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Χθες φτάσαμε τα 667 
κρούσματα… αύριο ακόμη 

πιο ψηλά;
  Η ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού 
που από το καλοκαίρι ανεβαίνουν με γεωμετρική πρόοδο 
έσπασαν ένα ακόμη αρνητικό ρεκόρ φτάνοντας τα 667 
σε μία μόλις ημέρα! Να θυμηθούμε ότι μεσολάβησαν 
λίγες εβδομάδες που πιάσαμε σταθερά τα 300 κρούσματα 
ημερησίως και από τότε σε λίγο διάστημα σπάμε το 
ένα ρεκόρ μετά το άλλο…Ποιος άραγε δεν θεώρησε 
μακρινή ίσως και υπερβολική την έρευνα του ΑΠΘ 
που μιλούσε για 2.000 ημερήσια κρούσματα;;;Κι όμως 
αυτός ο αρνητικός πήχης ανεβαίνει συνεχώς και πλέον 
αυτός ο αριθμός δυστυχώς δεν φαίνεται απίθανος. Στην 
Ημαθία ευτυχώς βλέπουμε φαινόμενα ντεζαβού όπως 
στην αρχή της πανδημίας, που μας περικύκλωναν τα 
αυξημένα κρούσματα και εδώ ήταν χαμηλά. Ας ελπίσουμε 
ότι θα συνεχίσουμε έτσι, αλλά θα υπάρξει και συνολική 
μείωση γιατί κάποιες περιοχές αρχίζουν να είναι σε 
«διακεκαυμένη» ζώνη.
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«ΤαΠαιδιάτηςΆνοιξης»:Σελειτουργία
ηδιαδικτυακήπλατφόρμαδωρεών
γιατηνανέγερσητουνέουΚΔΗΦ

Στοναέραβρίσκεταιη νέαδια-
δικτυακήπλατφόρμα δωρεών του
ΦιλανθρωπικούΜη Κερδοσκοπι-
κούΣυλλόγουΓονέωνκαιΚηδεμό-
νωνΑτόμωνΜεΑναπηρίαΝομού
Ημαθίας,  για τις ανάγκες ανέγερ-
σης του νέου ΚΔΗΦ στη Βέροια
(https://tapaidiatisanoixis.gr/.../
anegersi-neou-kdif-veroia).

Στ όχος ,  η  συγκ έ ν τρωση
300.000ευρώγιατοκτήριοκαιτον
εξοπλισμό, ένας στόχος που στις
παρούσες οικονομικές συγκυρίες
μοιάζει δύσκολος, αλλά όχι ανέφι-
κτος.

Οι πρώτεςδωρεέςέχουνκατα-
τεθείκαιηκάθεμια,μεόποιοποσό
μπορεί ο καθένας έχει ξεχωριστή
σημασία, επισημαίνουν τα «Παιδιά
τηςΆνοιξης».

Χακάρουν
λογαριασμούς

στοfb
καιεξαπατούν

φίλους
Άλλη μία διαδικτυακή απάτη είναι σε πλήρη

δράση, αυτή την φορά στο δημοφιλές κοινωνι-
κό δίκτυο facebook. Επιτήδειοι χακάρουν τον
προσωπικό λογαριασμό σας και στην συνέχεια
στέλνουνμηνύματασεφίλουςσας,ζητώνταςλίγα
χρήματαμετηνδικαιολογίαότιέχασαντοπορτο-
φόλι και τις τραπεζικές κάρτες, με την υπόσχεση
ότι την επόμενη ημέρα θα τα επιστρέψουν. Ο
τρόποςπου χρησιμοποιούνοι διαδικτυακοί απα-
τεώνες για να«ξαφρίσουν» τουςανυποψίαστους
και καλόπιστουςφίλους είναι μέσωηλεκτρονικής
πλατφόρμας τράπεζαςπου χορηγεί χρήματα με
κωδικό απόΑΤΜ. Επομένως αν σας έρθει ένα
τέτοιομήνυμα, για ναμηναποκλείσουμε τηνπε-
ρίπτωσηπραγματικήςανάγκης, τηλεφωνήστε και
μιλήστεαπευθείαςμετονφίλοσαςγιανατσεκά-
ρετε ότι έχει πραγματικά ανάγκη και δεν είναι η
γνωστήαπάτη.

Όσο αυξάνονται τα τεστ,
μεγαλώνει και ο αριθμός των κρουσμάτων

Νέοαρνητικόρεκόρ(667)κρουσμά-
τωνανακοίνωσεχθεςοΕΟΔΥ,απότα
οποίατα20καταγράφηκανστηνΑττική
καιτα125στην.Π.Ε.Θεσσαλονίκης.

Τρίτη περιοχή έρχεται η Βοιωτία
με 30 κρούσματα, ενώστα 20παρα-
μένει ηΚοζάνηπουβρίσκεται ήδησε
lockdown.

Ο υψηλός αριθμός πανελλαδικά,
προφανώς σχετίζεται με τη διεξαγω-
γή εκατοντάδων δωρεάν rapid tests
σε πολίτες, σε χώρους που υπάρχει
συγχρωτισμός, οπότε η σχέση τεστ
και κρουσμάτων, είναι απολύτωςανα-
λογική.Όσοπερισσότερα τεστ, τόσα
περισσότερακρούσματα…

Ας μηνφανταστούμε το ύψος των
κρουσμάτων, εάνπολλαπλασιαστούν
τατεστ…Τονουμαςκαιτημάσκαμας!

Άναψαν χθες
τα φανάρια

της «Κύπρου»
Άναψαν καιπάλι από χθες το

μεσημέρι, τα φανάρια της «Κύ-
πρου» τα οποία δεν λειτουργού-
σανκαθ’όλητηδιάρκειατηςΔευ-
τέρας, λόγω βλάβης στον σημα-
τοδότη.

Οι τεχνικοί της εταιρίας που
είναι υπεύθυνηγια τησυντήρησή
τους ήρθαν χθες το πρωί και η
βλάβηαποκαταστάθηκε.Ωστόσο,
πρόκειται για μία δύσκολη δια-
σταύρωση, οπότε οι οδηγοίπρέ-
πει να έχουν γενικότερα το νου
τους,στηνκίνηση…

Από σήμερα  η προκαταβολή 
της Βασικής Ενίσχυσης ύψους  

700 εκατ. ευρώ περίπου
ΑπόσήμεραΤετάρτη 21Οκτωβρίου, το απόγευμα, ξεκινά

σταδιακά η πληρωμή της προκαταβολής της Βασικής Ενί-
σχυσηςγιατοέτος2020,μετάκαιτηνολοκλήρωσητωνπρο-
βλεπόμενωνδιαδικασιώναπό τον εποπτευόμενοΟργανισμό
Πληρωμών καιΕλέγχουΚοινοτικώνΕνισχύσεωνΠροσανατο-
λισμούκαιΕγγυήσεων(ΟΠΕΚΕΠΕ)τουΥπουργείουΑγροτικής
ΑνάπτυξηςκαιΤροφίμων.

Όπως ενημερώνει τοΥπουργείο, το ποσό που θα δια-
τεθεί ως προκαταβολή στους δικαιούχους ανέρχεται σε
696.596.038,36ευρώ,αφορά539.609αγρότεςκαισυνιστάτο
70%τηςβασικήςενίσχυσης.

Παράλληλα,ηεξόφλησητηςβασικήςενίσχυσηςκαθώςκαι
του «πρασινίσματος» αναμένεται ναπραγματοποιηθεί εντός
τουπροσεχούςΔεκεμβρίου.
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Μέχρι τέλος Οκτωβρίου
Κλειστά δύο τμήματα στο δημοτικό 

σχολείο Κορυφής λόγω 
κρούσματος σε εκπαιδευτικό

Τα τμήματα Γ1 και Γ2 του δημοτικού σχολείου Κορυφής, στον δήμο Αλεξάνδρειας, αναστέλλουν τη λειτουργία τους 
μέχρι 30 Οκτωβρίου λόγω μόλυνσης εκπαιδευτικού από κορωνοϊό. Ήδη  σε αναστολή λειτουργίας βρίσκονται μέχρι 
τις 26 Οκτωβρίου η Δ΄ τάξη και το τμήμα ένταξης του δημοτικού σχολείου Αγίου Γεωργίου Δήμου Βέροιας, μετά από 
κρούσμα σε εκπαιδευτικό. Πανελλαδικά οι σχολικές μονάδες ή τμήματα που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας λόγω 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού είναι 213.

Ολοκληρώθηκε η διανομή τροφίμων 
μέσω ΤΕΒΑ, σε ωφελούμενους του 

Δήμου Βέροιας
Παρουσία της  Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προ-

στασίας – Υγείας – Εθελοντισμού κας  Γεωργίας  
Μπατσαρά , ολοκληρώθηκε η αναδιανομή των 
ειδών καθαριότητας  και ξηρών βρεφικών προϊ-
όντων του προγράμματος Επισιτιστικής και Βα-
σικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) στους ωφελού-
μενους του προγράμματος, που πληρούσαν τα 
κριτήρια ένταξης και επιθυμούσαν την παραλαβή 
των προϊόντων. Εξυπηρετήθηκαν περίπου 900 
οικογένειες .

Σε σχετική δήλωση η αρμόδια αντιδήμαρχος 
αναφέρει: «Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά το 
προσωπικό του δήμου για τον ζήλο που υπέ-
δειξαν, ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά. Ιδιαίτερα  
ευχαριστώ  εξέφρασε για τους  εθελοντές για την 
πολύτιμη βοήθεια τους, την προσφορά τους και 
την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης . 

Διαβεβαιώνω τους δικαιούχους του προγράμ-
ματος ότι ο δήμος  θα συνεχίσει να είναι στο 
πλευρό τους, διαρκώς και με συνέπεια».

Στη διάνοιξη και σήμανση των 
μονοπατιών του  Βερμίου και την 
τοποθέτηση πινακίδων με χρήσι-
μες πληροφορίες, προχωρά αυ-
τήν την περίοδο ο Δήμος Νάου-
σας σε συνεργασία με την δασική 
υπηρεσία, αθλητικά σωματεία και 
περιπατητές. 

Ειδικότερα μετά τον καθαρι-
σμό, που είχε προηγηθεί  τους 
προηγούμενους μήνες, βρίσκεται 
σε εξέλιξη η διάνοιξη και η σή-
μανσή τους και στη συνέχεια θα 
ακολουθήσει η έκδοση έντυπων 
και ψηφιακών χαρτών. Επισημαί-
νεται ότι τα περισσότερα από τα 
μονοπάτια είναι περιπατητικά και 
ορισμένα από αυτά θα είναι μει-
κτά για περίπατο και ποδηλασία. 

Το εγχείρημα εντάσσεται στις 
δράσεις του Δήμου Νάουσας 
για την ανάδειξη του ορεινού ό-
γκου του Βερμίου με τις αμέτρη-
τες φυσικές ομορφιές, το καθαρό 
περιβάλλον και τα κρυστάλλινα 
τρεχούμενα  νερά. Αξιοσημείωτο 
είναι ότι τα περισσότερα από τα 
μονοπάτια καταλήγουν στις κορυφές του 
Βερμίου προσφέροντας στους επισκέπτες 
μοναδική θέα και  εικόνες απαράμιλλης φυ-
σικής ομορφιάς.

Πιο αναλυτικά, τα μονοπάτια που θα ση-
ματοδοτηθούν είναι: 

-Άγιος Σωτήρης -Αρκοχώρι 
-Άγιος Σωτήρης – Χρούπα 
-Άγιος Σωτήρης- Γραμμένη 
-Γραμμένη –Μπιτζινιές –Πάτωμα 
-Πηγές Αγίου Νικολάου-Φεγγάρι-Μου-

ντάκι
-Πηγές Αγίου Νικολάου-Λάκκος Υπαπα-

ντής-Μουντάκι 
-Λάκκος Υπαπαντής -Μαρμαρωμένη Γριά
-Λάκκος Υπαπαντής- Μονή Υπαπαντής 

(2 μονοπάτια)
-Λάκκος Υπαπαντής-Σπηλιά Καραμήτσου 
-Μονή Υπαπαντής- Σπηλιά Καραμήτσου
-Διασταύρωση Αγίας Τριάδας - Βέρβερα- 

Λάκκος Υπαπαντής
-Διασταύρωση Αγίας Τριάδας – Βέρβερα 

– Προφήτης Ηλίας
-Προφήτης Ηλίας –Μονή Υπαπαντής 

-Μονή Υπαπαντής –Κάτω Παλιομπά-
τσι-Κάτω  Καρούτια

-Μονή Υπαπαντής- Κάτω Παλιομπάτσι – 
Κορυφή (τρεις οξιές)

-Αγία Τριάδα –Πηγή Γιοβάνας
-Προφήτης Ηλίας – Πηγή Γιοβάνας-Άγιος 

Ταξιάρχης
-Άγιος Ταξιάρχης-Προυνιά-Τσάι-Ντορντό-

πολη-Τρία Πηγάδια
-Τρία Πηγάδια-Αεροπόρος-Άγιο Πνεύμα 

(2 μονοπάτια)
-Τρία Πηγάδια-Παράδεισος-Μπαλκό-

νι-Πηγή Καρά Μπουρνάρι-Μαύρη Πέτρα
-Άγιος Παύλος-Γκρήμνιτσα-Μακροπάδι 

–Μαύρη Πέτρα
-Αγιος Παύλος-Καταρράκτης-Βάθρες
-Γουρνόσοβο-Γαλαρία-Καταρράκτης - 

Εκκλησάκι Αγίου Σωτήρα-Μεταμόρφωση 
(Ντραζίλοβο). 

