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Κορωνοϊός, ευρωπαϊκά 
κονδύλια και γκρίνια για 

αναδρομικά φέρνουν νωρίτερα 
τον ανασχηματισμό;

  Βλέποντας τον πρωθυπουργό να κάνει βουτιές στο Μαράθι 
της Κρήτης και την Βουλή να κλείνει για διακοπές, πολλοί 
θεώρησαν ότι η υπόθεση ανασχηματισμός πηγαίνει πίσω 
και πάντως σίγουρα μετά τον 15Αύγουστο. Ωστόσο οι 
αλλαγές που έχει ήδη αποφασίσει ο πρωθυπουργός για 
το οικονομικό επιτελείο που θα διαχειριστεί τα ευρωπαϊκά 
χρήματα και το νέο σχήμα που θέλει να δώσει στην 
κυβέρνησή του, σε συνδυασμό με τον σταθερά ανεβασμένο 
αριθμό κρουσμάτων κορωνοϊού και τις γκρίνιες που έχουν 
ξεσπάσει από τους συνταξιούχους που «έφαγαν» άλλοι 
πόρτα και άλλοι ψαλίδι στα αναδρομικά, φέρνουν πιο 
κοντά τον ανασχηματισμό. Από το πρωί της Δευτέρας έχει 
διαρρεύσει ότι επίκεινται ανακοινώσεις, ίσως και διάγγελμα 
του πρωθυπουργού. Μήπως τα κάνει 2 σε 1; Ανακοινώσει 
ανασχηματισμό και συγχρόνως διάγγελμα για προσοχή στον 
κορωνοϊό; Σίγουρα πολλοί είναι πάνω από τα τηλέφωνα και 
αναμένουν την τύχη τους…
  Πάντως μέχρι και την ώρα που έκλειναν οι σελίδες του 
ΛΑΟΥ, δεν υπήρξε κάτι. Για να δούμε…
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Των εν Εφέσω επτά παίδων

Υποχρεωτική η μάσκα και
στο κατάστρωμα των πλοίων

«Εχθρόςστημάχη κατά τηςπανδημίαςπαραμένει ο εφη-
συχασμόςστο εσωτερικό και ταφαινόμενα χαλάρωσης,που
τρέφουν τον κορωνοϊό.Ο εφησυχασμός οδήγησεσεαύξηση
κρουσμάτωνσεπολλέςπεριφέρειες της χώρας, αλλά κυρίως
στααστικάκέντρα.Ηαύξηση τωνκρουσμάτωνδεν έχειοδη-
γήσειμέχριστιγμήςσεσημαντικήπίεσηστοσύστημαυγείας»,
ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ΣτέλιοςΠέτσας, στη
χθεσινήενημέρωσητουΤύπου.

Όπωςείπε«ηΕλλάδαέχεικαλύτερηεπιδημιολογικήεικόνα
απότιςπερισσότερεςάλλεςχώρεςκαικατάφερεναελέγξειτα
εισαγόμενακρούσματααπότουρίστεςμεταμέτραπουδιαδο-
χικάπήρεστιςπύλεςεισόδουτηςχώρας.

Ωστόσοταμέτραπροστασίαςεντείνονταικιεπειδήξεκίνησε
οΑύγουστος,ομήναςτωναδειώνκαιτωννησιών,ανέβηκετο
ποσοστόπληρότηταςσταπλοία,στο80%,γιαυτόηυποχρεω-
τικήχρήσημάσκαςεπεκτάθηκεκαιστοκατάστρωμα!

Καύσωνας και στην Κυβέρνηση, ελέω ανασχηματισμού! 
Και ενώοιπληροφορίες ήθε-

λαν τουςπολιτικούς να ολοκλη-
ρώνουν τις διακοπές τουςώστε
μετάτον15Αύγουστοναεπιστρέ-
ψουν εν όψει ανασχηματισμού,
φαίνεται πως οι διαδικασίες επι-
σπεύδονται και πολύπιθανό, οι
αλλαγές στην κυβέρνηση να α-
νακοινωθούνσήμερα Τρίτη. Οι
αλλαγές αναμένεται να είναι πε-
ριορισμένες καιπρωτίστως αφο-
ρούν τη διαχείριση τουπακέτου
των 32 δισ. ευρώ,πουφαίνεται
να αναβαθμίζει τον  Θεόδωρο
Σκυλακάκη από υφυπουργό σε
αναπληρωτήυπουργό.

Ακούγεταιεπίσηςότιθααυξη-
θούνοιθέσειςτωνυφυπουργών,
μετηναναβάθμισηορισμένωνγε-
νικώνγραμματέωναλλάκαιτηνείσοδοστηνκυβέρνησηβουλευτώναπότηνΚοινοβουλευτικήΟμάδατηςΝΔ.

ΠροφανώςεκλήθηναεπιστρέψεικαιηΠρόεδροςτηςΔημοκρατίαςΚατερίναΣακελλαροπούλου,ηοποίαξεκίνησε
τηνπερασμένηΠαρασκευήτιςδιακοπέςτηςστηΝάξο,γιατηνορκωμοσίατωννέωνμελώντηςκυβέρνησης.

Ούτεδιακοπέςπχιαοιάνθρωποιμέσ’τοκατακαλόκαιρο...!!

Αρνητικό το τεστ για το νεογέννητο της 39χρονης
από τη Βέροια που βρέθηκε θετική στον κοροναϊό

Γέννησε χθες τα ξημερώματα στο νοσο-
κομείο «Ιπποκράτειο» τηςΘεσσαλονίκης η
39χρονη από τηΒέροιαπου βρέθηκε θετική
στονκοροναϊό.

Το βρέφος, ένα κοριτσάκι βάρους 3,2 κι-
λών, υποβλήθηκεσε τεστ το οποίο ήταναρ-
νητικόκαιαναμένεται τοδεύτεροαποτέλεσμα
του μοριακού ελέγχου από το νοσοκομείο
«ΑΧΕΠΑ».Ωστόσο,γιαπροληπτικούςλόγους,
μεταφέρθηκεστημονάδαεντατικήςνοσηλείας
νεογνώντηςΑ’ΝεογνολογικήςΚλινικήςΑΠΘ.

Η 39χρονη νοσηλεύεται σε καλή κλινική
κατάστασηστο«Ιπποκράτειο» και ηδιοίκηση
του νοσοκομείου, με ανακοίνωση της, συγ-
χαίρει το ιατρικό, μαιευτικό, νοσηλευτικό και
λοιπόπροσωπικό τηςΒ’Μαιευτικής/Γυναικο-
λογικήςκλινικήςκαθώςκαιτηςΑ’Νεογνολογι-
κήςΚλινικής/ΜΕΝΝγιατηνάμεση,σωστήκαι
επιστημονικάάρτιααντιμετώπισητουπεριστα-
τικού.Όλακαλάκαινατουςζήσει!

3,4Ρίχτερ
κούνησανχθες
τηνπεριοχή
Αλεξάνδρειας

Ελαφρύςσεισμός  3,4 βαθμών της κλί-
μακαςΡίχτερσημειώθηκε χθες τα ξημερώ-
ματα μεταξύ Ημαθίας και Θεσσαλονίκης,
στοΔέλτα τουΑξιού και  έγινε ιδιαίτερααι-
σθητόςστηνπεριοχήτηςΑλεξάνδρειας,ενώ
είχεπροηγηθεί ένας ακόμα 3 βαθμών της
κλίμακαςΡίχτερ τοβράδυ τηςΚυριακήςμε
επίκεντροταΚουφάλια.Λόγωτηςμικρήςέ-
ντασηςδενείχαμεζημιέςήτραυματισμούς.

