙΑ60ετών,συνταξιού-

χος, κοινωνική, αξιοπρεπής,
αναζητά σύντροφο έως 68 ε-
τών με τα ίδια χαρακτηριστικά
για μία ουσιαστική σχέση ζω-
ής.Μόνο σοβαρέςπροτάσεις.
Τηλ.:6997933246.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:
α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙκερδοφόρα
επιχείρηση,εργαστήριο
ζυμαρικών,μεσταθερή
πελατεία και μηχανή-
ματασε εξαιρετικήκα-
τάσταση. Τηλ.: 23310
92777&6983607757.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμα-
νικών, με φροντιστηριακή
πείρα,παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματαόλωντωνεπιπέ-
δων.Τηλ.:6931155908.



Εντυπωσιακή μείωση ως προς την  συνολική ικανοποίηση των 
πολιτών σε σχέση με τη διαχείριση της πανδημίας εκ μέρους 
της Κυβέρνησης καθώς και των οικονομικών συνεπειών της, 

συγκριτικά με τις προηγούμενες μετρήσεις ανίχνευσης της κοινής 
γνώμης, αποτυπώνειπρόσφατη δημοσκόπηση της Prorata με θέμα 
«Στάσεις και Αντιλήψεις απέναντι στη διαχείριση του Covid - 19 και των 
συνεπειών του». 

 Αρνητική αξιολόγηση 
 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα και τα στοιχεία της έρευνας, ενώ 

προς τα τέλη Μαΐου η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών (71%) αξιολο-
γούσε θετικά την κυβέρνηση ως προς τη διαχείριση της πανδημίας, η 
εικόνα σήμερα έχει αντιστραφεί πλήρως, με το 52% να την αξιολογεί 
αρνητικά και μόλις το 47% θετικά. Παράλληλα, ανιχνεύεται ραγδαία 
μεταβολή και σε σχέση με την απόδοση ευθυνών για τη διασπορά του 
κορονοϊού στη χώρα μας, καθώς σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες 
μετρήσεις, η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει πλέον ότι το αποκλει-
στικό ή μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης φέρει το κράτος (51%), άποψη την 
οποία κατά τη μέτρηση του Μαΐου συμμερίζονταν μόλις το 29%.

 Για τουρισμό, μέσα μεταφοράς και σχολεία
Η πλειοψηφία των πολιτών αξιολογεί αρνητικά την κυβερνητική δια-

χείριση στου κρίσιμους σε σχέση με τον περιορισμό της διασποράς του 
ιού τομείς. Πιο συγκεκριμένα, το 60% αξιολογεί αρνητικά τον τρόπο με 
τον οποίο επέλεξε η κυβέρνηση να ανοίξει ο τουρισμός και το 66% αξι-
ολογεί επίσης αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα ΜΜΜ. 
Τέλος, το 55% αξιολογεί αρνητικά τον τρόπο ανοίγματος και λειτουργίας 
των σχολείων, ενώ οι πολίτες με οριακά πλειοψηφικό τρόπο (53%)  αξι-
ολογούν με θετικό πρόσημο τις επιλογές της κυβέρνησης σε σχέση με 
τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

 Για ΕΣΥ και χρήση μάσκας
 Το 64% των πολιτών διατηρούν την άποψη ότι το ΕΣΥ είναι λίγο ή 

καθόλου προετοιμασμένο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ποσο-
στό το οποίο αυξήθηκε 11% σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του 
Απριλίου. Επίσης, η πλειοψηφία των πολιτών (68%) συμφωνεί με την 

υποχρεωτικότητα στη χρήση μάσκας στα σχολεία, ενώ η μεγαλύτερη 
- αν και όχι πλειοψηφική - μερίδα των πολιτών (49%) πιστεύει ότι ο 
αριθμός των κρουσμάτων Covid - 19 θα πρέπει να γνωστοποιείται στις 
αντίστοιχες δημοτικές αρχές, χωρίς να δημοσιοποιείται ωστόσο στο 
ευρύ κοινό.