Περισσότερες πληροφορίες για όσους 
θέλουν να συμμετάσχουν εθελοντικά στις 
δράσεις διάνοιξης και σήμανσης των μο-
νοπατιών, δίνονται στο τηλέφωνο 23323 
50300. 

Τον Άγιο Αρτέμιο τίμησε χθες  
η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας
-Μήνυμα και ευχές του Λάζαρου Τσαβδαρίδη

Τον Προστάτη τους Άγιο Αρτέμιο γιόρ-
τασε χθες Τρίτη η Διεύθυνση Αστυνομίας 
Ημαθίας με θεία λειτουργία στον Ι.Ν. Αγίων 
Αναργύρων Βέροιας.Με αφορμή την Ημέρα 
ο βουλευτής Λάζαρος Τσαβδαρίδης δήλωσε 
σε μήνυμά του: «Μέσα από τον βίο του 
Μεγαλομάρτυρα Αγίου που θυσιάστηκε με 
αυταπάρνηση για τους Χριστιανούς, τιμού-
με την αυταπάρνηση όλων των στελεχών 
της Ελληνικής Αστυνομίας, που πιστοί στο 
καθήκον τους, μοχθούν καθημερινά για την 
περιφρούρηση της ασφάλειας των πολιτών 
και της κοινωνικής ειρήνης. Τους εύχομαι 
χρόνια πολλά και υγιή και δεσμεύομαι ότι 
πάντα θα προσπαθώ να αναδεικνύω τα 
υπηρεσιακά τους προβλήματα και να ερ-
γάζομαι για την επίλυσή τους επ’ ωφελείας 
της κοινωνίας και της Δημοκρατίας μας.»

Από τον Δήμο Νάουσας και αθλητικά σωματεία 

Διάνοιξη και σήμανση  
μονοπατιών στον ορεινό 

όγκο του Βερμίου



Σε Βέροια και Αλεξάνδρεια
Από το Νοέμβριο  

ξεκινάει η λειτουργία 
του «Kοινωνικού

 Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών»  
Το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών, σε συνεργα-

σία με τους Δήμους και με την ευθύνη και το κύρος του φορέα 
που υλοποιεί εκπαιδευτικά επιμορφωτικά προγράμματα σπου-
δών με τη μορφή βιωματικών εργαστηρίων σε πολλές πόλεις 
σε όλη τη χώρα εδώ και 8 χρόνια, ξεκινάει δυναμικά για 4η χρο-
νιά στην πόλη της Βέροιας και για 3η  χρονιά στην Αλεξάνδρεια.  

Το 2020 όμως, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, ίδρυσε και 
το διαδικτυακό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών, 
δίνοντας την ευκαιρία στους σπουδαστές του να παρακολου-
θήσουν ζωντανά τα μαθήματα από το σπίτι τους. Πλέον κάθε 
σπουδαστής από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη, έχει τη 
δυνατότητα να γίνει μέλος μιας ομάδας, να ανταλλάξει απόψεις 
αλλά κυρίως να εκπαιδευτεί από ειδικούς επιστήμονες ανάλογα 
με τον τομέα σπουδών της επιλογής του.  Λόγω του μικρού α-
ριθμού σπουδαστών σε κάθε τμήμα θα τηρηθεί αυστηρά σειρά 
προτεραιότητας. Μπορείτε να κλείσετε θέση τώρα είτε για τα δια 
ζώσης μαθήματα, όπου τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα, 
είτε για τα εξ αποστάσεως στον παρακάτω σύνδεσμο: http://
www.koinonikopanep.com/ (Είναι απαραίτητο να γράψετε στις 
παρατηρήσεις της αίτησης, το όνομά σας και την πόλη σας ακό-
μη και στα μαθήματα εξ αποστάσεως)

Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
Το πρόγραμμα του Κ.Π.Ε.Π. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-

2021 περιλαμβάνει θέματα από το ευρύ επιστημονικό πεδίο 
της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας. Διαπρεπείς στον χώρο 
τους επιστήμονες κλήθηκαν, μέσα από συστηματικά οργανω-
μένες σειρές μαθημάτων, να προσφέρουν στα μέλη του φορέα 
Κ.Π.Ε.Π. έγκυρες, κατασταλαγμένες γνώσεις αλλά και προβλη-
ματισμούς.Ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτών μας εκπαιδεύ-
εται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες σε θέματα Ψυχολογίας με 
το πρόγραμμα ΕRASMUS +  του ΙΚΥ (Εθνική Μονάδα Συντονι-
σμού Ενηλίκων Erasmus +) στον Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
και στη συνέχεια  μεταδίδουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες του  
στους σπουδαστές του Κ.Π.Ε.Π.

Από το Νοέμβριο του 2020 θα  ξεκινήσουν στη Βέροια  οι 
παρακάτω ετήσιοι επιμορφωτικοί τομείς δια ζώσης: 

 1) Θεραπευτικές Τεχνικές Ψυχολογίας
2) Αυτογνωσία  
Και εξ αποστάσεως:
1) Η τέχνη της Διαπραγμάτευσης
2) Ηλεκτρονικό Εμπόριο
3) Μαθήματα Αυτοβελτίωσης
4) Συμβουλευτική Γονέων
5) Δημιουργική Γραφή
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε 15 τετράωρες συ-

ναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο, από το Νοέμβριο 2020 έως τον 
Ιούνιο του 2021 συνοδεύονται από εποπτικό υλικό (διαφάνειες, 
ακουστικό υλικό κλπ.) και  θα έχουν τη μορφή παρουσιάσεων, 
βιωματικών εργαστηρίων και αλληλοδραστικών συζητήσεων. 
Στο κλείσιμο του προγράμματος θα  απονεμηθούν Βεβαιώσεις 
Ετήσιας Επιμόρφωσης. 

Προϋποθέσεις
● Δεχόμαστε έως 4 Νοεμβρίου 2020  αιτήσεις εγγραφών 

μελών άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το εθνικό, μορφωτικό, 
οικονομικό ή κοινωνικό επίπεδο. 

● Στη σελίδα του Κοινωνικού Πανεπιστημίου http://www.
koinonikopanep.com υπάρχει ηλεκτρονική αίτηση όπου η δή-
λωση συμμετοχής στη θεματική ενότητα είναι ταυτόχρονα και 
υπεύθυνη πράξη αυτοδέσμευσης. 

● Οι σπουδαστές μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 

4 απουσίες για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Ετήσιας Επιμόρ-
φωσης.

● Το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα για την κάθε θεματική 
ενότητα του «Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών» 
κοστίζει για τα νέα μέλη 150 Ευρώ και για τα ήδη ενεργά μέλη 
140 Ευρώ και για τα εξ αποστάσεως 130 Ευρώ.

●  Το ποσό καταβάλλεται στην Τράπεζα Πειραιώς, στον α-
ριθμό λογαριασμού του «Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών 
Πολιτών»: IBAN GR  56017 1618 0006 6181 2768 7051 

● Τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημε-
ρομηνία εγγραφής.

● Στην κατάθεση αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα και η 
πόλη παρακολούθησης.

● Υπάρχει η δυνατότητα για τους σπουδαστές να εκπονή-
σουν προαιρετική εργασία (από ένα έως τέσσερα άτομα) σε μία 
υποθεματική κατηγορία κάποιας θεματικής ενότητας την οποία 
παρακολουθούν έχοντας τη βοήθεια και την υποστήριξη (ερευ-
νητική και βιβλιογραφική) του ανάλογου εισηγητή. Η εργασία 
αυτή θα μπορεί να αναρτάται δημόσια σε ηλεκτρονικό περιοδι-
κό με ISSN ή στην ιστοσελίδα του «Κοινωνικού Πανεπιστημίου 
Ενεργών Πολιτών» και να παρουσιάζεται με μορφή προφορικής 
ανακοίνωσης στο Πανελλήνιο Συνέδριο που θα διοργανώνεται 
από το φορέα κάθε δύο χρόνια.

● Απλό μέλος μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε με ετή-
σια συνδρομή 25 Ευρώ όπου θα του παρέχεται η δυνατότητα 
δωρέαν συμμετοχής σε διάφορες δράσεις που διοργανώνει ο 
φορέας (προβολή ταινίας, βιβλιοπαρουσιάσεις, εκπαιδευτικές 
ξεναγήσεις και επισκέψεις κ.ά.)

Επικοινωνία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Συντονί-

στρια στη Βέροια κ. Ελισάβετ Ρεπα, τηλ. 6944453395 και με τη 
γραμματεία κ. Μπιάνκα Κατσιφλά  για την Αλεξάνδρεια στο τηλ. 
6981347237 & 6947449794 για οποιαδήποτε πληροφορία και 
διευκρίνιση (ιστοσελίδα: www.koinonikopanep.com) καθώς και 
με την Υπεύθυνη Κεντρικής Μακεδονίας  κ. Πάττυ Παπαδήμου  
στο τηλ. 6977024950

Υπάρχει ακόμα δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας στο 
email: koinonikopanep@gmail.com & fb: Κοινωνικό Πανεπιστή-
μιο Ενεργών Πολιτών

Το Κ.Π.Ε.Π. είναι ένας εκπαιδευτικός φορέας που συστάθη-
κε στην Καβάλα με τη μορφή Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου και 
υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα μη Χρηματοδοτούμενα 
από κάποιο Κρατικό Φορέα. Σκοπός του φορέα είναι να δώσει 
την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο πέρα από ηλικία, μορφω-
τικό επίπεδο και επαγγελματική ενασχόληση, να διευρύνει τους 
ορίζοντες της σκέψης και δράσης του αλλά και τα πνευματικά 
του ενδιαφέροντα, μέσα από σειρές-κύκλους μορφωτικών μα-
θημάτων, προγραμμάτων συμβουλευτικής υποστήριξης, ημε-
ρίδων, διαλέξεων και συνεδρίων 
με επίκαιρα αλλά και διαχρονικά  
θέματα και ζητήματα. 

Το Κ.Π.Ε.Π. λειτουργεί με επι-
τυχία εδώ και 8 χρόνια στις πόλεις 
Καβάλα, Χρυσούπολη Καβάλας, 
Θάσο, Κρηνίδες Καβάλας, Ξάνθη, 
Δοξάτο Δράμας, Δράμα, Βέροια, 
Αλεξάνδρεια, Θεσσαλονίκη, Κοζά-
νη, Μαραθώνα Αττικής, Ν. Σμύρνη 
& Ηλιούπολη Αθηνών.
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Σινεμά = η πιο α-
σφαλής και άνετη δια-
σκέδαση.

- ->  απολύμανση 
πριν κάθε προβολή,

--> μεγάλες απο-
στάσεις 

--> περιορισμένη 
διαθεσιμότητα εισιτη-
ρίων

--> αντισηπτικά σε 
κάθε είσοδο και έξοδο

SCOOBY DOO! (ΜΕΤΑΓΛ) 
Προβολές:    Παρασκευή 16/10 -  Σάββατο 

17/10 και Κυριακή 18/10 στις 18.30

Σκηνοθεσία: ΤΟΝΙ ΣΕΡΒΟΝ
Σενάριο: ΚΕΛΙ ΦΡΙΜΟΝ ΚΡΕΓΚ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-

ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΘΑΝΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ, ΥΡΩ ΜΙΧΑΛΑΚΑ-
ΚΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΡΤΑ

Γιάκαρι: Η Ταινία
Υπέροχο Βεγλικό animation και μία τρυφερή 

ιστορία ενηλικίωσης και φιλίας.
Προβολές:    Παρασκευή 16/10 -  Σάββατο 

17/10 και Κυριακή 18/10 στις 18.30

ΕΚΡΗΞΗ ΘΥΜΟΥ
Προβολές :    Πέμπτη 15/10 – Δευτέρα 19/10 

– Τρίτη 20/10 – Τετάρτη 21/10  στις 20.30
Παρασκευή 16/10 – Σάββατο 17/10 – Κυριακή 

18/10 στις 21.00
Σκηνοθεσία: Ντέρικ Μπόρτε
Πρωταγωνιστούν: Ράσελ Κρόου, Τζίμι Σίμπ-

σον, Γκάμπριελ Μπέιτμαν, Κάρεν Πιστόριους

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

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

Μητροπόλεως 57, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     15/10/20 - 21/10/20

Δημόσια διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα 
«Προκαταρκτική Δομή για το Σχέδιο Ισότητας 
των Φύλων στην Έρευνα & Καινοτομία στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
Η Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας σε συνεργα-
σία με το Κέντρο Ερευνών 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
(SEERC) διοργανώνουν τη 
δημόσια (διαδικτυακή) εκδή-
λωση με θέμα «Προκαταρκτι-
κή Δομή για το Σχέδιο Ισότη-
τας των Φύλων στην Έρευνα 
& Καινοτομία στην Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έχει αναγνωρίσει την ισότη-
τα των φύλων ως κρίσιμη 
προτεραιότητα, και προωθεί 
συστηματικά την εφαρμογή 
Σχεδίων Ισότητας των Φύλων (Gender Equality Plans) ως βασική στρατηγική για την 
υλοποίηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρωταρχικός στόχος αναφέ-
ρεται στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς 
οργανισμούς, καθώς και σε φορείς καινοτομίας.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “TeRRItoria – Territorial responsible research 
and innovation through the involvement of local R&I actors.”, έχουν πραγματοποιηθεί 
τρεις διαδικτυακές συναντήσεις εργασίας με εκπροσώπους της Ακαδημίας, της Βιομη-
χανίας, του χώρου χάραξης Πολιτικής, καθώς και με εκπροσώπους των πολιτών. Ο 
στόχος των συναντήσεων εργασίας ήταν να συν-δημιουργηθεί το περιφερειακό Σχέδιο 
Ισότητας, και να εξασφαλιστεί ότι οι περιοχές παρέμβασης του Σχεδίου και οι προτει-
νόμενες αλλαγές θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των φορέων Έρευνας 
και Καινοτομίας της Περιφέρειας.