ΈνεκαΑρχαιολογίαςξηλώθηκανοισιδεριέςγιατα
δίκυκλαμπροστάαπότηνΕκκλησίατουΧριστού

Δεν πρόλαβε να σφίξει το
τσιμέντο στις κόκκινες σιδεριές
που τοποθέτησε ο δήμος Βέ-
ροιας για να οριοθετήσει τους
χώρους στάθμευσης δικύκλων
στο κέντρο της πόλης και με
έκπληξη είδαν χθεςΔευτέρα οι
δημότες στον χώρο μπροστά
από τηνΕκκλησία τουΧριστού
επί της οδούΜητροπόλεως να
έχουνξηλωθείοιμεταλλικέςκα-
τασκευές.

Ο ΛΑΟΣ επικοινώνησε με
τοναρμόδιοαντιδήμαρχοΤεχνι-
κώνΑλέξηΤσαχουρίδη,οοποί-
ος μας ενημέρωσε ότι υπήρξε
παρέμβασητηςΕφορίαςΑρχαι-
οτήτων, αφού είναι χώροςπου
ελέγχεται από την συγκεκριμέ-
νη υπηρεσία και απαίτησαν να

ξηλωθούνάμεσαοιμεταλλικέςκατασκευές.Σύμφωναμετοναντιδήμαρχοθαπρέπεινακατατεθείέγγραφοαίτημαστην
ΕφορίαΑρχαιοτήτωνγιατηντοποθέτησητωνκατασκευών,τοοποίοθαεξετάσειηΥπηρεσίακαιθααποφανθείανθα
δώσειάδειαγιαναπροχωρήσουνεργασίεςήθααπορρίψειτοαίτημα.Οκ.Τσαχουρίδηςμαςανέφερεότιθαπροχωρή-
σουνστοσυγκεκριμένοαίτημαπροςτηνΕφορίαΑρχαιοτήτωνκαιθααναμένουντηναπόφαση.Μέχριτότεξαναβρήκαντα
αυτοκίνηταλίγοεπιπλέονχώροστάθμευσης…

Ωστόσογεννάταιτοερώτημαμετατόσα«ανοιχτάμέτωπα»πουυπάρχουνστοκέντροτηςπόληςμετηνΑρχαιολογία
(ΆγιοςΙωάννης,πάρκοΑγίωνΑναργύρωνκ.λ.π.)πώςδενπέρασεαπότομυαλότωναρμοδίωνστοδήμο,ότιθαμπο-
ρούσενα«κολλήσει»ηπαρέμβασηστηνσυγκεκριμένηυπηρεσία;
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Αυξημένες κατά πολύ φέτος οι εξαγωγές κερασιών… 
Πτώση σε ροδάκινα και νεκταρίνια

Εντυπωσιακά αυξημένες είναι φέτος οι εξαγωγές κερασιών (+46,5%) σε σχέση με πέρσι, αφού ανήλθαν σε 38.556 τόνους, έναντι 26.314 τόνων πέρυσι, με επίσης αυξημένες τις τιμές. 
Αντίθετη πτωτική τάση καταγράφηκε στα ροδάκινα και νεκταρίνια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Στατιστικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Incofruit-Hellas, οι εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών για την εβδομάδα 25-31/7/2020 είναι οι εξής:
• Ροδάκινα 68.852 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 70.345 τόνων • Νεκταρίνια 36.628 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 54.796
• Κεράσια 38.556 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 26.314 • Πορτοκάλια 320.942 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 288.854
• Λεμόνια 13.584 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 10.900 • Καρπούζια 189.911 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 167.128
• Βερίκοκα 19.981 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 21.575 • Επιτραπέζια σταφύλια 1.835 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 2.022 τόνων

Από χθες έως τις 30 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

Ξεκίνησε το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», για την επιδότηση 
δανείων με υποθήκη στην πρώτη κατοικία 
-Αφορά όσους επλήγησαν από τις δυσμενείς επιπτώσεις του κορονοϊού

Ξεκίνησε από χθες Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020, η λειτουργία της 
ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών, για την υποβολή αιτή-
σεων στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», το οποίο αφορά την επιδότηση δα-
νείων με υποθήκη στην Α΄ κατοικία όσων επλήγησαν από τις δυσμενείς 
επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού. Την πλατφόρμα παρουσίασε 
ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονι-
κά αίτηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 στην ψηφιακή πλατφόρμα της 
ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.gr, μέσω μιας απλής και εύκολης για τον χρήστη 
διαδικασίας, χωρίς να χρειάζεται η συνυποβολή οποιουδήποτε δικαιο-
λογητικού.

Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα λάβουν την κρατική επιδότη-
ση για συνολικά 9 μήνες.

Η συνεισφορά του Δημοσίου για την υποστήριξη των πληγέντων 
που έχουν ενήμερα δάνεια ανέρχεται στο 90% της μηνιαίας δόσης και 
μέχρι του ποσού των 600 ευρώ, ανά πιστωτή, για το 1ο τρίμηνο. Στο 2ο 
τρίμηνο η συνεισφορά ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης και στο 
3ο τρίμηνο στο 70%.

Για όσους έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών, 
η συνεισφορά ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του 
ποσού των 500 ευρώ, ανά πιστωτή, για το 1ο τρίμηνο. Στο 2ο τρίμηνο η 
συνεισφορά ανέρχεται στο 70% της μηνιαίας δόσης και στο 3ο τρίμηνο 
στο 60%.

Στα δάνεια με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, η επιδότη-
ση ανέρχεται στο 60% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 300 
ευρώ, ανά πιστωτή, για το 1ο τρίμηνο. Στο 2ο τρίμηνο η συνεισφορά 
ανέρχεται στο 50% της μηνιαίας δόσης και στο 3ο τρίμηνο στο 30%.

Για παράδειγμα, σε ενήμερο δάνειο φυσικού προσώπου που πλη-
ρώνει μηνιαία δόση 425 ευρώ και πληροί τα κριτήρια ένταξης στο 
πρόγραμμα, θα χορηγηθεί για το 1ο τρίμηνο κρατική επιδότηση ύψους 
1.147,50 ευρώ (90%), για το 2ο τρίμηνο 1.020 ευρώ (80%) και για το 
3ο τρίμηνο 892,50 ευρώ (70%). Συνολικά, στους 9 μήνες κάλυψης από 
το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», η συνεισφορά του Δημοσίου θα φθάσει τα 
3.060 ευρώ (επί συνόλου δανειακών δόσεων ύψους 3.825 ευρώ).

Στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.gr, οι δικαιούχοι 
μπορούν να βρουν αναλυτικές ερωταπαντήσεις με παραδείγματα, κα-
θώς και τον οδηγό χρήσης της πλατφόρμας.

 «Ξεκινά σήμερα η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας για την 
υποβολή αιτήσεων επιδότησης δανείων με υποθήκη στην Α΄ κατοικία 

όσων επλήγησαν από τις 
δυσμενείς επιπτώσεις της 
πανδημίας του κορονοϊού.

Με αυτή την κυβερνητι-
κή πρωτοβουλία:

• Επιβραβεύονται οι συ-
νεπείς δανειολήπτες, με ε-
ξυπηρετούμενα δάνεια, οι 
οποίοι έχουν πληγεί από 
την πανδημία. Αυτό συμ-
βαίνει για πρώτη φορά στη 
χώρα μας!