Για την Οικονομία
  Σε σχέση με την «απόδοση ευθύνης» προς την κυβέρνηση ως 

προς το σημαντικότερο ζήτημα, δηλαδή αυτό της κατάστασης στην 
οικονομία, ανιχνεύονται εντυπωσιακές μεταβολές σε σχέση με τα προ-
ηγούμενα κύματα μετρήσεων. Το 38% των πολιτών πιστεύει ότι τη με-
γαλύτερη ευθύνη «σε περίπτωση που υπάρξει μια περίοδος λιτότητας 
το επόμενο διάστημα» θα φέρει «η κυβέρνηση της ΝΔ», ποσοστό το 
οποίο εκτοξεύθηκε κατά 17% σε σχέση με την μέτρηση στις αρχές του 
Απριλίου και κατά 7% σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του Μαΐου. 
Παράλληλα, η απάντηση πως «καμία νυν η προηγούμενη ελληνική 
κυβέρνηση δεν θα φέρει ευθύνη, καθώς η πανδημία αποτελεί μια α-
σύμμετρη απειλή» υποχωρεί ελαφρώς σε σχέση με τις προηγούμενες 
μετρήσεις, αποτελώντας τη δεύτερη σε συχνότητα απάντηση, συγκε-
ντρώνοντας το 35% των απαντήσεων.

  Προστασία ευάλωτων επιχειρήσεων
Σε σχέση με την προστασία των πιο ευάλωτων επιχειρήσεων και 

εργαζομένων η εικόνα που αποτυπώνεται είναι επίσης εξαιρετικά αρ-
νητική για την κυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα, το 64% των πολιτών εκτι-
μάει ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει ότι ήταν δυνατό για την προστασία 
(α) των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων και (β) των εργαζομένων σε 
αυτές, ποσοστό το οποίο έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με την αντί-
στοιχη μέτρηση του Μαΐου. Τέλος, παρόμοιο ποσοστό (63%) εκτιμάει 
ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τα απαραίτητα για την προστασία των ε-
λεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων, 
ποσοστό αυξημένο κατά 6% σε σχέση με τη μέτρηση του Μαΐου.

 Απαισιοδοξία για την πορεία της οικονομίας
 Οι εκτιμήσεις των πολιτών σε σχέση με τα οικονομικά του νοικο-

κυριού τους παραμένουν εξαιρετικά απαισιόδοξες, καθώς περίπου 7 

στους 10 εκτιμούν ότι η οικονομική τους κατάσταση θα χειροτερέψει 
λίγο ή πολύ, ενώ το 24% ότι είτε θα παραμείνει ως έχει, είτε ότι θα βελ-
τιωθεί.

 Ενημέρωση και  social media
 Τέλος, η συχνότητα με την οποία ενημερώνεται κανείς για τις εξε-

λίξεις μέσω της τηλεόρασης και μέσω των social media επηρεάζει με 
καταλυτικό τρόπο τη στάση του/της απέναντι σε όλα τα παραπάνω 
ζητήματα. Ενδεικτικά, μεταξύ όσων ενημερώνονται καθημερινά από 
τη τηλεόραση το 64% αξιολογεί θετικά τη διαχείριση της πανδημίας 
από την κυβέρνηση, ενώ μεταξύ όσων δεν ενημερώνονται ποτέ από το 
συγκεκριμένο μέσο η θετικές αξιολογήσεις αγγίζουν μόλις το 21%. Αντί-
στροφα, μεταξύ όσων ενημερώνονται σε καθημερινή βάση και για αρ-
κετές ώρες από τα social media το 63% αξιολογεί με αρνητικό πρόση-
μο τη διαχείριση της πανδημίας, ενώ μεταξύ όσων δεν ενημερώνονται 
ποτέ από τα social media το ποσοστό θετικών αξιολογήσεων μειώνεται 
αισθητά στο 46%. Τέλος, παρόμοια εικόνα ανιχνεύεται και σε σχέση με 
την απόδοση ευθυνών για την διασπορά του ιού, καθώς μεταξύ όσων 
ενημερώνονται καθημερινά από τη τηλεόραση το 57% πιστεύει ότι το 
μεγαλύτερο ή αποκλειστικό μερίδιο ευθύνης για τη διασπορά του κορο-
νοϊού φέρουν οι πολίτες ατομικά, ενώ αντίστροφη εικόνα καταγράφεται 
μεταξύ όσων δεν ενημερώνονται ποτέ από το συγκεκριμένο μέσο, 
καθώς το 69% αυτών απαντάει πως την αποκλειστική ή μεγαλύτερη 
ευθύνη φέρει το κράτος.

P Η ανυπακοή είναι 
λέει θεμέλιο της ελευθερί-
ας. Αυτές οι γενικεύσεις 
θα μας φάνε…

 
P Κι εγώ με ανυπακοή 

ξεκίνησε με την αγάπη, αλ-
λά ούτε ελευθερία είδα ούτε 
τίποτα.