Η τέταρτη αυτή συνάντηση θα έχει τη μορφή δημόσιας εκδήλωσης και για το λόγο 
αυτό προσκαλεί τους πολίτες της Περιφέρειας μας να συμμετάσχουν ενεργά στον 
συν-σχεδιασμό του Σχεδίου Ισότητας, και να εκφράσουν τη γνώμη τους ως προς τις 
προκλήσεις και τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν από το σχέδιο ισότητας.

Η εκδήλωση θα έχει τη μορφή ανοιχτής συζήτησης, με ενδεικτικά θέματα την Ισορ-
ροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, τη Χρήση ουδέτερης γλώσσας, 
την Πρόοδο της καριέρας των γυναικών κ.ά. Παράλληλα, οι πολίτες της Περιφέρειας 
μας θα ενημερωθούν λεπτομερώς και για τα αποτελέσματα των τριών προηγούμενων 
συναντήσεων και του μέχρι τώρα συν-σχεδιασμού.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 13.00 διαδικτυα-
κά (μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ) και αποτελεί επιπρόσθετα μέρος μιας σειράς σχετι-
κών δράσεων που διοργανώνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου TeRRItoria. Σε 
γενικότερο πλαίσιο, ο στόχος του έργου είναι να προωθήσει τις αρχές της Υπεύθυνης 
Έρευνας και Καινοτομίας (Responsible Research and Innovation – RRI) σε πέντε δια-
φορετικές περιοχές της Ευρώπης.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, συμπληρώνετε την  φόρμα συμμετο -
χής,  στην ηλεκτρον ική δ ιεύθυνση:  h t tps: / /docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfaenmuRzyieMAdt8fYFXEG-zgf2-S9gsYWkXFj jutGDW998g/
viewform?usp=sf_link. Ο σύνδεσμος (link) του ΖΟΟΜ της εκδήλωσης είναι (Join Zoom 
Meeting):https://us02web.zoom.us/j/82126189781?pwd=b1BLK3drYklTTVp6bytYZEV
aRW80QT09

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση τα στοιχεία επικοινωνίας είναι: 2313 – 319925 & 2313 
– 319935

Πόσο εύκολα ανεβαίνεις με μια ράμπα…
Ε υ χα ρ ι σ το ύ μ ε 

τον αντ ιδήμαρχο 
τεχνικών έργων κ. 
Βασίλη Τζουβάρα, 
που με ένα μόνο τη-
λεφώνημα, ανταπο-
κρίθηκε άμεσα στην 
ανάγκη δημιουργίας 
μικρής ράμπας στην 
είσοδο του Υφαδιού 
μας. Ευχαριστούμε 
και τον αντιδήμαρχο 
παιδείας κ. Γιώργο 
Τριανταφύλλου, για 
την προμήθεια υλι-
κών αντιμετώπισης 
του Covid-19. Η βο-
ήθεια προς τον σύλ-
λογό μας, που θα δώσει την δυνατότητα στα μέλη μας με αμαξίδιο να έχουν πρόσβαση στο Υφά-
δι μας, δείχνει την υπευθυνότητα και την μεγάλη ευαισθησία τους. Και πάλι τους ευχαριστούμε 
μέσα από την καρδιά μας! 

Τα παιδιά από το Υφάδι!
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20 πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου Βέροιας 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 

του «Προμηθέα» και των Μικρασιατών, 
για την βιωσιμότητα τους 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, η συ-
νάντηση των πολιτιστικών συλλόγων 
Δήμου Βέροιας, κατόπιν προσκλήσε-
ως των συλλόγων «Προμηθέα» Βέροι-
ας και Μικρασιατών Ημαθίας.

Με τη συμμετοχή 20 πολιτιστικών 
συλλόγων, στον φιλόξενο χώρο του 
«Προμηθέα» και κάτω από όλες τις 
προβλεπόμενες υγειονομικές διατά-
ξεις, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση, 
με γνώμονα αποκλειστικά και μόνο τα 
πολιτιστικά συμφέροντα των συλλό-
γων.

 Μετά το καλωσόρισμα του προ-
έδρου του «Προμηθέα» κ. Καρολίδη 
Διονύση, έγινε λεπτομερής ανάλυση 
των συνθηκών που επικρατούν ,από 
τον κ. Πανανόπουλο Φώτη, όπου  παρουσίασε και υγειονομικό κανονισμό λειτουργίας των συλλόγων.

Ύστερα από την εισήγηση του κ. Πανανόπουλου Φώτη, έγινε γόνιμος διάλογος μεταξύ των συλλόγων, όπως αρμόζει σε ανθρώπους 
του πολιτισμού.

Η επόμενη συνάντηση των συλλόγων, προγραμματίσθηκε για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020, στις 18:00μμ , στον φιλόξενο χώρο 
του πολιτιστικού συλλόγου Βλάχων Βέροιας, έτσι ώστε να μπορέσουν να ενημερωθούν τα ΔΣ των συλλόγων και να παρθούν οι αποφά-
σεις για τις περαιτέρω ενέργειες των συλλόγων. 

Εργασίες βελτίωσης 
στο δρόμο Νάουσας - Κοπανού 
-Συνεχίζονται οι 

εργασίες συντήρησης 
σε υποδομές  

Εργασίες βελτίωσης του δρόμου που συν-
δέει τη Νάουσα με τον Κοπανό  στη θέση 
«Πλακένια» πραγματοποιούνται αυτές τις η-
μέρες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου 
Νάουσας. 

Συγκεκριμένα πραγματοποιείται διαπλάτυ-
σνη του δρόμου για την καλύτερη ορατότητα 
των διερχόμενων οδηγών.

Παράλληλα, συνεχίζονται και ολοκληρώνο-
νται άμεσα οι εργασίες συντήρησης και βελ-
τίωσης σε υποδομές των Κοιμητηρίων της 
Νάουσας, καθώς και στο οδόστρωμα στην 
περιοχή της Αγίας Παρασκευής. 

Η υποστήριξη του περιφερειακού Τύπου συνιστά μέτρο δημοκρατικής 
λειτουργίας και συγκαταλέγεται στις προσπάθειες υπέρβασης του ανορθο-
λογικού, ελληνικού υδροκεφαλισμού.

Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) προβάλ-
λει τρεις άμεσες προτεραιότητες, που μπορεί να αντιστρέψουν το αρνητικό 
κλίμα, επιμένοντας στην έναρξη θεσμικού διαλόγου με στόχο σύγχρονο, δη-
μοκρατικό πλαίσιο σχέσεων των επιχειρήσεων Τύπου με την Πολιτεία, την 
λειτουργία της μαζικής επικοινωνίας και του δημοσίου λόγου, γενικότερα

1.- Η υποχρέωση των δημόσιων Φορέων να δημοσιεύουν στις εφημε-
ρίδες τερματίζεται στις 31/12/20. Το τέλος των καταχωρίσεων εκτός του 
ότι περιορίζει την πρόσβαση του καθενός στις ανακοινώσεις, προκηρύξεις, 
καταχωρήσεις, στερεί από τον περιφερειακό Τύπο και την τελευταία εναπο-
μείνασα πρόνοια υποστήριξης. 

Ζητείται η επ’ αόριστον παράταση της υποχρέωσης των δημόσιων Φο-
ρέων να ανακοινώνουν στον Τύπο και πάντως της οποιαδήποτε αλλαγής 
των δεδομένων να προηγηθεί θεσμικός διάλογος για την αντικατάσταση του 
ερειπωμένου πλαισίου που διέπει τα του περιφερειακού Τύπου, με άλλο 
αρτιμελές, σύγχρονο λειτουργικό και δίκαιο υπόδειγμα.

2.- Η διατήρηση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων περιφερειακού 
Τύπου να καταβάλουν ετησίως, πέραν των ασφαλιστικών, το 2% επί του 
τζίρου τους υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, απειλεί την επιβίωση των μικρότερων και 
ασθενέστερων εφημερίδων. Σημειωτέον ότι με την ασφαλιστική μεταρρύθ-
μιση Κατρούγκαλου ήρθησαν όλες οι ασφαλιστικές και φορολογικές πρό-
νοιες υπέρ του Τύπου, εξακοντίζοντας τις υποχρεώσεις αυτές, δίχως ποτέ 
έκτοτε να υπάρξει κάποια αντισταθμιστική πρόνοια.

Η υποχρέωση αυτή θα ισοσκελιζόταν με τους πόρους του πολυετούς 
προγράμματος ενίσχυσης των επιχειρήσεων Τύπου δια της επιδότησης της 
εργασίας, το οποίο καταργήθηκε και ουδέποτε αντικαταστάθηκε.

Ζητείται εκτός της σύνταξης και εφαρμογής προγράμματος ενίσχυσης, 
η έκτακτη και ειδική ρύθμιση των οφειλών στον ΕΔΟΕΑΠ με πρόγραμμα 
τουλάχιστον 120 δόσεων.

3.- Σχεδόν όλα τα αιτήματα μας  κατατείνουν στην ανάγκη συγκρότησης 
νέου, σύγχρονου και ενιαίου Μητρώου ενημερωτικών ΜΜΕ στη ΓΓΕ&Ε είτε 
αναφέρεται σε έντυπα, ανεξαρτήτως περιοδικότητας, είτε σε ενημερωτικές 
ιστοσελίδες με κριτήρια την απασχόληση, την αναγνωσιμότητα και την ιστο-
ρικότητα τους. Σε ό, τι κι αν αναφερόμαστε είτε για πρόγραμμα ενίσχυσης 
πρόκειται είτε για το δικαίωμα στις καταχωρήσεις είτε ακόμα και στους 
δικαιούχους της οψέποτε κρατικής διαφήμισης, η αναφορά στο Μητρώο 
θεωρείται επιβεβλημένη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος O Αντιπρόεδρος   H  Γ. Γραμματέας  Η Ταμίας Ο Κοσμήτωρ
Γ. Κατσαΐτης Μ. Χαλκιαδάκης Ν. Βαφειάδου Χ. Χιώτη Ευ. Λέμας                                                              

Στηρίζω τον τοπικό 
Τύπο, στηρίζω την 

ελληνική περιφέρεια
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 Οκτω-

βρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγ. Γε-
ωργίου Μακροχωρίου 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και παππού 

ΠΑΝΑΓΟΥ 
ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ

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

Η σύζυγος,
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 Οκτω-

βρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγ. Νικο-
λάου Φυτειάς ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής της 
αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, 
αδελφής και θείας 

ΜΑΡΙΩΡΙΤΣΑΣ 
ΒΥΖΑ

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, Τα δισέγγονα
Ο αδελφός, Τα ανήψια,

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που 

δεν χρειάζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν 
για  το  Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπόγειο της 
Δημοτικής Αγοράς.

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ 
 
Τὴν Τετάρτη 21 Ὀκτωβρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸν Ἱερό 

Ναό Ἁγ. Γεωργίου Βεροίας ὁμιλητής στή Σχολή Γονέων θά 
εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων μέ θέμα: «Ἐλευθερία καί θεία 
Χάρις» 

 Εἴσοδος ἐλεύθερη 

Συλλυπητήριο του «Έρασμου»
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης 

«Έρασμος», οι εργαζόμενοι, τα μέλη και οι εθελο-
ντές, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην 
οικογένεια του Φιλώτα Μπέλα, για την πρόσφατη 
εκδημία του. Ο εκλιπών και ιδρυτής της ομώνυμης 
και δημοφιλούς επιχείρησης «ΦΙΛΩΤΑΣ ΜΠΕΛΑΣ & 
ΥΙΟΣ Α.Ε.» υπήρξε ένας πραγματικός ευεργέτης των 
ευάλωτων συνανθρώπων της τοπικής μας κοινωνίας, 
με έμπρακτη πολλαπλή και διαχρονική στήριξη του 

Συλλόγου μας, μέσα από την σταθερή κάλυψη των καθημερινών αναγκών 
του Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας της δομής, με γενναίες ανιδιοτελείς χορηγί-
ες ειδών Α’ Ανάγκης και δωρεές.  

Ευχόμαστε ολόψυχα ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του!
Για το ΔΣ 

η Πρόεδρος
Γεωργία Φωστηροπούλου

Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου 
- Κοιμητήρια Βεροίας 

Ψυχοσάββατο 
του Αγίου Δημητρίου
Κατά την παράδοση της τοπικής μας εκκλησίας 

το Σάββατο 24 Οκτωβρίου είναι το Ψυχοσάββατο 
του Αγίου Δημητρίου.

Το πρόγραμμα των Ιερών ακολουθιών στα κοιμη-
τήρια Βεροίας είναι το εξής:

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου:
16:30 -17:30 Τρισάγια επί των μνημάτων
17:30 - 19:00 Εσπερινός - νεκρώσιμος κανών - 

επιμνημόσυνη δέηση

Σάββατο 24 Οκτωβρίου:
07:00 - 09:00 Όρθρος - Θεία Λειτουργία - επιμνη-

μόσυνη δέηση 
09:00 - 12:00 Τρισάγια επί των μνημάτων 
17:00 - 18:00 Τρισάγια επί των μνημάτων

Προς διευκόλυνση των πιστών ο Ιερός Ναός θα 
αναλάβει την κατασκευή ενός κοινού δίσκου κολλύ-
βων.

Υποδοχή του λειψάνου του 
Αγίου Παρθενίου στον Ι. Ναό 

Αγίου Νικολάου Φυτειάς

Ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Φυτειάς ανακοινώνει στον 
ευσεβή λαό πως την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 
20.00 θα τελεστεί Θεία και Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν του 
Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, που εορτάζει στις 23 Οκτω-
βρίου. 