• Υποστηρίζεται το σύ-
νολο των δανειοληπτών 
που επλήγησαν από την υ-
γειονομική κρίση και έχουν 
μη εξυπηρετούμενο δάνειο, 
ακόμη και μετά το τέλος του 
2018. Έτσι δίνουμε λύση σε 
μια ομάδα δανειοληπτών 
που δεν προστατεύονταν 
με το Νόμο 4605/2019.

• Καλλιεργείται η κουλτούρα πληρωμών, με την έμπρακτη στήριξη 
του Κράτους, αφού επιδοτούμε ένα σημαντικό κομμάτι της μηνιαίας 
δόσης του δανείου.

• Περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας μιας νέας γενιάς “κόκκινων” 
δανείων, λόγω της κρίσης που επέφερε η πανδημία.

• Ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, καθώς καλύπτονται πολλαπλάσιοι 
δανειολήπτες σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο».

Από την πλευρά του, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους κ. Φώτης Κουρμούσης επισήμανε:

«Η διαδικασία είναι πολύ απλή και γρήγορη και ολοκληρώνεται με 
μία κίνηση, δηλαδή να δηλώσει ο ενδιαφερόμενος δανειολήπτης τον 
εκπρόσωπό του, είτε λογιστή είτε δικηγόρο ή σύμβουλο. Η αμοιβή του 
εκπροσώπου πληρώνεται απευθείας από την τράπεζα και μετέπειτα 
επιμερίζεται στο δάνειο.

Εάν κάποιος επιθυμεί να προβεί στην υποβολή της αίτησης χωρίς 
εκπρόσωπο, τότε η διαδικασία ολοκληρώνεται με 3 απλές κινήσεις:

1. Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα, μέσω της ιστοσελίδας της 
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, www.keyd.gov.gr, 

με τους προσωπικούς κωδικούς 
του στο Taxisnet.

2. Δηλώνει ποια είναι η 1η 
κατοικία του.

3. Δηλώνει ποια προστατευ-
όμενα μέλη διαμένουν στην 1η 
κατοικία του.

Δεν απαιτείται η προσκόμιση 
κανενός δικαιολογητικού. Όλα 
τα έγγραφα και πληροφορίες α-
ντλούνται αυτόματα».

Όπως εξήγησε ο κ. Κουρ-
μούσης:

- Μετά την υποβολή της αί-
τησης, διενεργείται ο έλεγχος ε-
πιλεξιμότητας και ειδοποιείται ο 
πολίτης, εντός 15 ημερών.

- Εφόσον είναι επιλέξιμος και 
έχει μη εξυπηρετούμενο δάνειο, 
τότε καλείται από την τράπεζα, 
έτσι ώστε να προβούν σε ρύθ-

μιση του δανείου, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Μόλις ολοκληρωθεί η 
ανωτέρω διαδικασία και ολοκληρωθεί η αναστολή πληρωμών, τότε ξεκι-
νά και η καταβολή της επιδότησης για διάστημα 9 μηνών.

- Ο πολίτης έχει την υποχρέωση να καταβάλλει το ποσοστό της μηνι-
αίας δόσης δανείου που του αντιστοιχεί και επίσης να αποπληρώνει το 
δάνειό του, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της κρατικής επιδότησης.

- Για παροχή πληροφοριών, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται 
στο τηλ. 213.212.57.30, ώστε να κλείσουν (τηλε)συνάντηση και να εξυ-
πηρετηθούν από ένα εκ των 50 Κέντρων – Γραφείων Ενημέρωσης και 
Υποστήριξης Δανειοληπτών, τα οποία λειτουργούν πανελλαδικά.

Το Υπουργείο Οικονομικών αντιμετωπίζει, και θα συνεχίσει να αντι-
μετωπίζει, με μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και κοινωνική δικαιοσύνη το 
ευαίσθητο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους.

Στο πλαίσιο αυτό, το προσεχές διάστημα θα τεθεί σε δημόσια δια-
βούλευση ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, με τον οποίο θα ενοποιηθούν 
οι πολλές διαφορετικές υφιστάμενες διατάξεις, θα δοθεί δεύτερη ευκαι-
ρία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, θα υπάρξουν ιδιαίτερες πρόνοιες για 
τα ευάλωτα νοικοκυριά και θα αποτραπούν φαινόμενα κατάχρησης από 
στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Eντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις 
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέ-
τρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό χθες, Κυριακή 2 Αυγούστου, βεβαιώθηκαν σε 
όλη την επικράτεια οι ακόλουθες παραβάσεις:

• (304) για μη χρήση μάσκας – μη τήρηση προβλεπόμενης 
απόστασης και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα (150 
ευρώ), ως ακολούθως:

(120) στην Αττική,  (34) στο Νότιο Αιγαίο,   (24) στην Κρήτη,   
(20) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,  (19) στη Στερεά Ελ-
λάδα,  (18) στη Θεσσαλονίκη,  (15) στα Ιόνια Νησιά,  (13) στην 
Κεντρική Μακεδονία,  (12) στη Θεσσαλία,  (12) στο Βόρειο Αιγαίο, 
    (8) στην Ήπειρο,   (4) στη Δυτική Ελλάδα,    (4) στην Πελοπόν-
νησο και    (1) στη Δυτική Μακεδονία.

Σημειώνεται ότι από προχθές (1 Αυγούστου 2020), έχουν βε-
βαιωθεί συνολικά (615) παραβάσεις και έχουν επιβληθεί ισάριθμα 

διοικητικά πρόστιμα των (150) ευρώ.
• (6) για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων και ιδιω-

τικών επιχειρήσεων (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση 
μάσκας από το προσωπικό, ποσοστό τετραγωνικών 
μέτρων επιφανείας ανά άτομο, αποστάσεις τραπεζοκα-
θισμάτων, μη δήλωση ραντεβού και λίστας πελατών, 
κ.λπ.), ενώ συνελήφθησαν (2) άτομα.

Σημειώνεται ότι από προχθές (1 Αυγούστου 2020), 
έχουν βεβαιωθεί συνολικά (27) σχετικές παραβάσεις.  

• (7) για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας 
PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη και επι-
βλήθηκε διοικητικό πρόστιμο (500 ευρώ).

Σημειώνεται ότι από προχθές (1 Αυγούστου 2020), 
έχουν βεβαιωθεί συνολικά (8) σχετικές παραβάσεις. 

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση με σκο-
πό την προστασία της δημόσιας υγείας.

Έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας για τα μέτρα 
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
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Ο Πειρατής Μαυροδόντης και το Μαγικό Διαμά-
ντι

Captain Sabertooth and the Magic Diamond
Προβολές:    Παρασκευή 31/7 – Σάββατο 1/8  

στις 20.40

Το Κλαμπ των Χωρισμένων
Divorce Club 
Σκηνοθεσία: Μικαέλ Γιουν
Σενάριο: Αλεξάντρ Κοκέλ, Σιρίλ Ντρου, Νταβίντ 

Γκίλκρεστ, Μαρί-Πιερ Ιστέρ, Ματιέ λε Ναούρ, Μικα-
έλ Γιουν, Κλοντ Ζιντί Τζ.