 
P Από τη δε πολλή 

ανυπακοή, παραλίγο να 
χάσω και την όραση.

 
P Διότι δύο τινά έχει η 

αγάπη: ελαφρά καρδία και 
βαρύ χέρι.

 
P Συνήθως τη δεύτερη μέρα αρχίζω να βλέ-

πω λιγάκι από το ένα μάτι.
 
P Προχθές μου εξηγούσε πώς κατάφερε να α-

ναχαιτίσει τον ιό το Χονγκ Κονγκ. Εγώ σκεπτόμουν 
πώς θα αναχαιτίσω τον Κινγκ Κονγκ.

 
P Και να φανταστεί κανείς ότι εμείς στο σπίτι 

εφαρμόζουμε εδώ και χρόνια τη φυσική απόστα-
ση. Ιδίως στην κρεβατοκάμαρα.

 
P Τις μάσκες τις χρησιμοποιούσαμε μόνο στην 

αρχή. Αυτή ήταν η κόρη του Δον Ντιέγκο και εγώ ο 
Ζορό.

 
P Τις μάσκες τότε τις είχαμε αγαπήσει, γιατί 

τα μαστίγια πονούσαν.
 
P Πού να ξέρουμε ότι θα έλθει πάλι καιρός που 

θα φοράμε ξανά μάσκες με τον φόβο του μαστίγιου.

 
P Υπό συνθήκες, πάντως, η μεγάλη μά-

σκα που δόθηκε στους μαθητές, στη βροχή 
γίνεται και αδιάβροχο. Γιατί γελάτε δηλαδής;

 
P Σε σχολείο της Αττικής μοίρασαν λέει σχο-

λικά βιβλία που ήταν τυλιγμένα με διαφημιστικό 
αυξητικής στήθους. Όλα τα καλά στην Αθήνα 
εντέλει.

 
P Για τις δικές μας αυξητικές ανάγκες, 

καμία μέριμνα εδώ στην επαρχία.
 
P 9 εκατομμυριούχοι λέει που κέρδισαν το 

τζακ ποτ σε τυχερά παιχνίδια, είναι σήμερα ά-
φραγκοι. Ο Θεός με προστάτεψε και δεν ήμουν 
ο 10ατος. Να ήμουν κι εγώ άφραγκος τώρα.

 
P Αυτός ο ‘Ιανός’ περισσότερο θυμίζει 

όνομα από εξώγαμο παιδί του Γιάγκου Δρά-
κου, παρά κυκλώνα.

 
P Και:
 Μια επιτροπή, τα παλιά χρόνια, γύριζε από 

γειτονιά σε γειτονιά και ρωτούσε ποιος κάνει 
κουμάντο στο κάθε σπίτι. Ανάλογα με την απάντηση, 
έδιναν κι ένα δώρο. Αν έκανε ο άντρας κουμάντο, έ-
διναν ένα άλογο. Αν η γυναίκα είχε το πάνω χέρι στο 
σπίτι, έδιναν μια κότα!

Στο πρώτο σπίτι:
– Ποιος κάνει εδώ κουμάντο;
– Ξέρετε, χμ… η γυναίκα μου ασχολείται περισ-

σότερο…
– Καλά, πάρε μια κότα!
Στο δεύτερο σπίτι:

– Ποιος κάνει εδώ κουμάντο;
– Εγώ (λέει η γυναίκα)!
– Μπράβο, πάρε μια κότα!
Στο τρίτο σπίτι βγαίνει ένας άντρας, θεόρατος.
– Ποιος κάνει κουμάντο εδώ;
– ΤΙ ΠΟΙΟΣ; Εμένα δεν με βλέπεις; ΕΓΩ κάνω 

κουμάντο!
– Πολύ ωραία, έχετε κερδίσει ένα άλογο! Τι χρώ-

μα το θέλετε;
– Γυναίκα! Τι χρώμα να πάρουμε το άλογο;

K.Π.
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Συγκριτικά με μετρήσεις του Μαΐου
 Τάσεις απογοήτευσης των πολιτών απέναντι στην Κυβέρνηση για 
τη διαχείριση της πανδημίας και των οικονομικών συνεπειών της


	18_09_20fbig
	180920g
	18_09_20fbig
	180920g
	18_09_20fbig
	180920g
	18_09_20fbig