Επίσης, θα γίνει κατά την ίδια μέρα και ώρα 19.30, στην 
είσοδο του Ιερού Ναού, η υποδοχή του λειψάνου του Αγίου 
Παρθενίου επισκόπου Λαμψάκου, προστάτου των καρκινο-
παθών. 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, δια να τιμήσουμε τους 
δύο αυτούς μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας. 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Βεροίας, Ναούσης και Καμπα-
νίας κ. Παντελεήμων:

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου το 
πρωί θα τελέσει Δοξολογία για τον 
προστάτη της Ελληνικής Αστυνομί-
ας Άγιο Αρτέμιο στον Ιερό Ναό των 
Αγίων Αναργύρων Βεροίας.

 Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 
6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Ε-
σπερινό και στην Παράκληση του 
Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. 
Συμφερουπόλεως (στον υπό κα-
τασκευή ναό του) στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας. 

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 
7:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Γεωργίου Βεροίας θα ομιλήσει στο 
πλαίσιο της Σχολής Γονέων της Ι-
εράς μας Μητροπόλεως με θέμα: 
«Ελευθερία και θεία Χάρις».

 Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό των Αγίων Νεομαρτύρων Αθα-
νασίου και Ιωάννου των Κουλακιω-
τών στη Χαλάστρα και θα τελέσει Δοξο-
λογία για τα Ελευθέρια της πόλεως.

 Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 
11:00 π.μ. θα ομιλήσει στη Σύναξη Ιε-
ρέων στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνί-
ου, Πολιούχου Βεροίας. 

 Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 
7:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Ναούσης θα ομιλήσει στο 
πλαίσιο της σειράς ομιλιών «Επισκο-
πικός Λόγος» με θέμα: «Μακάριοι οἱ 
καθαροί τῇ καρδίᾳ». 

 Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου Ξεχασμένης. 

 Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 
6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπε-
ρινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγί-

ου Δημητρίου Τρικάλων Ημαθίας.
 Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου το πρωί 

θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ναούσης. 

 Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στον Σχοινά 
επί τη εορτή του Αγίου Νέστορος. 

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

 Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό του Αγί-
ου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας και θα 
τελέσει Δοξολογία.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τρίτη 20 Οκτω-

βρίου 2020 στις 2.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Βαρβάρας στην Αγ. 
Βαρβάρα Βέροιας η Κυριακή Βου-
βώλη σε ηλικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 21 

Οκτωβρίου 2020 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και 
Ελένης στο Διαβατό η Εριφίλη 
Τράϊου σε ηλικία 72 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ



Με αντικείμενο την άμεση προετοιμασία της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αντι-
μετώπιση της νέας έξαρσης της πανδημίας του 
κορονοϊού, στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική 
Μακεδονία, συνεδρίασε σήμερα υπό την προε-
δρία του Περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα 
η Ειδική Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης της Περιφέ-
ρειας.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε η λήψη σειράς 
μέτρων προστασίας των εργαζομένων και των 
συναλλασσόμενων σε όλα τα κτίρια της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στις επτά 
Περιφερειακές Ενότητες, ενώ ο Περιφερειάρχης 
έθεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας 
σε αυξημένη επιφυλακή και ετοιμότητα εν όψει 
της αναμενόμενης εισόδου της περιοχής στο Ε-
πίπεδο 3 («Πορτοκαλί») από την Πολιτική Προ-
στασία και τους αρμόδιους Επιστήμονες.

«Από σήμερα η Περιφέρεια στο σύνολό της 
λειτουργεί σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής ώστε να 
είναι προετοιμασμένη για την αναμενόμενη επίσημη ανα-
κοίνωση εισόδου της περιοχής μας στο Επίπεδο 3. Τα επι-
δημιολογικά δεδομένα τόσο στη Θεσσαλονίκη, όσο και σε 
άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας δεν είναι καλά. Η 
αυξημένη επιφυλακή ισχύει για όλα τα επίπεδα λειτουργίας 
των κτιρίων και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας. Επίσης, οι αρμόδιες υπηρεσίες προ-
χωρούν από σήμερα κιόλας στην αύξηση των ελέγχων 
πρόληψης και τήρησης των μέτρων κατά της διασποράς 
του κορονοϊού, ειδικά στις προνοιακές και κοινωνικές δο-
μές, όπως τα γηροκομεία. Η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θα παραμείνει 
για όλο το επόμενο διάστημα σε επίπεδο αυξημένης 
ετοιμότητας και διαρκούς συνεδρίασης και σε καθημερινή 
συνεννόηση με τον ΕΟΔΥ, διότι η κατάσταση έχει ήδη 
επιδεινωθεί σημαντικά. Αν δεν τηρηθούν πιστά τα περιο-
ριστικά και προστατευτικά μέτρα από όλους θα οδηγηθεί 
σύντομα όλη η Κεντρική Μακεδονία σε χαρακτηριστικά 
lockdown, κάτι που θα λειτουργήσει καταστροφικά για 
την κοινωνία και την οικονομία. Πρέπει να δράσουμε 
άμεσα, τώρα, που ακόμη μπορούμε να προλάβουμε τα 
χειρότερα. Και η προσπάθεια αυτή είναι συλλογική και 
αφορά στον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Τα μέτρα που λαμ-
βάνουμε έχουν ως στόχο να θωρακίσουμε τα κτίρια και 
τις υπηρεσίες μας από τον κορονοϊό, να προστατεύσου-
με το συναλλασσόμενο κοινό και τους εργαζόμενους και 
να συνδράμουμε τις προσπάθειες της Κυβέρνησης και 
των συναρμόδιων φορέων σε όλα τα επίπεδα, για να πε-
ριοριστεί η διασπορά του ιού», τόνισε ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας, μετά το πέρας της σύσκεψης, 
ανακοίνωσε τα μέτρα που αποφασίστηκαν και λαμβάνει 
άμεσα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:

-Αυστηρός έλεγχος των εισόδων και καταγραφή των 
επισκεπτών σε όλα τα κτίρια της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και στις επτά Περιφερειακές Ενότητες.

-Εξυπηρέτηση του κοινού μόνον κατόπιν ραντεβού 
και γενικευμένη ψηφιακή και εξ αποστάσεως εξυπηρέτη-
ση από όλες τις υπηρεσίες.

-Τοποθέτηση πυλών θερμομέτρησης στις εισόδους 
των κεντρικών κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

-Υποχρεωτική, αυστηρή και καθολική χρήση της μά-
σκας σε όλους τους χώρους των κτιρίων και υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

-Εμφανής σήμανση για την τήρηση των αποστάσεων.
-Ετοιμότητα για την επέκταση της εφαρμογής της 

τηλεργασίας από το 20% του προσωπικού της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι σήμερα, στο 40% 
όποτε ανακοινωθεί η είσοδος της 
περιοχής στο Επίπεδο 3.

-Προμήθεια νέας παρτίδας 
μέσων ατομικής προστασίας και 
υγιεινής για όλους τους εργαζόμε-
νους της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και στις επτά Περιφε-
ρειακές Ενότητες. Ήδη άρχισαν οι 
σχετικές διαδικασίες για τη χορή-
γηση δύο υφασμάτινων μασκών 
ανά υπάλληλο και αντισηπτικών.

-Δυνατότητα για δωρεάν τεστ 
κορονοϊού σε όσους εργαζόμε-
νους της Περιφέρειας το έχουν 
αιτηθεί και επιπλέον από τη στιγ-
μή που η Κεντρική Μακεδονία 
εισέλθει στο Επίπεδο 3, δυνα-
τότητα για δωρεάν τεστ και σε 
έκτακτες περιπτώσεις εμφάνισης 
κρούσματος σε περιφερειακή υ-

πηρεσία.
-Διατήρηση της τηλεδιάσκεψης σε όλες τις συνεδριάσεις 

των συλλογικών οργάνων και επιτροπών της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.

-Σε περίπτωση θετικού κρούσματος σε εργαζόμενο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα γίνεται απολύμανση 
των υπηρεσιακών χώρων στους οποίους κινήθηκε.
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Βέροια, 12-12-2019 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  5643/2020 

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, Ρήγα Φεραίου 16-18, Τ.Κ. 59 132, ΒΕΡΟΙΑ 
Κωδικός NUTS: EL521, Τηλέφωνο: 2331029737, 2331092347, Fax: 2331071725, 2331092347,  
E-mail: efahma@culture.gr, Ιστότοπος: www.aigai.gr  
Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την Αναθέτουσα Αρχή 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΘΗΚΩΝ» για τις ανάγκες του έργου «Έκθεση Κειμηλιαρχείου Ιεράς Μονής 

Παναγίας Δοβρά» (Κωδ. Πράξης 2018ΕΠ00810005) (MIS 5010863) και συγκεκριμένα για το ΥΠΟΕΡ-
ΓΟ 2: Προμήθεια προθηκών, στο πλαίσιο του  Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20014-2020, βάσει του 
εγγράφου 5547/13-10-2020 διατύπωσης σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» 

Τόπος παράδοσης υλικών 
Κτίριο πολλαπλών χρήσεων Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά, Τ.Κ. 591 32, ΒΕΡΟΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ, Τηλέ-

φωνο & Fax: 23310 27599 Κωδικός NUTS: EL521 
Προϋπολογισμός  
Ο  προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα ενός χιλιάδων 

επτακοσίων εβδομηντα τεσσάρων ευρώ και δεκαεννιά λεπτών (#281.774,19# €)  (προϋπολογισμός 
χωρίς Φ.Π.Α.) και CPV : 71351914-3 Αρχαιολογικές Υπηρεσίες CPV: 39154000 Εξοπλισμός εκθέσεων 

Πηγή χρηματοδόσης : Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  Κωδ. ΣΑΕ ΕΠ0081. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις πι-
στώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ00810005). 

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή και εγκατάσταση του συνόλου των προθηκών. 
Β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι του ποσοστού 10% της συμβατικής αξίας χωρίς 

Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 72 παρ 1, περ. δ του ν.4412/2019 και την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική 
παραλαβή και εγκατάσταση του συνόλου των προθηκών . 

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης  
Ολοκλήρωση της προμήθειας σε χρονικό διάστημα  τεσσάρων  (4) μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.4412/2016. 

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται 
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή α-

ποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να 
καλύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.) του έργου, δηλ. 5635,48 € .  Γίνονται   δεκτές   προσφορές   για το σύνολο  του προκηρυ-
χθέντος τμημάτος. Δεν γίνονται εναλλακτικές προσφορές. 

Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ.1.β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πρίν την υπογραφή της σύμβασης. 

Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προθηκών ο επιλεγείς ανάδοχος, υποχρεούται να κατα-
θέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας πριν από το χρόνο έναρξης του χρόνου καλής λειτουργίας 
ποσού ίσου με 14.100,00€. 

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή / και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις 
Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.Οι πληρω-

μές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού. Η σύμβαση δεν εμπίπτει στη ΣΔΣ 
Είδος Διαδικασίας –Kριτήρια ανάθεσης 
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των 
κάτωθι κριτηρίων:

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο 
λόγο της προσφερθείσας τιμής προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς 

Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση 

στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.  
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί επιπλέον στο www.diavgeia.gov.gr και στο www.yppo.gr  
 Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Γλώσσα (ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: 
Ελληνικά 
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
Οι  υποβαλλομμόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους  οικονομικούς δορείς για διάστημα 

έξι (6) μηνών από την αναφερόμενη ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Υποβολή προσφυγών 
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198, ΑΘΗΝΑ, 18233, ΕΛΛΑΔΑ 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στ0 τηλ. 2331029737, Fax: 
2331071725, αρμόδιοι υπάλληλοι Χατζημιχάλη Μ., Τουπαρλάκη Ε.,Νουσηλάζου Σ., Ρήγα Φεραίου 

16-18 – 59 132 Βέροια. 
Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στο τεύχος της ΕΕΕΕ   15-10-2020 

Η Νόμιμος εκπρόσωπος
Η Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αγγελική Κοτταρίδη
Αρχαιολόγος

ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΙΚΕ – 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΑΔΑ: 6ΓΡ94653Π4-0Ο4
Ημ/νία: 15/10/2020

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΗΜΑ/ΤΔΟΥ/572383/405598/5644/1698
Ημ/νία Έκδοσης 15/10/2020

Σε αυξημένη επιφυλακή 
οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας μετά τα νέα επιδημιολογικά 

δεδομένα του κορονοϊού
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CMYK

Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

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

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

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

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

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

Κατά την τελευταία του 
συνεδρίαση, το Διαιτη-
τικό Δικαστήριο Ποδο-

σφαίρου της ΕΠΟ έλαβε τις 
εξής αποφάσεις:

 Ενεργοποιεί σε βάρος της καθ ής
ΠΑΕ με την επωνυμία «ΝΕΟΣΠΟΔΟ-
ΣΦΑΙΡΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΒΕΡΟΙΑ 2019
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑ»
την επιβληθείσα με την 109/2020 από-
φαση τουπαρόντοςΔικαστηρίουποινή
της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών, μέ-
χρι τηνπλήρη και ολοσχερή εξόφληση
τουαιτούντοςποδοσφαιριστήΜαρκΑσί-
γκμπασεποσοστό50%κατάταδιαλαμ-
βανόμενα στο διατακτικό της 533/2017
τελεσίδικης απόφασης τηςΑ’ Ε.Ε.Ο.Δ./

ΕΠΟ,καιτη3/2018απόφασηςτουΔικα-
στηρίουαυτού, εντόςπροθεσμίαςπέντε
(5)εργάσιμώνημερώναπότηνεπομένη
ημέρατηςκοινοποίησηςτηςπαρούσας.