Προβολές: :    Πέμπτη 30/7,  Κυριακή 2/8 -  Δευ-
τέρα 3/8 - Τρίτη 4/8 – Τετάρτη 5/8 – στις 21.00

Παρασκευή 31/7, Σάββατο 1/8 στις 22.00, 

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     30/7/20 - 5/8/20

Από την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας στις 5 Αυγούστου

MENTA & KANELA
Ιωάννα Φόρτη και Vamos Ensemble στο Θέατρο 

Άλσους Βέροιας , με ελεύθερη είσοδο!
Η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας παρουσιάζει  την Ιωάννα Φόρτη και 

το Vamos Ensemble την Τετάρτη 5 Αυγούστου , 9.00μ.μ. 
Η Συναυλία με τον τίτλο «Μέντα και Κανέλα» τελεί υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ένα πρόγραμμα με 
μουσικές του κόσμου ενορχηστρωμένες με ένα ιδιαίτερο χαρα-
κτήρα. Η Ιωάννα Φόρτη και το Vamos Ensemble (15 μουσικοί) 
«παντρεύουν» διάφορα μουσικά ιδιώματα και το αποτέλεσμα 
είναι εξαιρετικό.

Από την όπερα έως τα λαϊκά τραγούδια που στα café 
chanten ξεσήκωναν τον κόσμο με μελωδίες παραπονιάρικες και 
επιβιώνουν ακόμα και σήμερα. Με το ιδιαίτερο ύφος του, τόσο 
στη μουσική εκτέλεση όσο και στην ενορχήστρωση, το Μουσικό 
Σύνολο Vamos σε μία μουσική συνύπαρξη με την ερμηνεύτρια 
Ιωάννα Φόρτη αναδεικνύει τα κοινά χαρακτηριστικά της μουσι-
κής της Κρήτης με τα ρεμπέτικα και τις μουσικές της Σμύρνης. 
Από τον Πειραιά, την Αθήνα και τη Σύρο του ρεμπέτικου, από 
τον Βαμβακάρη, τον Τσιτσάνη και τον Παπαϊωάννου, στην 
Κρήτη του Ερωτόκριτου, στη Λέρο, με τη Μπρατσέρα, και στη 
χαμένη πατρίδα της Σμύρνης, με το Nihavent Oriental και το 
Εμβατήριο Φλόγα.

 Συµµετέχουν:
Έντμοντ Αλέξις – βιολί
Ραίς Τσουρά – βιολί
Tjarda Terpstra – βιολί
Έλενα Ορμυλιώτου – βιολί
Χριστίνα Πασχάλη – βιολί
Γιώργος Βοναπάρτης – βιολί
Νίκος Μαραγκουδάκης – βιολί
Κατερίνα Σαραντινού – τσέλο
Θανάσης Παπαθανασίου – κόρνο
Τheo Kraaijvanger – ευφώνιο
Κώστας Κανέλλος – κλαρινέτο
Πρόδρομος Καραδελόγλου – μαντολίνο, κιθάρα, τραγούδι
Νίκος Φραγκιαδάκης – πιάνο
Μάνος Γαλανάκης – κρουστά
Κώστας Κεχράκος – κοντραμπάσο
Ενορχήστρωση: Θανάσης Παπαθανασίου
Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Κώστας Κεχράκος
 Πρόγραμμα:
Εμβατήριο Σμύρνης
Nihavent Oriental
Και γιατί δεν μας το λες
Σουλτάνι γιεγκάχ
Σ΄αγαπώ γιατί είσαι ωραία
Μανταλιώ και Μανταλένα
Δε σε θέλω πια
Μανές της καληνυχτιάς
Εμβατήριο Φλόγα
Μισιρλού
Καροτσέρης
Σαν της Σμύρνης το γιαγκίνι (το ολοκαύτωμα)

Τι σε μέλει εσένανε
Θάλασσα λυπήσου
Βάλε με στην αγκαλιά σου - Βαγγέλη Παπάζογλου
Φραγκοσυριανή - Μάρκου Βαμβακάρη
Χαράματα η ώρα τρεις - Μάρκου Βαμβακάρη
Τα ματόκλαδα σου λάμπουν – Μάρκου Βαμβακάρη
Σβήσε το φως - Γιάννη Παπαϊωάννου
Ότι κι αν πω δεν σε ξεχνώ - Βασίλη Τσιτσάνη
Μπαξέ τσιφλίκι - Βασίλη Τσιτσάνη
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη , με  ειδικές κάρτες . 
Οι κάρτες θα διατίθενται από την Παρασκευή 31 Ιουλίου (έ-

ως εξαντλήσεως) από τα παρακάτω σημεία :
Γραμματεία του Χώρου Τεχνών  (3Ος όροφος , 

2331078100)
Καφέ Μπρίκι 
Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο
Ουζερί Στάσου Μύγδαλα 
Επίσης , ορισμένος αριθμός καρτών θα διατεθεί και στην εί-

σοδο του Θεάτρου μέχρι να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος, από 
το νόμο και με βάση τη χωρητικότητα, αριθμός εισελθόντων .

Με την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού .

Aναστολή λειτουργίας των 
ομάδων του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας

  Ενόψει της εφαρμογής των νέων μέτρων για την πρόληψη της διασποράς του κο-
ρονοϊού, δυστυχώς για μία ακόμη φορά, ενημερώνουμε ότι αναστέλλεται η λειτουργία 
ΟΛΩΝ των Ομάδων του Κέντρου Υποστήριξης Ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές Βέ-
ροιας και της Στέγης Δημιουργίας του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας, μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020.

  Θα λειτουργήσουν μόνο οι ατομικές συνεδρίες με τα απαιτούμενα μέτρα προ-
στασίας και με συναίνεση του λήπτη ή φροντιστή, ενώ τα γραφεία θα είναι κανονικά 
ανοικτά.

   Πληροφορίες στο τηλ. 2331400426.
Το Δ.Σ.

Την Ημέρα Εθνικής 
Μνήμης τίμησαν 

οι Ξηρολιβαδιώτες 

Με την τήρηση όλων των προβλεπομένων μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό, 
οι Ξηρολιβαδιώτες τίμησαν την Ημέρα Εθνικής Μνήμης, την πρώτη Κυριακή του Αυ-
γούστου, όπως έχει  καθιερωθεί να γίνεται.

Οι εκδηλώσεις Εθνικής Μνήμης ξεκίνησαν το πρωί με το Μνημόσυνο για τους 
πεσόντες Ξηρολιβαδιώτες στους Εθνικούς Αγώνες, που τελέστηκε στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Προφήτη Ηλία.

Ακολούθησε  επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων του χωριού.
Μετά την λήξη της  όλοι οι παρευρισκόμενοι έψαλλαν τον Εθνικό Ύμνο. 
Κορυφαία στιγμή της τελετής στο Ηρώο υπήρξε η αντήχηση της ιαχής «Αθάνα-

τοι!». 
Το  Ξηρολίβαδο εκτός από παραθεριστικός  και κτηνοτροφικός  οικισμός έχει  μα-

κρά  παράδοση  εθνικής  προσφοράς  και  θυσίας  ώστε  να  χαρακτηρίζεται  και  ως  
μαρτυρικό  χωριό.

Αναφέρεται  ως  κοιτίδα  των  οικογενειών  των   θρυλικών  οπλαρχηγών της  Ελ-
ληνικής  επανάστασης  Τάσου  Καρατάσου  και  Λιόλιου   Ξηρολιβαδιώτη.

Κατά  τη  διάρκεια  της  Τουρκοκρατίας  κατεστράφη  κατ’επανάληψη  με αποκο-
ρύφωμα  την  ισοπέδωσή  του  και  τον  εξανδραποδισμό  όλων  των κατοίκων  του  
μετά  την  επανάσταση  της  Δοβράς  το  1822.

Το  1940  βομβαρδίστηκε  από την  Ιταλική  αεροπορία  ενώ   το   1944 κάηκε  και  
πάλι  ολοσχερώς  από  τις  Γερμανικές  δυνάμεις  κατοχής.