ΕνεργοποιείσεβάροςτηςκαθήςΠΑΕ
με την επωνυμία «ΝΕΟΣΠΟΔΟΣΦΑΙΡ-
ΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣΒΕΡΟΙΑ2019ΠΟΔΟ-
ΣΦΑΙΡΙΚΗΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑ» την
επιβληθείσαμε την 108/2020απόφαση
τουπαρόντοςΔικαστηρίουποινή τηςα-
φαίρεσης τριών (3) βαθμών, μέχρι την
πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αι-
τούντοςποδοσφαιριστήΧόνατανΛόπεθ
Πέρεθσεποσοστό50%κατάταδιαλαμ-
βανόμενα στο διατακτικό της 536/2017
τελεσίδικης απόφασης τηςΑ’ Ε.Ε.Ο.Δ./
ΕΠΟ,εντόςπροθεσμίαςπέντε (5)εργά-
σιμών ημερώναπό την επομένη ημέρα
τηςκοινοποίησηςτηςπαρούσας.

Το 3 στα 3 στα αντί-
στοιχα πρωταθλήματα 
για τις ομάδες των 

τμημάτων υποδομών της 
ΒΕΡΟΙΑΣ το διήμερο 17-18 
Οκτωβρίου, σε όποιο γήπεδο 
εντός ή εκτός και αν έπαιζαν, 
κυριάρχησαν και νίκησαν 
τους αντιπάλους τους.

Σάββατο17Οκτ
ΠΡΩΤ.ΥΠΟΔΟΜΩΝΚ16
Με τοδεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις

η ομάδα της Βέροιας στην κατηγορία
Κ16 στο πρωτάθλημα υποδομών της
ΕΠΣΗμαθίας κερδίζοντας με σκορ 4-1
τουςΤηλέμαχουςΑλεξάνδρειας.Οαγώ-
ναπραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της
Κουλούραςκαιαπόταπρώταλεπτάεπι-
κεντρώθηκεστηνκυριαρχίαστοκέντρο,
με δυνατά μαρκαρίσματα και φάσεις .
ΤελικάηομάδατηςΒέροιαςπείρετηννί-
κημεευρύμάλιστασκορενάντιασεμια
δυνατήομάδατουπρωταθλήματος

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣΟΜΑΔΩΝ
ΝΠΣVERIAΚ16
Ιατρόπουλος ,Καφτιράνης (Μούκας)

,Καραγιάννης(Αδαμίδης),Τσουλτσίδης
, Τούφας , Κετόγλου (Νικόπουλος ) ,
Παναγιωτίδης ,Τσιγγενόπουλος .Λαφά-
ρας.Χατζηπάντος(Καρίδας),Τσιόυχας
(Δούκας)

ΤΗΛΕΜΑΧΟΙΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΣ
Χρυσοπουλίδης (ΒέργοςΜ) , Γεωρ-

γακάκης ,Μουταφίδης (Παπαμανώλης)
,Νικολόπουλος,Παπαδόπουλος,Ταϊα-
νόπουλος (Μαστροτάσιος) ,Κουζιώρτης
,Σιγγούνας,Χλιαρόπουλος,ΒέργοςΘ,
Χατζόπουλος

ΣΚΟΡΕΡ: (22΄ Χατζηπάντος) , (51΄
Αδαμίδης),(57΄Τσιγγενόπουλος),(70΄
Λαφάρας),(62΄ΧατζόπουλοςΤηλεμ)

Διαιτητής:ΓκαλαϊτσηςΔημοσθένης
Τα τμήματαΚ12 –Κ11 –Κ10 –Κ8

–Κ6συμμετείχαντοΣάββατο17Οκτσε
φιλικούςαγώναςαπέναντιστιςαντίστοι-
χες ομάδες της ακαδημίας Τηλέμαχοι

Αλεξάνδρειας. Οι αγώνες όλοι έγιναν
στις εγκαταστάσεις τωνΤηλέμαχωνστο
Νισέλη.Ηπαρατεταμένηαγωνιστική α-
πραξία τωνομάδων,λόγοτηςπανδημί-
ας,δημιούργησεμιαευχάριστηδιαφορε-
τικότητακαιοιομάδες επιδόθηκανστην
καλύτερηεπίδειξητωναγωνιστικώντους
δυνατοτήτων.

Κυριακή18Οκτ20
ΠΡΩΤ.ΥΠΟΔΟΜΩΝΚ14
ΑσυγκράτητηηπρώτηομάδατηςΒέ-

ροιαςστον1όμιλοστηνκατηγορίαΚ14
φιλοδώρησε μεπολλά γκολ τονΦίλιπ-
ποΜελίκης και έδειξε ότι θα πρωτα-
γωνιστήσει και φέτος στοπρωτάθλημα
Ο εναρκτήριος αγώνας της κατηγορίας
διεξήχθει στο γήπεδο τηςΜελίκης, με
τελικόσκορ0-10

ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ
Μπογαρίδης , Καραγκιοζόπουλος ,

Μπούρας,Λαραπούνας , Αποστολίδης
,Μανολόυλος , Κοβατζάρης , Χριστο-
δουλόπουλος ,Καλλεκουζόπουλος , Α-
σλανίδης,Καραπενίτης

ΝΠΣVERIAΚ14(1)
Διαμαντόπουλος,Μελιόπουλος(Βρά-

νας) ,Μπρανιώτης (Τσουλτζίδης) , Για-
γτζίδης,Τσιούγγαρης,Συμπεθέρης(Κό-

ρο) ,Βασιλακάκης ,Βήτος (Παπαδόου-
λος),Αβετίδης,Δάρλας,Καρασαρίδης

ΣΚΟΡΕΡ:Καρασαρίδης (4) ,  Βασι-
λακάκης (2) ,Αβετίδης (2) ,Δάρλας ,
Παπαδόπουλος

Διαιτητής:Νησελίτης.

ΝΠΣVERIAΚ14(2)
Νικηφόρο ντεμπούτοπραγματοποί-

ησε και η δεύτερη ομάδα της Βέροιας
στην ίδια κατηγορία που συμμετέχει
στον2ονόμιλο τουπρωταθλήματος, νι-
κώντας την ακαδημίας του ΓΑΣΚοπα-
νού.Οαγώναςδιεξήχθειστογήπεδοτης
Κουλούραςμετελικόαποτέλεσμα5-0.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣΟΜΑΔΩΝ
ΝΠΣVERIAΚ14(2)
ΚαρασαρίδηςΧ,Τσούκας(Ανάστου)

,Λουτζιανιώτης ,ΚαρασαρίδηςΘ (Κου-
κουτέγος),Θυμιόπουλος(Καραμπάσης)
,Καρασαβίδης , Γελαδάρης , Γιανουλά-
τος (Γιάγκογλου)  , Βασιλείου (Βήτος) ,
Αχλιώπας,Τρούπκος.

ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΥ
Ιντος ,Διακόγλου,Χαβιαρόπουλος ,

Προιος  ,Γουγουλέφας ,Γατουρτζίδης ,
Σιδηρόπουλος ,Μαλτατζίδης  , Γιάννα-
κας.

ΣΚΟΡΕΡ
Θυμιόπουλος ,Τρούπκος , Γελαδά-

ρης,Αχλιώπας,Καρασαββίδης
Διαιτητής:ΠιπερίδηςΠαναγιώτης

Ενεργοποίησηποινών
γιαΒέροιααπότουςΑσίγκμπα

καιΛόπεζ

Επιτυχίες για τα τμήματα υποδομής
του ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ
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ΤηνπροσεχήΤετάρτη21/10θαδιεξαχθείηπρώτη
εμβόλιμηαγωνιστικήστηνΓ’ εθνική του2ουομίλου
,όπου ξεχωρίζει το ντέρμπι μεταξύ τηςΝίκηςΑγκα-
θιάς και τουΠΑΟΚΑλεξάνδρειας .Ο αγώναςΜ.Α
Τρικάλων με την Καλλικράτεια αναβλήθηκε λόγο
κορωνοιούστηνομάδαΧαλκιδικής

Αναλυτικάτοπρόγραμμακαιοιδιαιτητές
ΝίκηΑγκαθιάς -ΠΑΟΚΑλεξάνδρειαςδιαιτητήςο

κ.Μαυρίδης(Ημαθίας)βοηθοίοικ.κΠαπαδάκηςκαι
Μπέκας(Ημαθίας)

ΠΑΟ Κουφαλίων - Εδεσσαικός διαιτητής ο κ.
Διακουνάκος (Πιερίας) βοηθοί οι κ.κ Βρούζος και
Κουτσικανίδης(Πιερίας)

ΑναγέννησηΠλάγιας-ΑΣ Γιαννιτσών διαιτητής
οκ.Μαρόπουλος (Μακεδονίας)βοηθοίοικ.κΜαδί-
τσηςκαιΦακανάς(Μακεδονίας)

Μακεδονικός-Θερμαικός θέρμης  διαιτητής ο κ.
Βουρνέλης (Μακεδονίας) βοηθοί οι κ.κΤοροσιάδης
καιΝταβέλας(Μακεδονίας)

Εθνικός Γιαννιτσών-Μηχανιώνα διαιτητής ο κ.
Θεοδωρόπουλος (Φλώρινας) βοηθοί οι κ.κΔημό-

πουλοςκαιΔούμτσης(Φλώρινας)
ΑετόςΒαρβάρας -ΘύελλαΣαρακηνώνδιαιτητής

οκ.Ασβεστόπουλος(Κιλκίς)βοηθοίοικ.κΖιγκερίδης
καιΜαυρίδης(Κιλκίς)

Μετονκαλύτεροτρόποξεκίνησετοφετινόπρω-
τάθλημαη ανδρική ομάδα τωνΑετώνΒέροιας.Η
ομάδατουΜάριουΓεωργιάδηεπικράτησεμε79-67
τωνΙκάρωνΓιαννιτσώνκαιόπωςκαιπέρσι,ξεκίνη-
σεμετοδεξίτιςπροσπάθειεςτηςστοπρωτάθλημα
τηςΓΕθνικής.

Χωρίςτηνπαρουσίακόσμουλόγωτωνμέτρων
για τονCovid-19 αλλά με μεγάλη διάθεση ένεκα
καιτηςαδημονίαςναπατήσουνπαρκέ(μηλησμο-
νούμεπωςτοτελευταίοεπίσημοπαιχνίδιτωνδύο
ομάδωνήτανστιςαρχέςΜαρτίου),οι “ασπρόμαυ-
ροι”μπήκανφουριόζοιστηναναμέτρηση,θέλοντας
να επιβάλουν τον ρυθμό τους.Ωστόσο, η ομάδα
τηςΠέλλαςπαρουσιάστηκεδιαβασμένηκαιέκλεισε
καλά ταατού των γηπεδούχων, μεαποτέλεσμαη
διαφοράστοσκορναπαραμείνεισεχαμηλάεπίπε-
δα,τόσοστοπρώτοδεκάλεπτο(21-17)όσοκαιμε
τοτέλοςτουπρώτουμέρους(34-34).

Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοιπρόσεξαν
περισσότερο τηνάμυνακαιβρήκανσωστές επιλο-
γέςστην επίθεση, με αποτέλεσμα ναπάρουνμια
μικρήδιαφορά (56-51) τηνοποίακαιαύξησανστη
συνέχεια,παίρνονταςουσιαστικάταηνίατηςαναμέ-
τρησης.Τατελευταίαλεπτά,ηεμπειρίατωνπαικτών
τουΜάριουΓεωργιάδη,σεσυνάρτησημε τουςκα-
θοριστικούςπόντους, έγειραν τηνπλάστιγγαπρος
τουςγηπεδούχους,μεαποτέλεσμαναολοκληρωθεί
το ματς με το τελικό 79-66Πρώτος σκόρερ των
Αετώνήταν οΣωτήρηςΜπουρδάνοςπουπέτυχε

25πόντουςκαιτονακολούθησεοΕυθύμηςΤσακα-
λέρηςμε16.Νασημειώσουμεπωςγιαπρώτηφορά
ήτανστηναποστολήο15χρονοςΚωστής Ιωσηφί-
δης,γιοςτουαρχηγούτηςομάδας,ΜάκηΙωσηφίδη.

Διαιτητές του αγώνα ήταν οι κ.κ. Σελεβός και
ΤσαρδούλιαςαπότηΘεσσαλονίκη

Ταδεκάλεπτα:21-17,34-34,56-51,79-67
Αετοί Βέροιας : Μαστροδημήτρης 10 (2),

Μπουρδάνος25(3),Ζαμπάκας,Γκανάς2,Γκοτζα-
μανίδης14(1),ΙωσηφίδηςΚ.,Γαβριηλίδης,Μαρα-
πίδης2,Γκίτκος, ΙωσηφίδηςΜ.8 (2),Τσακαλέρης
16,Κόκουρας2

ΊκαροιΓιαννιτσών :Σαμαράς20 (4),Αθαναηλί-
δης16,Καλογεράτος16 (2),Σπόντης,Ελευθεριά-
δης6,Μπογδάνης2,Οκλαλιώτης,Πέτσος,Μπάρ-
ζου,Παπαδόπουλος,Ακριτίδης5,Μηντζαρίδης2

Τααποτελέσματατης1ηςαγωνιστικής
ΝαύαρχοςΒότσ–Αριδαία....................... 78-85
Μαντουλίδης–ΑΟΚΒέροιας.....................75-77
Καστοριά–ΆργοςΟρεστ.........................64-55
ΑετοίΒέρ–ΊκαροιΓιαν............................79-67
ΑριστοτέληςΦλώρ–ΔΕΚΑ.....................86-60

Ηεπόμενηαγωνιστική(2η,25/10)
ΑΟΚΒέροιας–ΝαύαρχοςΒότσης
ΆργοςΟρεστικό–Μαντουλίδης
ΊκαροιΓιαννιτσών–ΑΣΚαστοριάς
ΔΕΚΑ–ΑετοίΒέροιας
ΦΟΑριδαίας–ΑριστοτέληςΦλώρινας

Γ’ εθνική
Εμβόλιμη3ηαγωνιστικήμετοντέρμπι

Αγκαθιάς-ΠΑΟΚΑλεξ.