Σήμερα το ηρωικό και μαρτυρικό Ξηρολίβαδο  με επουλωμένες τις πληγές του , 
πάνω  στο  θαυμάσιο φυσικό χώρο του Βερμίου,  αναζωπυρώνει την εθνική μνήμη 
και τιμά τα παιδιά του που έδωσαν το αίμα τους  για την Πατρίδα.
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Από χθες έως και Παρασκευή 07 Αυγούστου
Ψεκασμοί για 

την καταπολέμηση 
των κουνουπιών 

στο Δήμο Αλεξάνδρειας 
 
Ο Δήμος Αλεξάν-

δρειας ανακοινώνει το 
πρόγραμμα Αστικής 
Επίγειας Καταπολέ-
μησης Κουνουπιών 
για την εβδομάδα α-
πό Δευτέρα 3, έως και 
Παρασκευή 7 Αυγού-
στου 2020.

Οι εργασίες που 
θα πραγματοποιηθούν 
από τα ειδικά συνερ-
γεία είναι οι εξής:

• Εφαρμογές προ-
νυμφοκτονίας σε ιδι-
ωτικούς χώρους (βό-
θροι, φρεάτια, δοχεία 
συλλογής νερού κ.α.) 
με υγρά και στερεά 
σκευάσματα σε μορφή 
ταμπλέτας.

• Εφαρμογές επί-
γειων υπολειμματικών 
ψεκασμών ακμαιοκτο-
νίας (LV) σε επιλεγμένες θέσεις ανάπαυσης ή δραστηριότητας των κουνουπιών στο αστικό και περιαστικό σύ-
στημα του Δήμου Αλεξάνδρειας, όπως αποδεικνύεται βάσει των ευρημάτων των παγίδων σύλληψης ακμαίων 
κουνουπιών.

Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών, ανάλογα με την εξέλιξη 
του έργου και τις καιρικές συνθήκες.

Τάσος Μπαρτζώκας: 
Παρατείνεται η λειτουργία 

του Δ.Ι.Ε.Κ 
στο Νοσοκομείο Βέροιας  

Δε σταματά τη 
λειτουργία του το 
Δ.Ι.Ε.Κ Γ.Ν Βέροιας, 
σύμφωνα με ενη-
μέρωση του Τάσου 
Μπαρτζώκα από 
το Γ.Γ Υπηρεσιών 
Υγείας κ. Ι. Κωτσιό-
πουλο.

Συγκεκριμένα, 
μετά την πρόσφατη 
επίσκεψη του βου-
λευτή στο Υπουρ-
γείο Υγείας και τη 
συνάντηση με τον 
κ. Κωτσιόπουλο, ό-
που είχε ζητηθεί να 
επανεξεταστεί ο φά-
κελος με τα στοιχεία 
για τη λειτουργία 
του Δ.Ι.Ε.Κ Βέροι-
ας, σύμφωνα και με 
τα ιδιαίτερα τοπικά 
στοιχεία, η υπόθεση 
του Δ.Ι.Ε.Κ άνοιξε 
εκ νέου.

Κατόπιν της συνάντησης τους, ο Γ.Γ Υπηρεσιών Υγείας ανακάλεσε την απόφαση για παύση λειτουρ-
γίας, καθώς προέκυψε ότι είναι σημαντική για την περιοχή η παράταση της λειτουργίας του, λόγω της 
αυξημένης ζήτησης από υποψήφιους σπουδαστές-στριες. Η σχετική απόφαση θα δημοσιευτεί εντός 
των προσεχών ημερών στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Από την πλευρά του, ο Τάσος Μπαρτζώκας ευχαριστεί θερμά τον κ. Κωτσιόπουλο για την άμεση 
ανταπόκριση του στο αίτημα παράτασης λειτουργίας.

ΚΚΕ ΗΜΑΘΙΑΣ: Να στελεχωθεί άμεσα το Τελωνείο Βέροιας  
 Από το τοπικό τμήμα του ΚΚΕ Ημαθίας δόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση: 
«Η  πρόσφατη  48ωρη  απεργία  των  υπαλλήλων του  Τελωνείου Βέροιας  ανέδειξε  για μια  ακόμα φορά  το  χρόνιο πρόβλημα  της υποστελέχωσης  των υπηρεσιών  του Δημοσίου  που  

δυσχεραίνει  την  αποτελεσματική  τους λειτουργία  προς όφελος του  δημόσιου  συμφέροντος. Διαχρονικές  είναι  οι ευθύνες  των κυβερνήσεων  της  ΝΔ του ΠΑΣΟΚ , αλλά  και του  ΣΥΡΙΖΑ , που στο όνομα  της  αντιλα-
ϊκής  πολιτικής και των  περικοπών  στο  Δημόσιο , απογύμνωσαν  τις υπηρεσίες από  έμπειρο   προσωπικό προσπαθώντας  με τα μπαλώματα της κινητικότητας και  των μετατάξεων  να κρύψουν τα προβλήματα κάτω 
απ’ το  χαλί.

 Για την  αποτελεσματική  λειτουργία  του Τελωνείου Βέροιας χρειάζονται 18 υπάλληλοι. Αυτή τη στιγμή  στο Τελωνείο  υπηρετούν  9  υπάλληλοι  ενώ το επόμενο  χρονικό διάστημα οι  τρεις  απ’ αυτούς   δεν θα είναι 
σε θέση να  προσφέρουν τις υπηρεσίες τους  με αποτέλεσμα  το  ήδη επιβαρυμένο προσωπικό  να καλείται να ανταπεξέλθει στα σύνθετα καθήκοντά  του  με  μόλις  των 1/3  των υπαλλήλων που  χρειάζονται.

Το ΚΚΕ  αναγνωρίζει  τον κρίσιμο ρόλο  των Τελωνείων και των τελωνειακών υπαλλήλων  που σχετίζονται  και  με τους ελέγχους  των εμπορευμάτων  της διατροφικής-εφοδιαστικής αλυσίδας , του  υγειονομικού  υλι-
κού , ιδιαίτερα τώρα . εν μέσω της πανδημίας  του  COVID-19  και  συνδέονται  με το  σοβαρό ζήτημα  της προστασίας  της  υγείας του  λαού μας. 

 Το ΚΚΕ στέκεται   δίπλα  στο δίκαιο  αίτημα   των υπαλλήλων  του Τελωνείου Βέροιας  για  τη  στελέχωσή  του  με το απαραίτητο  μόνιμο  προσωπικό . Καλεί  τη  διοίκηση  της ΑΑΔΕ  και την Κυβέρνηση  να αναλά-
βουν τις ευθύνες  που  τις αναλογούν και  να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες  ώστε  το Τελωνείο  να στελεχωθεί  άμεσα  με τον  επαρκή  αριθμό   υπαλλήλων».
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ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Σας  ενημερώ-

νουμε,ότι λειτουργεί 
γραφείο  στο υπό-
γειο της Δημοτικής 
Αγοράς (Γ.Γενημα-
τάς),για τις ανάγκες 
του Αδελφάτου Γη-
ροκομείου Βέροιας 
και επίσης υπάρ-
χουν τραπεζικοί λογαριασμοί προς οικονομική ενίσχυση 
του Γηροκομείου Βέροιας, στην ALPHA  BANK .Αρ.Λογ: 
829 00 2001 000024 , IBAN:  GR78 0140 8290 8290 
0200 1000 024και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ, Αρ.Λογ.:830 00 2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 
8300 8300 0200 1000 070.