Μπάσκετ Γ’ Εθνική
ΜενίκηξεκίνησανοιΑετοίΒέροιας
79-67τουςΊκαρουςΓιαννιτσών

Με το δεξί ξεκίνησε την φετινή σεζόν οΑΟΚ.
Στοματς τηςπρεμιέρας, κέρδισε εκτός έδρας τον
Μαντουλίδημε75-77.Τοματςήταναμφίρροποκαι
κρίθηκεστιςλεπτομέρειες.Οιδυοομάδεςήτανκο-
ντάστοσκορσεόλοτοπαιχνίδιαλλάοΑΟΚπήρε

τηνίκηστοφινάλε.
Δεκάλεπτα: 15-15, 30-31,

60-57,75-77
Διαιτητές:Λυγούρας-Ιορδα-

νίδης
Μαντουλίδης (Μπουσβά-

ρος-Μπιτζάνης):Ψαθάς 4,Α-
λευρίδης 7, Βούλγαρης 8(2),
Βακουφτσής5(1),Τάκης12(2),
Παουλεάνου 12(4),Δημητρό-
πουλος 2, Γκατζιούρας 2, Σί-
μογλου 23(1), Ντολόπουλος,
Ιωαννίδης,Γκουτίδης.

ΑΟΚΒέροιας (Γκαμούρας):
Ουλσουτζόγλου6(1),ΧρήστουΚ.,Κολοβός11(1),
Ντουλαβέρης,Δάμιαλης, Ιωαννίδης 11(2), Κασα-
μπαλής17,Τριχόπουλος14(2),ΧρήστουΑ.,Χαρα-
λαμπίδης18(1)

ΜπάσκετΓ’Εθνική
Σπουδαία εκτός έδρας νίκη του ΑΟΚ Βέροιας 

75-77 στον Μαντουλίδη
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ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
& ΠΟΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ – ΠΕΛΛΑΣ:

«Απλήρωτοι 
οι εργαζόμενοι στην 

επιχείρηση ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε»
Το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών Ημαθίας Πέλλας σε ανακοίνωσή 

τους αναφέρει τα εξής: 
« Η Διοίκηση του Συνδικάτου καταγγέλλει την εργοδοσία της επιχείρησης  ΚΡΟ-

ΝΟΣ ΑΕ που αφήνει  απλήρωτους τους εργαζόμενους για το διάστημα που έμεινε 
κλειστό το εργοστάσιο λόγω των κρουσμάτων κορωνοϊού ρίχνοντας την ευθύνη 
στον ΕΟΔΥΥ. 

Παράλληλα οι εργαζόμενοι που διαγνώστηκαν θετικοί και παρέμειναν σε καρα-
ντίνα δεν    δικαιούνται άδεια ασθενείας για όσο διάστημα θα παραμένουν θετικοί.

Δεν αποδεχόμαστε να θυσιάζεται  η υγεία και τα μισθολογικά και ασφαλιστικά 
δικαιώματα των εργαζομένων για την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών 
ομίλων.

Καλούμε τους εργαζόμενους της επιχείρησης να έρθουν σε επαφή με το συνδι-
κάτο για να διεκδικήσουμε :

• Με ευθύνη εργοδοσίας και κράτους να μη χαθούν μισθολογικά και ασφαλιστι-
κά δικαιώματα.

• Να μη χαθεί ούτε 1 ευρώ, ούτε ένα ένσημο για το χρονικό διάστημα που δεν 
εργάστηκαν λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού.

• Να γίνονται μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλους τους εργαζόμενους.
• Να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας – υγιεινής και ασφάλειας.
• Ταμείο ανεργίας με 50 ημέρες».

18η Ευρωπαϊκη Εβδομάδα 
των Περιφερειών και των Πόλεων

Ο Δήμος Νάουσας 
σε συμμετοχικό εργαστήριο 

για τις πολιτιστικές και 
δημιουργικές βιομηχανίες 

και τον πολιτιστικό
 και δημιουργικό τουρισμό

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης 
Νάουσας, ως εταίρος του Ευ-
ρωπαϊκού Έργου “Cult-CreaTE”, 
συμμετείχε στις 13 Οκτωβρίου 
σε Συμμετοχικό Εργαστήριο 
με θέμα «Η συμβολή των Πο-
λιτιστικών και Δημιουργικών 
Βιομηχανιών στον Πολιτιστι-
κό και Δημιουργικό Τουρισμό 
στην Ευρώπη»/ “Cultural and 
Creative Industries contribution 
to Cultural and Creative Tourism 
in Europe”, στο πλαίσιο της 18ης 
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων. Οι εκδηλώσεις στο 
πλαίσιο της διοργάνωσης ξεκίνησαν στις 5 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν στις 
22 Οκτωβρίου.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων είναι μια εκδήλωση 
που διεξάγεται κάθε χρόνο στις Βρυξέλλες, κατά την οποία εκπρόσωποι περιφε-
ρειακών και τοπικών αρχών, εμπειρογνώμονες και πανεπιστημιακοί έχουν την 
ευκαιρία να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και τεχνογνωσία στον τομέα της περι-
φερειακής και αστικής ανάπτυξης. Είναι επίσης μια αναγνωρισμένη πλατφόρμα 
πολιτικής επικοινωνίας ως προς την ανάπτυξη της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή, 
χάρη στην οποία οι φορείς λήψης αποφάσεων ευαισθητοποιούνται σχετικά με τη 
σημασία των περιφερειών και των δήμων στην χάραξη πολιτικών της ΕΕ. Αυτή τη 
χρονιά, λόγω της πανδημίας του COVID-19, όλες οι εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας πραγματοποιούνται διαδικτυακά. 

Ο Δήμος Νάουσας παρουσίασε με επιτυχία τις δράσεις του έργου  Cult-CreaTE, 
με στόχο να αναδείξει την πόλη, ως Πόλη του Οίνου και της Γαστρονομίας, σε συ-
νεργασία με φορείς της πόλης οι οποίοι σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με τον οίνο και 
τη γαστρονομία, όπως ο Σύνδεσμος Οινοπαραγωγών και Αμπελουργών Νάουσας, 
η Γαστρονομική Κοινότητα Νάουσας, η Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας και ο Σύλλο-
γος Καταστημάτων Εστίασης, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Η επιτυχία του έργου αφορά στην αξιοποίηση της πλούσιας τοπικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς μέσα από συμπράξεις και συνέργειες.

Το έργο Cult-CreaTE μεταφέρει και προωθεί καλές πρακτικές από την Ευρώπη 
στις οποίες προωθείται η «συν-δημιουργία», δηλαδή η εμπλοκή του επισκέπτη στα 
δρώμενα και στις παραδοσιακές δραστηριότες του προορισμού. Ακόμη προωθεί 
μέσω αυτών την εμπλοκή των μικρομεσαίων επιεχειρήσεων στην ανάπτυξη του 
δημιουργικού τουρισμού. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα έργου του Δήμου Νάουσας, προτείθεται να υπο-
βάλει στο τέλος Νοεμβρίου, πρόταση στην Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος 
Interreg Europe για χρηματοδότηση πιλοτικής δράσης που θα προωθεί τη συνέρ-
γεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της πόλης και του Δήμου, καθώς και την ενί-
σχυση της σχέσης τους με επισκέπτες και τουρίστες της πόλης.

Την ανάγκη επίσπευσης των υπουργικών αποφάσεων για 
όλα τα ζητήματα λειτουργίας του Μητρώου Νεοφυών Επι-
χειρήσεων, επισημαίνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε υπόμνημα θέσεων 
και προτάσεων για την εφαρμογή του Ν4712/2020 και τον 
εμπλουτισμό του πλαισίου που αφορά στον τομέα της καινο-
τομίας στην Ελλάδα, το οποίο απέστειλε στον αρμόδιο Υφυ-
πουργό Ανάπτυξης κ. Χρήστο Δήμα, με αφορμή την έναρξη 
της πλατφόρμας για το εν λόγω Μητρώο.

Στο υπόμνημα που επεξεργάστηκε και συνέταξε η Μ.Ε. 
Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, γίνεται επίσης αναφορά σε ζητήματα οργανωτικής 
λειτουργίας του τομέα καινοτομίας στην Ελλάδα, καθώς και 
στη δυνατότητα χρηματοδότησης ιδιωτικών ερευνητικών κέ-
ντρων, αναγνωρισμένων στο εξωτερικό και πιστοποιημένων 
μέσω καθιερωμένων διαδικασιών.

 «Ο πρόσφατα ψηφισθείς Νόμος 4712/2020, περιλαμβάνει 
σημαντικά μέτρα ανάπτυξης του τομέα έρευνας – τεχνολογί-
ας- καινοτομίας της χώρας μας, ειδικότερα στην κατεύθυνση 
ενίσχυσης και ενδυνάμωσης της νεοφυούς επιχειρηματικότη-
τας», τονίζει στη συνοδευτική επιστολή ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/
ΤΚΜ κ. Γιώργος  Τσακούμης. «Παρά το γεγονός ότι τα μέτρα 

κινούνται σε θετική κατεύθυνση, είναι αναγκαία η ταχεία ορι-
στικοποίηση του περιεχομένου των μέτρων και η έκδοση των 
απαιτούμενων υπουργικών αποφάσεων που αναφέρονται σ’ 
αυτόν.»

Καταλήγει δε, εισηγούμενος την πραγματοποίηση σχετικής 
τηλεδιάσκεψης στελεχών του Υπουργείου και του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

  Στο υπόμνημα, επίσης, κατατίθενται προτάσεις για γενι-
κότερα θέματα έρευνας και καινοτομίας, όπως:

• Για διοικητική αναδιάρθρωση του οικοσυστήματος καινο-
τομίας έρευνας και τεχνολογίας.

• Για χρηματοδότηση έργων που δεν λαμβάνουν χρημα-
τοδότηση από την ΕΕ (Horizon) ενώ προκρίθηκαν στο τελικό 
στάδιο και δεν χρηματοδοτήθηκαν είτε λόγω έλλειψης πόρων 
είτε λόγω τελικής επιλογής.

• Για δημιουργία θεσμικού πλαισίου για ιδιωτικά ερευνητικά 
κέντρα, τα οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και έχουν να 
επιδείξουν σημαντικό ερευνητικό έργο (π.χ. SEERC στη Θεσ-
σαλονίκη). 

• Για χρηματοδότηση ειδικού προγράμματος προβολής 
καινοτόμων προϊόντων/ερευνητικών αποτελεσμάτων στο εξω-
τερικό (συνέδρια, εκθέσεις).

«Με τα πόδια,  το 
ποδήλατο ή το πατί-
νι; Με ποιόν τρόπο 
πηγαίνεις στο σχο-
λείο; Είναι αυτός ο 
τρόπος φιλικός προς 
το περιβάλλον ή, ό-
πως θα έλεγε και 
ένας συγκοινωνιολό-
γος, μετακινείσαι με 
“βιώσιμα μέσα”»; Η 
Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας, με 
την υποστήριξη του 
Περιφερειακού Τα-
μείου Ανάπτυξης Κε-
ντρικής Μακεδονίας, 
διοργανώνει μαθητι-
κό διαγωνισμό που 
αφορά στη «βιώσι-
μη» μετακίνηση από 
και προς το σχολείο. 

Ο μαθητικός δι-
αγωνισμός διοργα-
νώνεται στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού έργου Ε-smartec (Enhanced Sustainable 
Mobility with Marketing Techniques/Ενίσχυση της Βιώσιμης 
Κινητικότητας μέσα από Τεχνικές Μάρκετινγκ), το οποίο συγ-
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνερ-
γασίας Interreg Europe 2014-2020.

Ταυτόχρονα με το διαγωνισμό, η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανά-
πτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, και το Ινστιτούτο Βιώσιμης 
Κινητικότητας και Δικτύων μεταφορών του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. διεξάγει 
έρευνα ερωτηματολογίου με θέμα τη μετακίνηση των μαθητών 
από και προς στο σχολείο. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται 
σε γονείς και κηδεμόνες με παιδιά στις τάξεις του Παιδικού 
Σταθμού, Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Αφιερώστε λίγα λεπτά από το χρόνο σας για να συμβάλετε 
στην έρευνα για τις αλλαγές που έχουν επιφέρει τα προλη-
πτικά μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας 
στις καθημερινές μετακινήσεις μας, απαντώντας στο σύντομο 
ερωτηματολόγιο στον εξής σύνδεσμο:

h t t p s : / / e c . e u r o p a . e u / e u s u r v e y / r u n n e r /
esmartecMOBILITYSURVEY2020

Ο διαγωνισμός
Είσαι μαθητής Δημοτικού ή Γυμνασίου και ζεις στην Περι-

φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας; Αν ναι, πάρε μέρος στο διαγω-
νισμό, μοιράσου μαζί μας τον τρόπο με τον οποίο μετακινείσαι 
στο σχολείο ή πως φαντάζεσαι εσύ μια «βιώσιμη» μετακίνηση 

από και προς το σχολείο και κέρδισε πλούσια δώρα!
Αν είσαι μαθητής Δημοτικού, στείλε μας τη ζωγραφιά σου 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://pollunit.com/en/polls/
fotografizo 

Χρησιμοποίησε μολύβια, μαρκαδόρους, κραγιόν, ακουαρέ-
λες, λαδομπογιές ή ό,τι άλλο έχεις και χρωμάτισε σε χαρτί τη 
δικιά σου «βιώσιμη» μετακίνηση!