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

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 Αυγού-

στου 2020 στον Ιερό Ναό Μητροπό-
λεως Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝ.
ΠΑΡΑΣΙΔΗ 

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, Η δισέγγονη

Η αδελφή, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρει-

άζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  Γηροκο-
μείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 3 Αυ-

γούστου 2020 στις 12.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κο-
μνηνίου ο Νικόλαος Μιχ. Εμετλής 
σε ηλικία 61 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 2 Αυ-

γούστου 2020 στις 5.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής 
στην Πατρίδα (Δοβρά) Ημαθίας η 
Βασιλική Ταϊπλιάδου σε ηλικία 
85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 3 Αυ-

γούστου 2020 στις 10.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Ελένη 
Στερ. Παντέρμα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 3 Αυ-

γούστου 2020 στις 6.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Ελισάβετ 
Θωμ. Τσίλη σε ηλικία 78 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 3 Αυ-

γούστου 2020 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην 
Μελίκη Ημαθίας η Μαρία Μελιτζα-
νά σε ηλικία 73 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας - Ημαθίας
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ»

Ανακοίνωση
Το γραφείο του Συλλόγου θα είναι κλειστό 

από 1 Αυγούστου 2020 έως και 14 Σεπτεμβρίου 2020

Μαζί σας και πάλι από τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 

Σε περίπτωση απόφασης αναστολής λόγω
 κορωνοϊού θα ενημερώσουμε εγκαίρως τα μέλη μας

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !!!

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

 Την Τρίτη 
4 Αυγούστου 
στις 7:00 μ.μ. 
θα χοροστα-
τήσε ι  σ τον 
Ε σ π ε ρ ι ν ό 
και στην Πα-
ράκληση της 
Θ ε ο τ ό κ ο υ 
στον υπό κα-
τασκευή Ιερό 
Ναό του Αγί-
ου Λουκά του 
Ιατρού στην 
Ι ε ρ ά  Μ ο ν ή 
Παναγίας Δο-
βρά στη Βέ-
ροια. 

 Την  Τε-
τάρτη 5 Αυ-
γούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό 
Εσπερινό στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Χριστού Μουτσιάλης. 

 Την Πέμπτη 6 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυ-
ρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Χριστού Ναούσης.  

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Λιανοβεργίου. 

 Την Παρασκευή 7 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Αγκαθιάς επί τη εορτή του Αγίου Νικάνορος. 

 Την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας. 

 Την Κυριακή 9 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου Πολυδενδρίου επί τη εορτή του Αγίου Νικολάου του 
Κοκοβίτη.  

Την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου Σελίου. 

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 8 Αυγού-

στου 2020 στον Ιερό Ναό Υπαπα-
ντής Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της αγαπημένης μας συζύ-
γου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ
ΝΤΙΚΑ 

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 

Τα αδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς
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Πένθος για τον Βεροιώτικο 
Προσκοπισμό από τον θάνατο 

του Τάσου Φελλόπουλου

Ανάμεσα στους αγαπημένους του και πλήρης ημερών επέστρεψε στον δη-
μιουργό ο Τάσος Φελλόπουλος. Εξαιρετικός άνθρωπος, ευγενική και δυναμική 
παρουσία στον Βεροιώτικο Προσκοπισμό. Ο Τάσος υπήρξε αρχηγός ομάδας 
και αρχηγός συστήματος Προσκόπων, Τοπικός Έφορος Βέροιας, αρχηγός της 
προσκοπικής μουσικής μεταπολεμικά και αρχηγός σειράς κατασκηνώσεων στην 
Μεθώνη Πιερίας. 

Διετέλεσε διαχειριστής του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, όντας απόφοιτος 
της Ανωτέρας Εμπορικής Σχολής, Ελεγκτής Δημοσίων Υπολόγων και ταμίας 
του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Επί χρόνια πρόσφερε αμισθί τις υπηρεσίες του στην 
διαχείριση του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, επί πρωτοσυγκελίας του 
σημερινού μητροπολίτη Βέροιας κ. Παντελεήμονα Καλπακίδη (ο οποίος πολλές 
φορές δοθείσης ευκαιρίας αναγνώρισε την προσφορά  του στην Εκκλησία), αλλά 
και άλλων ενοριών και εκκλησιαστικών ιδρυμάτων. Ο νυν μητροπολίτης Κίτρους 
κ. Γεώργιος υπήρξε από τα παιδικά του χρόνια συνεργάτης και αγαπημένος φί-
λος του. 

Η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης επί μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα Χρυσοφάκη 
όσο και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων τον τίμησαν με μετάλλια ευδοκίμου υπη-
ρεσίας για την αυταπάρνηση τον ζήλο και την προσφορά του.

Τιμήθηκε και από την πατρίδα για την προσφορά του στην εθνική αντίσταση, 
αφού από την κατοικία του στην Κεντρική οδό, μετρούσε τις γερμανικές δυνάμεις 
που διέρχονταν και μετέφερε τις πληροφορίες στην αντίσταση.   

Η ‘Ένωση Παλαιών Προσκόπων Βέροιας, επέλεξε να τον τιμήσει εν ζωή, 
σεμνά, απέριττα και Προσκοπικά ως αρχηγό, φορώντας του την αναμνηστική 
μαντήλα του Ελληνικού προσκοπισμού και προσφέροντας του το λεύκωμα της 
ιστορίας της Βέροιας αναγνωρίζοντας στον Τάσο Φελλόπουλο την αξία και την 
προσφορά του στον Προσκοπισμό και την αγαπημένη του Βέροια.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 στις 17.00 
στα Κοιμητηρια Αναστάσεως του Κυρίου στην Θεσσαλονίκη παρόντος του μη-
τροπολίτη Κίτρους κ. Γεωργίου. 

Καλό ταξίδι στα μονοπάτια του ουρανού αδελφέ Τάσο… συλλυπητήρια στην 
οικογένειά σου.

Η ΕΠΠ Βέροιας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.  της  ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΚΥ-

ΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ, ευχαριστούν ολόθερμα το Δήμαρχο Βέροιας κ. Κωνσταντίνο 
Βοριαζίδη και τους έμμισθους αιρετούς της Διοίκησης του Δήμου Βέροιας, οι 
οποίοι συνεχίζοντας την προσφορά τους,  κατέθεσαν το 50% της αμοιβής τους ( 
Γ΄ΔΟΣΗ ) υπέρ της ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ.

Η προσφορά των:
1) Βοριαζίδη Κωνσταντίνου
2) Παπαδόπουλου Βασίλη
3) Λαζαρίδη Αριστομένη
4) Ασλάνογλου Στυλιανού
5) Τζήμα –Τόπη Συρμούλας
6) Τσαχουρίδη Αλέξανδρου
7) Κελεσίδη Ευστάθιου
8) Τσιφλίδη Ηλία
9) Διαμαντή Στέργιου
10)Βασιλειάδη Κωνσταντίνου
Ανέρχεται στο ποσό των 2950 ΕΥΡΩ.
Η Φιλόπτωχος αξιοποιώντας  τα χρήματα αυτά προέβη στην αγορά τροφίμων 

και ετοίμασε πάνω από 100 δέματα με νωπά προϊόντα και ξηρά τροφή που δια-
νεμήθηκαν τον Ιούλιο σε ευάλωτες οικογένειες της πόλης μας.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΑΤΡΙΔΑΣ «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΩΡΑΦΑΣ»
Τ.Κ.ΠΑΤΡΙΔΑΣ Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ

Συγχαρητήρια και  
ευχαριστήρια επιστολή 

στην ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.
Το Δ.Σ.του συλλόγου μας σε έκτακτη συνεδρίαση του 

αποφάσισε ο μ ό φ ω ν α:
- Να συγχαρεί την ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. για την ένταξη έργων 

οικονομικής ανάτασης της Ημαθιας, μέσω προγραμμά-
των LEADER/CLLD.