 Αν είσαι μαθητής Γυμνασίου, βγάλε τη δικιά σου φωτο-
γραφία, επεξεργάσου την ή όχι και δείξε μας τη φωτογραφική 
σου «ματιά» για  μια «βιώσιμη» μετακίνηση, κάνοντας «κλικ» 
στο: https://pollunit.com/en/polls/fotografizo

Τα βραβεία
Βραβεία διαγωνισμού ζωγραφικής μαθητών Δημοτικού:
1ο βραβείο: ποδήλατο και κράνος
2ο βραβείο:  κράνος
3ο βραβείο:  κράνος
Βραβεία διαγωνισμού φωτογραφίας μαθητών Γυμνασίου:
1ο βραβείο: ποδήλατο και κράνος
2ο βραβείο: Μετρητής χειρός αθλητικής δραστηριότητας 
3ο βραβείο: Μετρητής χειρός αθλητικής δραστηριότητας

Σημαντικές ημερομηνίες
5 Οκτωβρίου 2020 – 25 Νοεμβρίου 2020  > Δήλωσε συμ-

μετοχή στον διαγωνισμό!
26 Νοεμβρίου 2020 – 7 Δεκεμβρίου 2020 >  Ψήφισε την 

αγαπημένη σου συμμετοχή!
10 Δεκεμβρίου 2020 > Ανακοινώνονται οι νικητές! 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ανάγκη για ταχεία οριστικοποίηση και εμπλουτισμό 
των μέτρων για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα

E-Smartec - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μαθητικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός 

«Πάμε σχολείο; Φιλικές για το περιβάλλον 
μετακινήσεις προς το σχολείο!» 
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Οκτώβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

19-10-2020 μέχρι 

25-10-2020 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τετάρτη 21-10-2020

14:30-21:00ΠΑΠΑΡΗ
ΧΡ.ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΗΑΣ 4
23310-60064

14:30-21:00 ΜΟΥΡ-
ΤΖΙΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ
23310-27355

19:00-21:00 ΠΙΣΚΙΛΙ-
ΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΗΤΡΟ-

ΠΟΛΕΩΣ2023310-23416
21:00-08:00ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

2023310-23416

Φαρμακεία

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
19/10/2020 έως 23/10/2020

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

Ο Ε.Ο.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣκαιοΣ.Χ.ΟΒΕΡΟΙ-
ΑΣ,προκηρύσσουν

Την  διεξαγωγή  του αγώνα  «Κυπέλλου
Ελλάδος καιΔιεθνή αγώνα  Ρόλλερσκι(FIS)
ΑΓΕΝ–ΠΚκαιΠΑΜΠ-ΠΑΓΚ,ΠΡΟΑ”,στις24-
25Οκτωβρίου 2020,στηνπόλη τηςΒέροιας,
σύμφωνα  με  το επίσημοαγωνιστικό πρό-
γραμμαΒ.ΑτηςΕ.Ο.Χ.Α.

1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝ–ΑΓΩΝΙΣΜΑ-
ΤΑ–ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Παρασκευή23/10/2020Άφιξηομάδων
15.30-17.30Επίσημηπροπόνηση
Σάββατο24/10/2020
9.00Προπόνηση
10.00π.μΣύσκεψηαρχηγώνστονχώροεκ-

κίνησης
10.25-10.55π.μ.Επίσημηπροπόνηση
11.00π.μ.Γυναίκες:6,4kmΕλεύθερηΤεχνική
12.00μ.μ.Αντρες13kmΕλεύθερηΤεχνική
13.00μ.μ.Π-Κ5kmΕλεύθερηΤεχνική
Κυριακή25/10/2020

9.00-9.55π.μ.Επίσημηπροπόνηση
10.00π.μ.Γυναίκες:9,6kmΕλεύθερηΤεχνική

Ομαδικήεκκίνηση
11.00π.μ.Άντρες:16kmΕλεύθερηΤεχνική

Ομαδικήεκκίνηση
12.00π.μ.Π-Κ:5kmΕλεύθερηΤεχνικήΟμα-

δικήεκκίνηση
13.00.μ.μ.ΠΑΜΠ-ΠΑΓΚ: 2,5 kmΕλεύθερη

ΤεχνικήΟμαδικήεκκίνηση
13.30μ.μ.ΠΡΟΑ:1000mΕλεύθερη τεχνική

Ομαδικήεκκίνηση
14.00μ.μ.Απονομές

2.ΧΩΡΟΣΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
α)24/10/2020:Στηθέση«ΦράγμαΑλιάκμονα

–Αγ.Βαρβάρας»
β)25/10/2020:Στηθέση«ΦράγμαΑλιάκμονα

–Αγ.Βαρβάρας»

3.ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑθλητέςκαισωματείαμέλητηςΕ.Ο.Χ.Α,σύμ-

φωναμετιςεγκυκλίουςτηςΕΟΧΑκαιτουςΚΑΧ.

4.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι δηλώ-
σεις συμμετοχής, θα πρέπεινασταλούνηλε-
κτρονικάστοmail τουχρονομέτρη τηςΕ.Ο.Χ.Α
(eoxtimekeeper@gmail.com)και τουΕ.Ο.ΣΝά-
ουσας (info@eosnaoussas.gr)μέχρι τοβράδυ
τηςΠέμπτης22/10/2020.Ηδήλωσηθαπρέπει
ναγίνεισταεπίσημαέντυπατηςΕ.Ο.Χ.Ακαινα
περιλαμβάνει:ονοματεπώνυμοαθλητών,κωδικό
Ε.Ο.Χ.Α,καιέτοςγέννησης.

5.ΚΑΡΤΕΣΥΓΕΙΑΣ:
Οιαρχηγοίτωνσυλλόγωνυποχρεούνταινα

προσκομίσουν στηγραμματείαθεωρημένεςτις
κάρτεςυγείας τωναθλητών,και τηνεξουσιοδό-
τησήτους

6.ΤΕΛΕΤΗΑΠΟΝΟΜΗΣ
Στουςέξιπρώτουςνικητέςκάθεκατηγορίαςθα

απονεμηθούνδιπλώματα,στους τρείςπρώτους
μετάλλιακαιστουςπρώτουςκύπελλα.

7.ΔΙΑΜΟΝΗ
ΚαλούνταιόλοιοιΣύλλογοιναμεριμνήσουν

γιατηνδιαμονήτουςεγκαίρως.
1. ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ (τηλ 23320 44111 – φαξ

44481)Κουτσούφλιανη
2.ΝΑΟΥΣΑ(Τσαρνούχας)(τηλ2332044100,

6973603634)Κουτσούφλιανη
3.ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ(τηλ2332020250)2ΟχιλΝά-

ουσας-ΣΣΝάουσας
4.ΑΚΡΟΡΙΟΝ(τηλ2332052732)Κουτσού-

φλιανη
5.ΧΑΓΙΑΤΙ(τηλ2332052120)Νάουσα
6.«ΠαλαιάΠόλη» -Βασ.Κωνσταντίνου32.

Τηλ.:2332052520
fax:2332052522.www.palaiapoli.gr
7.HOTEL “ΑΙΓΕΣΜΕΛΑΘΡΟΝ»Επαρχια-

κόςδρόμοςΒέροιας-Σκύδρας59132Βέροια.
Τηλ:2331077777.Email:info@aigesmelathron.gr

ΚύπελλοΕλλάδοςκαιΔιεθνήςαγώναςΡΟΛΛΕΡΣΚΙ
24-25/10/2020στηνΑγ.Βαρβάρα

Κώστας Προύσαλης: 
«Μαύρη μέρα

για τον αυτοκράτορα
του ελληνικού βόλεϊ»

Οαρχηγός τουΦίλιππουΒέροιας,ΚώσταςΠρούσαλης, άλλοτε
ηγέτηςτουΗρακλήμίλησεστοMetropolis95.5γιατηναποβολήτου
ΓηραιούαπότηνVolleyleague.

«ΗκλήρωσηέγινεδυστυχώςχωρίςτονΗρακλή.Είναιμίαδυσά-
ρεστημέρα για τον αυτοκράτορα του ελληνικούβόλεϊ. Σίγουρα το
μεγαλύτερομέροςτωνοφειλώνδεντοδημιούργησεαυτήηδιοίκη-
ση,αλλάαπ’ότιείδαμεδενμπόρεσενασυνεχιστείαυτήηπροσπά-
θεια.Ήτανγνωστάόλααυτάτατελευταίαδύοχρόνια,προσπαθού-
σανμεενέσειςκαιφέτοςέσκασε»είπεαρχικά,ενώγιατιςδηλώσεις
τουυποψήφιουεπενδυτήοπολύπειροςπασαδόρος :τουΦίλιππου
Βέροιαςσυμπλήρωσε:

«Καλόείναιπρινανοίξουμετοστόμαμαςναπροσέχουμετιλέμε.
Τολογικόείναιότιχάσαμεταλεφτάμας,ταδεδουλευμένα.Θαπάμε
όλαταπαιδιάσεδικηγόρο.Οιαθλητέςέχουνμικρήευθύνησεαυτό
πουέγινε.Κανέναςαθλητήςδενθααρνηθείδιακανονισμό,από το
ναμηνπάρειταλεφτάτου.Τολογικόείναιαυτό.Απ’ότιέμαθαόσοι
μείνουντώραάνεργοι,θαμείνουνμέχριτις15Δεκεμβρίου.Μόνοο
ΠΑΟΚκαιηΒέροιαψήφισανυπέργιαναμπορούνναβρουνομάδα.
Θεωρώότιείναιτελειωμένο.Είναιντροπή».

Ματαίωση του 9ου Φιλίππειου 
δρόμου στη Βέροια

Ο Δήμος Βέρο ιας
με το αθλητικό τμήμα
Κ.Α.Π.Α. και ο Σύλλο-
γος δρομέων Βέροιας,
βρίσκονται στη δυσάρε-
στη θέση να ανακοινώ-
σουν την ματαίωση του
9ουΦιλίππειου δρόμου
14,5χλμ, που θα διεξα-
γότανστηνΒέροια το 2ο
Σαββατοκύριακο τουΔε-
κεμβρίου.

Η οργανωτική επιτρο-
πή, έπειτα από συνά-
ντηση στο γραφείο του
Δημάρχου της Βέροιας
αποφάσισε ομόφωνα να
ματαιώσει τον 9οΦιλίπ-
πειο δρόμο 14,5χλμ για
λόγουςασφάλειαςτηςδημόσιαςυγείαςαπέναντιστηνπανδημίατου
Covid-19καιανανεώνειτοραντεβούτηςγιατονΔεκέμβριοτου2021.

ΤαζευγάριατηςΑ’φάσης
τουΚυπέλλουΕλλάδος

Τετάρτη 28/10 στις 2.45 μ.μ
ΤομεσημέριτηςΤρίτηςπραγματοποιήθηκεστηνΕΠΟηκλήρω-

σητηςΑ’ φάσηςτουΚυπέλλουΕλλάδος,στηνοποίασυμμετέχουν
38 ομάδες. Στην κλήρωσησυμμετείχαν κυπελλούχοι/φιναλίστ των
ΕνώσεωνΠοδοσφαιρικώνΣωματείων.Ταπαιχνίδια θαδιεξαχθούν
τηνΤετάρτη28Οκτωβρίουστις2:45τομεσημέρικαιείνιανοκάουτ.
Σεπερίπτωσηισοπαλίαςθαδοθείημίωρηπαράτασηκαιπέναλτι.

Πανθρακικός–ΑναγέννησηΣερρών
ΑΕΔιδυμοτείχου–ΝέστοςΧρυσούπολης
ΟρφέαςΞάνθης–ΑΕΑμπελοκήπων
ΜέγαςΑλέξανδροςΚαλλιθέας–Φαλανιακός
ΚτηνοτροφικόςΑστέραςΚαληράχης–Εορδαϊκός
ΑΕΚαρίτσας–ΕθνικόςΓιαννιτσών
ΑναγέννησηΆρτας–ΑΟΠοταμιάς
ΑΟΜεγάλωνΚαλυβίων–ΑτρόμητοςΠαλαμά
ΑΟΠαξοί–ΑχέρωνΚαναλακίου
ΑΕΜεσολογγίου–ΑτρόμητοςΠατρών
ΆγιοςΛέοντας–Παλληξουριακός
ΠΑΟΒάρδας–ΑΟΔιαβολιτσίου
Πανθηραϊκός–ΠΑΟΚόκκινου
ΗρακλήςΞυλοκάστρου–ΚορωνίδαΚοιλάδας
ΕλλήσποντοςΝ.Λάμψακου–ΉφαιστοςΒρονταμά
ΑΟΑγίουΝικολάου–ΜινώταυροςΜουρνιών
ΑΠΟΚερατσίνι–ΆρηςΑρχαγγέλου
ΑΟΜεσοτόπου–ΆγιοςΙερόθεος
ΤάλωςΜελιδονίου–ΑστέραςΒάρης
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο οροφοδιαμέρι-
σμα2ουορόφου105
τ.μ., 85 τ.μ. καθαρά
με 3 υπνοδωμάτια,
σαλοκουζίνα, μπάνιο,

τζάκι B/Q κατασκευή
2001. Τιμή ευκαιρίας
75.000 ευρώ!!! Τηλ.:
6973735020.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγο-
ρά γκαρσονιέρα στο
κέντρο, με ασανσέρ,
1ος και άνω, μέχρι
20.000 ευρώ. Τηλ.:
6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-
κατοικία κοντά στο
7οΔημοτικό, 75 τ.μ.,

με υπόγειο 75 τ.μ.
και  ο ικόπεδο 200
τ.μ., 60.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

χωράφι 2,5 στρ., πί-
σω από τηΔΟΥ Βέ-
ροιας, πιο κάτω από

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι -
κόπεδο 1.350 τ.μ.
με συντελεστή 1,2,
επί της οδούΑμπε-
λο κ ήπων .  Τη λ . :
2331100888 καΑλε-
ξάνδρα.
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το Σιδ. Σταθμό Βέροιας
για ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ.
Τηλ.:6983285942.