- Να σας ευχαριστήσει για την διεκπεραίωση των δια-
δικασιών, με την κατάθεση της 1ης πληρωμής του έργου 
που εντάχθηκε ο σύλλογός μας.

Η επί πολλά χρόνια υλοποίηση προγραμμάτων στην 
Ημαθία είναι αποτέλεσμα 

(έργο-επιτυχία):
- Της Διοίκησης και των μετόχων που απαρτίζουν την 

εταιρεία.
- Της γνώσης των οικονομικών δεδομένων της Ημαθί-

ας.
- Της εμπειρίας και συνεχούς προσπάθειας του ικανό-

τατου - αξιολογότατου στελεχιακού δυναμικού της, μονα-
δικού σε πανελλαδικό επίπεδο.

- Των συμβούλων κατάρτισης και υποβολής πληρέ-
στατων φακέλων.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν τα εχέγγυα συνέχισης 
υλοποίησης έργων στην Ημαθία και μάλιστα σε μια επο-
χή κρίσης. Και αυτό το επιβεβαιώνει η τελευταία χρονικά 
έγκριση ένταξης του συνόλου !!!! των παραδεκτών επεν-
δυτικών σχεδίων ιδιωτικού τομέα ύψους 1,5 εκ. ευρώ 
(επιπλέον), με την συναίνεση του Περιφερειάρχη Κ.Μ. κ. 
Τζιτζικώστα Απόστολου και την αμέριστη συμπαράσταση 
του Αντ/ρχη Ημαθίας κ. Καλαϊτζίδη Κων/νου.

Βέβαιοι όντες, κ.Θεόφιλε Τεληγιαννίδη, πρόεδρε της 
ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε., ότι οι επιτυχίες θα συνεχιστούν σας ευχό-
μαστε καλή δύναμη.

Με απέραντη εκτίμηση για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος

Καγκελίδης Αντώνιος

Ο ΣΟΦΨΥ Ημαθίας στην «ΠΟΛΥΘΕΑΣΗ» 
με πολυαθλητισμό και πολυδιασκέδαση!

  

Στις δύσκολες εποχές με τον κορονοϊό , την 
κοινωνική απομόνωση και τον αποκλεισμό, 
ο ΣΟΦΨΥ Ημαθίας οργάνωσε μία εκδρομή στον υπέροχο χώρο της «ΠΟΛΥΘΕΑΣΗΣ» για ψυχαγωγία και διασκέδαση το 
Σάββατο 1 Αυγούστου, φυσικά με όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας.

  Ηταν μια πολύ ωραία μέρα με τους λήπτες, τους φροντιστές και τους συνοδούς να επιδίδονται σε διάφορες δραστηρι-
ότητες (τοξοβολία, αναρρίχηση, στίβος με διάφορες δυσκολίες κ.α.), να χαρούν τη φύση, να διασκεδάσουν και να καταλή-
ξουν σε ένα ωραίο γεύμα σαν επιστέγασμα της εκδρομής αυτής.

  Συνοδοί ο Πρόεδρος Γιώργος Σαλιάγκας, τα μέλη του Δ.Σ. Ελευθερία Βενετσανάκου, Μαρία Ντέντου , Ιορδάνης Γιαρέ-
νης και Ελενα Στεργίου, η Ψυχολόγος Κυβέλη Καλαϊτζή και η Κοιν. Λειτουργός Βικτωρία Κόγια.

  Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά τον Γιώργο Κώττα και τους συνεργάτες του (εκπαιδευτές κ.λ.π.) για την άψογη 
συμπεριφορά, εξυπηρέτηση και φιλοξενία τους!   Επίσης ευχαριστεί τον οδηγό του λεωφορείου Χρήστο Φιλιππίδη για τις 
εξαίρετες υπηρεσίες του.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Γιώργος Σαλιάγκας

Κλειστή 
η Φιλόπτωχος 
Βέροιας μέχρι 
31 Αυγούστου

    Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέ-
ροιας, θα είναι κλειστά από 1-31 Αυγούστου, 
λόγω αδείας της μαγείρισσας. Παράλληλα ό-
μως ετοίμασε και διένειμε στους τροφίμους της 
δέματα με ικανή ποσότητα τροφίμων, ώστε να 
καλύψουν τις ανάγκες τους, για το διάστημα 
που δε θα λειτουργεί. Ραντεβού ξανά στις 1 Σε-
πτεμβρίου 2020.
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Η διοικούσα επιτροπή του Α.Π.Σ 
Φίλιππος Βέροιας Volleyball 
ενημερώνει ότι από σήμερα 

Δευτέρα 3 Αυγούστου τίθενται στη 
διάθεση των μελών και του φίλαθλου 
κοινού οι κάρτες οικονομικής ενίσχυ-
σης της ομάδας, για την αγωνιστική 
περίοδο της Volley League 2020-
2021. Με την αγορά της οι φίλαθλοι 
της Βέροιας και γενικότερα οι φίλοι 
του αθλήματος, θα έχουν την ευκαιρία 
όχι μόνο να συμβάλλουν σημαντικά 
σε μία νέα επιτυχημένη πορεία, αλλά 
να «γράψουν ιστορία» στο πλευρό της 
ομάδας, στην παρθενική της παρουσία 
στο φετινό πρωτάθλημα της κορυφαί-
ας επαγγελματικής κατηγορίας βόλεϊ.

Οι Κάρτες οικονομικής ενίσχυσης 2020-2021,
που εξασφαλίζουνστον κάτοχό τουςμίαθέσηστην
κερκίδα για κάθε εντός έδρας αγώνες της ομάδας
μαςκόντραστις κορυφαίεςομάδες τηςΕλλάδαςσε
όλες τις φετινές διοργανώσεις, χωρίζονται σε τρεις
κατηγορίες:

Οι «Ερυθρόλευκες» κάρτες αντιστοιχούν σε οι-
κονομική ενίσχυση των 50Ευρώ, οι“Silver” κάρτες
οικονομικής ενίσχυσης100Ευρώκαι οιVIP “Gold”
κάρτεςοικονομικήςενίσχυσης200Ευρώ.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να αποκτήσουν τις
κάρτες οικονομικής ενίσχυσης καθημερινά από τα
κάτωθισημείαδιάθεσηςστηνπόλημας(ωράριολει-
τουργίαςκαταστημάτων)ήεπικοινωνώνταςμετονκ.
ΔημήτρηΑναστασίουστοτηλ.6949488205

α)Τοκατάστημααθλητικώνειδών«SpotTeam»,
Μεγ.Αλεξάνδρου28,τηλ.2331061745

β)Τα2σούπερμάρκετ«OneMarket»:1οΠιερί-
ων146, τηλ. 2331068490, 2οΚαρατάσου22, τηλ
2331068495

γ) Το Cafe Restaurant «ΚΑΜΑΡΕΣ», Κάππου
Αναστασίου4,τηλ2331022001

Έγινε το Σαββατοκύριακο στα 
Γιάννενα το παν/νιο πρωτά-
θλημα στίβου Εφήβων-Νεανί-