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

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

Τηλ.: 6977 782641 &
6971884916.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοι-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πε-

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

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοι-
κιάζεται επαγγελματικός
χώρος 50 τ.μ., πλήρως
ανακαινισμένος, 1ος όρ.,
γωνιακό, δίπλασταΑστι-
κά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

6977 433485 (9.00 π.μ.
-9.00μ.μ.).

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ19-10.Κωδ.105233Σπάνια

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23560-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.24367ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,επίτης

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

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

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

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

μίσθωμα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14545-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙκα-

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13964πωλείταικοντάσταΚΤΕΛ

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

80.000€τώρα50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΧωράφι

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.14452ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟστο

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:105963ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
-Γκαρσονιέρα35τ.μ.,πίσωαποτοΣτάδιοΒέροιας.
-Οικόπεδο1.250τ.μ.κέντροΛαζοχωρίου
-Χωράφι6στρ.στοδρόμοπροςΑγ.Μαρίνα
-Χωράφι3στρ.,στοκανάλιΛαζοχωρίου,ποτιστικό.

Τηλ.:6996436044,6972236144
&2331062812.



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

gmai l .com.  Τηλ . :  6976
633096.

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχοςΤΕ-
ΦΑΑ με εξειδίκευση στην κο-

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ1οςμεθεα,Α.Θ.2ΔΣΚ280€
ΓΕΦΥΡΑΚΟΥΣΙΟΥ2ΔΣ-ΚΑ.Θπορταασφ.κοπλαμΘΕΑ,300€
ΑΛΣΟΣΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣ-ΚΑ.ΘΘέα200€
ΕΛΗΑ1ΔΚWC2οςπροσοψηςασανσερ,χωριςΘερμ170€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1Δ-Κ-ΣΤραπεζαριαΚεραμικηθερμ+σομπαεπιπλ260€
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€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€

ΜΕΣΣΗΑγροοικοπεδοεντοςοικισμου9000τ.μ4000τοστρεμμα
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβαρεςπροτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,
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ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη ΧαρίεσσαΝαούσης

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

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

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

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



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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανοτεχνίτης

αυτοκινήτωνγιαμόνιμη εργα-
σία. Τηλ.: 23310 21904 κος
Κώστας.

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

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

Η  ΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζη-
τάει να προσλάβει για μόνι-
μη απασχόληση, εξωτερικό
πωλητή ήπωλήτρια για τους
Νομούς Ημαθίας, Πέλλας,

Θεσσαλονίκης.Απαραίτητα
προσόντα, ευχέρεια λόγου,
αγγλική γλώσσα, δίπλωμα
αυτοκινήτου, άδεια εργασί-
ας προσωπικού ασφαλείας,
εμπειρία με βιογραφικό και
συστάσεις.Μισθός, ασφάλι-
ση και ποσοστά.Παραλαβή
δικαιολογητικών με συνέ-
ντευξηστα κεντρικά γραφεία
μας, Θεσσαλονίκης 45 Βέ-
ροια www.securitytsiflidis.
gr-sales@securitytsiflidis.gr-
Τηλ.2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

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

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

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής,

τελειόφοιτοςτουΑΠΘ,μεφρο-
ντιστηριακηπείρα,παραδιδει
ιδιαίτεραμαθήματασεμαθητές
Δημοτικού,Γυμνασίου,Λυκείου
(μεεξειδίκευσηστηνΈκθεση).
Τιμές προσιτές μεμονωμένα
καισεγκρουπάκια.Τηλ.:6973
707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ντουλάπα

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη
της CICU σε πολύ κατάστα-
ση, 400 ευρώόλαμαζί.Τηλ.:
2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονομι-

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

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζη-
τά γνωριμίαμε κυρίααπό55
ετών έως68 ετών, μεσκοπό
τησυμβιωσηήτογάμο.Τηλ.:
6986585060.

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

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

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

β)ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄
κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που να
έχειγνώσειςχειριστήκλαρκ

Πληροφορίεςστο τηλ.:
6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

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

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμανι-
κών, με φροντιστηριακήπεί-
ρα, παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα όλων των επιπέδων.
Τηλ.:6931155908.ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-

λος γραφείου - βοηθός
Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.: 6932

245383.

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

Customer Service Agent
ΟCustomerServiceAgent θαστελεχώσει το τηλεφωνικόμας

κέντροκαιθαείναιυπεύθυνοςγιατηνεξυπηρέτησητωνπελατών,
τηνενημέρωσήτουςγιανέουςτίτλουςβιβλίωνκαιτηδιεκπεραίωση
τωνπαραγγελιών.

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

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

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

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

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

θέσητουΕργατοτεχνίτη,στοΛατομείοτηςστηΒέροια.
Ηεταιρίαπροσφέρειικανοποιητικόπακέτοαποδοχώνκαιάρι-

στοπεριβάλλονεργασίας.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε μπορείτε να καλέσετε στο

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



Κατά  58,5% μειώθηκαν τα έσοδα στον κλάδο 
των καταλυμάτων τον Αύγουστο ενώ καταγράφη-
καν απώλειες 33,6% στην εστίαση σύμφωνα με 
τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον τζίρο αυτών των 
επιχειρήσεων, το β’ τρίμηνο του 2020, από το 
ισχυρό χτύπημα που δέχθηκαν εξαιτίας της παν-
δημίας του κορωνοιού.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ φανερώνουν το μέ-
γεθος της ύφεσης καθώς (μόνο για τους δύο 
αυτούς κλάδους) οι απώλειες ξεπερνούν τα 2,6 
δισ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία, 

για τις επιχειρήσεις του κλάδου παροχής κατα-
λυμάτων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφι-
κών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον 
Αύγουστο 2020 ανήλθε σε 540.422.134 ευρώ, 
σημειώνοντας μείωση 58,5% σε σχέση με τον Αύ-
γουστο 2019, όπου είχε ανέλθει σε 1.301.839.600 
ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτή-
των με συνεισφορά στο συνολικό κύκλο εργασιών 
έτους 2019 μεγαλύτερη του 0,5% η μεγαλύτερη 
μείωση στον κύκλο εργασιών τον Αύγουστο 2020 

σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2019 πα-
ρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα 
Σάμου (81,3%), ενώ η μικρότερη μείω-
ση (27,8%) καταγράφηκε στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου υ-
πηρεσιών εστίασης με υποχρέωση τή-
ρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις 
οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε 
μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον 
Αύγουστο 2020 ανήλθε σε 124.306.749 
ευρώ, σημειώνοντας μείωση 33,6% σε 
σχέση με τον Αύγουστο 2019, όπου είχε 
ανέλθει σε 187.304.387 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις των Περιφερει-
ακών Ενοτήτων με συνεισφορά στο 
συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2019 
μεγαλύτερη του 0,5%, η μεγαλύτερη μεί-
ωση στον κύκλο εργασιών τον Αύγου-
στο 2020 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 
2019 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή 
Ενότητα Μυκόνου (68,9%) και η μικρό-
τερη μείωση (1,8%) καταγράφηκε στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας, ενώ η 
αντίστοιχη μεγαλύτερη αύξηση (25,3%) 
καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότη-
τα Φθιώτιδας.

Η εικόνα του δευτέρου τριμήνου
Στο σύνολο των επιχειρήσεων του 

κλάδου παροχής καταλυμάτων, ο κύ-

κλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2020 ανήλ-
θε σε 104.682.448 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 
94,3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2019, 
όπου είχε ανέλθει σε 1.846.435.467 ευρώ.

Η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το 
δεύτερο τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με το δεύτερο 
τρίμηνο 2019 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή 
Ενότητα Λασιθίου (99,5%), ενώ η μικρότερη μεί-
ωση (11,7%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή 
Ενότητα Φλώρινας. Στο σύνολο των επιχειρήσε-
ων του κλάδου υπηρεσιών εστίασης, ο κύκλος 
εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 
592.729.473 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 59,0% 
σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2019, όπου είχε 
ανέλθει σε 1.446.782.662 ευρώ.

Η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το 
δεύτερο τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με το δεύτερο 
τρίμηνο 2019 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή 
Ενότητα Θήρας (95,6%), ενώ η μικρότερη μείωση 

(33,3%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα 
Γρεβενών.

Στην Ημαθία
Η πτώση του τζίρου σε επιχειρήσεις του κλά-

δου καταλυμάτων και εστίασης στην Ημαθία, στο 
αντίστοιχο τρίμηνο ξεπέρασε το 70% σύμφωνα με 
τον Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων του Νομού 
κ. Δημήτρη Μάντσιο.

Επίσης κάτω από τον μέσο όρο σε σχέση με 
το 2019 και το 2018 βρίσκονται και οι προκρατή-
σεις για την περίοδο των εορτών (Χριστούγεννα 
- Πρωτοχρονιά), στην Ημαθία.

Ωστόσο ο κ. Μάντσιος εκτιμάει ότι την περίοδο 
της πανδημίας θα πρέπει οι επιχειρηματίες να 
εκμεταλλευτούν όλα τα μέσα που έχουν αυτή την 
στιγμή, έστω και διαδικτυακά και να τα εξειδικεύ-
σουν στη δική τους μονάδα ώστε να είναι έτοιμοι 
και πιο ώριμοι στην μετά covid εποχή.

P Η καλή υπομονή, είναι με τα 
ψιθυριστά μπινελίκια…

 
P Καλή κι αυτή του Μίκη, που 

κάνει πιο γαλανό τον ουρανό. Όλες οι 
υπόλοιπες δεν υπάρχουν.

 
P Θεατρικές παραστάσεις δεν 

έχουμε πολλές, αλλά κάθε μέρα ένα 
θέατρο του παραλόγου.

 
P Κι άντε να βρεις ψυχιατρική δο-

μή να σηκώσει το δικό μου ταλέντο.
 
P Θα λέμε τότε: Είδες η δομή;
 
P Δεν το πας καλά το πράγμα και 

δες το, αν στον δρόμο σού δίνουν όλοι 
προτεραιότητα.

 
P Καλή η δουλειά του ψυχο-

λόγου, αλλά με τόσα που ακούνε 
οι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια, 
διόλου περίεργο να το γυρίσουν σε 
βουλκανιζατέρ.

 
P Πλέον σπανίζει και το ναι, και το χαμόγελο.
 
P Με Άζαξ ξεκινήσαμε, στα Ζάναξ καταλή-

ξαμε.
 
P Σε λίγο θα τα πουλάνε ανοικτά στα περί-

πτερα.

 
P Στα νιάτα μου το φτερούγισμα στην 

καρδιά ήταν έρωτας. Σήμερα είναι ανεύρυσμα 
κοιλιακής αορτής.

 
P Και να παρακαλάς να μην στο βρουν κατό-

πιν εορτής.
 

P Διότι είμαστε σε φάση 
που για κάθε αλλαγή σελίδας 
υπάρχει φόβος να βρεθείς 
στο οπισθόφυλλο.

 
P Από μικρός μού άρεσαν 

τα πράγματα που είναι χειρο-
πιαστά. Σήμερα τα ανταλλάσσω 
όλα ευχαρίστως με σοροπιαστά.

 
P Θετικό το ότι μέχρι σή-

μερα υπάρχει καθαρό ποινικό 
μητρώο. Μακάρι να μπορού-
σα να πω το ίδιο και για το 
κούτελο.

 
P Λευκό ποινικό μητρώο 

εύκολα βρίσκεις. Ζευγάρι καθα-
ρής κάλτσας, αδύνατον.

 
P Η NASA δίνει 16.000 

ευρώ σε εθελοντές για να μεί-
νουν ξαπλωμένοι τρεις μήνες. 
Πού κάνω αίτηση;

 
P Και:
 Ήταν ένας Τούρκος, ένας 

Εγγλέζος και ένας Πόντιος και 
έρχεται ο Χάρος να τους πάρει. 
Πέφτουν εκείνοι γονατιστοί και 
τον παρακαλούν:

«Κύριε Χάρε, σε παρακαλώ, κάνε μας τη χάρη, 
είμαστε νέα παιδιά, έχουμε οικογένεια έχουμε 
παιδιά…»

Τους λέει ο Χάρος:
«Θα σας αφήσω να ζήσετε μόνο αν πετάξετε 

ένα αντικείμενο στη θάλασσα και δεν καταφέρω 
το βρω».

Πάει πρώτος ο Εγγλέζος και ρίχνει μία τρίχα 
στη θάλασσα. Ο Χάρος σε 1 λεπτό ήταν πίσω με 
την τρίχα στα χέρια. Έπειτα ο Τούρκος ρίχνει μία 

κλωστή στη θάλασσα. Ο Χάρος σε 30 δευτερόλε-
πτα ήταν πίσω με την κλωστή στα χέρια. Έρχεται 
και η σειρά του Πόντιου ο οποίος ρίχνει το αντι-
κείμενό του στη θάλασσα. Ο Χάρος μετά από 2 
ώρες έρχεται πίσω με άδεια χέρια και του λέει:

«Εντάξει, θα σου χαρίσω τη ζωή, αλλά δεν 
μπορώ να καταλάβω τι έριξες και δεν μπορώ να 
το βρω;»

Και απαντάει ο Πόντιος:
«Ντεπόν αναβράζον»!

Κ.Π.
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ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση τζίρου κατά 58,5% τον Αύγουστο, 
σε επιχειρήσεις του κλάδου παροχής καταλυμάτων και εστίασης
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