δων. Οι Βεροιώτες αθλητές του ΟΚΑ 
ΒΙΚΕΛΑ γύρισαν στην Βέροιας με 
τρία μετάλλια και πολλές υποσχέσεις 
για καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον. 
Η δρομέας της ημιαντοχής Ιωαννίδου 
Ελένη κατάφερε παρά την δύσκολη 
για αυτήν χρονιά (παν/νιες εξετάσεις) 
να κερδίσει δύο δεύτερες θέσεις, στα 
800 μ. με επίδοση 2’11’’60 και στα 
1500 με 4’32’’34 και να αφήσει υπο-

σχέσεις για καλύτερες εμφανίσεις 
στο παν/νιο πρωτάθλημα Ανδρών 
- Γυναικών που θα γίνει στην Πάτρα 
το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

ΟβαδιστήςΆνθιμοςΚελεπούρης ξεπερνώντας
τοντραυματισμόπουτονταλαιπώρησεένανχρόνο
στα10.000μ. βάδην τερμάτισε τρίτοςμε την ικα-
νοποιητική επίδοση46΄24΄΄ δείχνοντας και αυτός
έτοιμοςγιανααγωνισθείστα20.000μ.βάδηνστο
παν/νιοπρωτάθλημα τωνΑνδρών.Τέλος οΔημή-
τρηςΠαπανικολάου τερμάτισε 14ος στα 3000 μ.
εφήβων.

Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας

Κυκλοφόρησανοικάρτες
οικονομικήςενίσχυσης
τηςσεζόν2020-2021
τηςVolleyLeague

Δύο αργυρά μετάλλια
η Ιωαννίδου Ελένη

ΧάλκινοοΚελεπούρηςΆνθιμοςστοΠαν/νιο
Στίβουεφήβων-Νεανίδων

 Στο γήπεδο θα επιστρέψουν οι αθλητές των
τμημάτωνυποδομήςτηςΠΑΕΒέροιαΝΠΣ.Τιςεπό-
μενεςημέρεςθαξεκινήσειηπροετοιμασίαγιατηνέα
σεζόν.Οι ημερομηνίες έναρξης τηςπροετοιμασίας
τωντμημάτωνείναιοιεξής:

Κουλούρα(Α’τοπικόπρωτάθλημα):5/8/2020
Κ17:17/8/2020
Κ16:18/8/2020
Κ14:24/8/2020
Κ13:24/8/2020
Κ12-Κ11-Κ10-Κ8:7/9/2020
Τις επόμενες ημέρες θαανακοινωθούνοι μέρες

καιοιώρεςπροπονήσεωνσεόλατατμήματα.

Ξεκίνημανέαςσεζόνστατμήματαυποδομής
τηςΠΑΕΒΕΡΟΙΑ

ΧάαντμπολΑ1γυναικών
Στην ΒΕΡΟΙΑ 

2017 η Φωτεινή 
Νούσια

ΤηναπόκτησητηςΦωτεινής
Νούσια από τον ΠΑΟΚ ανακοί-
νωσεηΒΕΡΟΙΑ2017.Αναλυτικά
η ανακοίνωση:ΗΒΕΡΟΙΑ 2017
βρίσκεταιστηνευχάριστηθέσηνα
ανακοινώσει την απόκτηση της
ΦωτεινήςΝούσια,που τηνπερ-
σινήσεζόνφορούσε τηνφανέλα
τουΠΑΟΚ.Ευχόμαστε στηΦω-
τεινήναέχειυγεία,γεμάτηχαμό-
γελακαιπολλέςεπιτυχίες.

ΔήλωσηΦωτεινήςΝούσια:Θέ-
λωνα ευχαριστήσω τουςανθρώ-
πουςτηςομάδαςμου,πουμεεντα-
ξανεστοδυναμικό τηςΒΕΡΟΙΑΣ,
δίνοντας το καλύτερο μου εαυτό
ηομάδαναπετύχει τουςστόχους
της.Εύχομαιναέχουμευγείαγιανα
μπορούμεναχαρούμετοχάντμπολ
μέσαστουςαθλητικούςχώρους.
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Την 9η θέση στα 
400εμπ. με επίδοση 
68’’75 κατέλαβε η 

Ευδοξία Λίγγου και την 
10η η Ελπίδα Λίγγου 
με επίδοση 69’’29 στο 
Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
κ20 που έγινε στα Γιάν-
νενα το Σαββατοκύριακο 
1,2/8 στο ίδιο πρωτά-
θλημα συμμετείχε και 
η κορασίδα άλτρια του 
ύψους Έλλη Πίπιλα που 

κατέλαβε την 10η θέση με 
επίδοση 1.55.

Επόμενηαγωνιστική δραστηριό-
τηταγιατουςαθλητέςτηςΓ.Ε.Νάου-
σαςείναιστις8,9,10&11Αυγούστου
στο Πανελλήνιο πρωτάθλημαΑ/Γ
που θα γίνει στην Πάτρα όπου ο
σύλλογοςθασυμμετέχειμε4αθλη-
τές,τηνΕυδοξίαΛίγγουστα400εμπ.
τοΚώσταΛογδανίδηστοαγώνισμα
του ύψους και στο 10θλο, την Ίλζε
Λογδανίδου στοΈπταθλο και τον
Θανάση Κασαπίδη στο 10θλο της
κατηγορίαςκ18.Καληεπιτυχίαστους
αθλητέςκαιαθλήτριεςτηςΓΕΝ.

Ένα χρυσό και ένα αργυρό 
μετάλλιο κατέκτησε ο Νίκος 
Τουλίκας στο Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Στίβου 2020 στην 
Αθήνα, συνεχίζοντας τις επιτυχίες 
του. Ο αθλητής παρά το πρόβλημα 
υγείας που του παρουσιάστηκε πριν 
τους αγώνες «έσφιξε» τα δόντια του 
και πήγε στην Αθήνα κατακτώντας 
δύο μετάλλια ακόμη. 

Αναλυτικά:ηανακοίνωσητουσυλλόγου
Άλλη μια συμμετοχή στοΠανελλήνιοΠρωτά-

θλημαστίβουΟΠΑΠ2020 έλαβε τέλοςμε την1η

θέσηστα10χλμκαιτην2ηθέσηστα5χλμ.
Ευχαριστούμεθερμά τονβουλευτήΝ.Ημαθίας

LazarosTsavdaridis , τονΑντιπεριφερειάρχηΝ.
ΗμαθίαςKostasKalaitzidis, τους ιατρούςDimitris
Apostolidis ,KiriakosGourgiotis ,τον φυσιοθερα-
πευτήΠαναγιώτηςΠαλπάνας , τοΑ.Σ.ΑμεΑΝ.
Ημαθίας «ΑΙΓΕΣ» , την εταιρεία ImpactAthletics
,τουςφίλουςτουαθλητέςκαιδρομείςπουήτανγια
ακόμαμίαχρονιάδίπλαστονΝικόλα,σεότικαιαν
χρειαστήκαμε.

Τέλοςθαθέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα
τονπροπονητήμαςAntonisStoikosπουκαιαυτή
τηχρονιά  είχαμεμίαάψογησυνεργασίακαιήταν
δίπλαστονΝικόλασεόλεςτιςφάσεις,εύκολεςκαι
δύσκολες....!

Σαςευχόμαστεκαλόυπόλοιποκαλοκαιριού....!

ΓΕ Νάουσας
ΑποτελέσματαΠανελληνίου

πρωταθλήματος
Εφήβων-ΝεανίδωνΚ-20

Ένα χρυσό και ένα αργυρό μετάλλιο 
για το Νίκο Τουλίκα στην Αθήνα

«ΗδιοικούσαεπιτροπήτουΑ.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέ-
ροιαςβρίσκεται στην ευχάριστηθέση ναανακοινώ-
σει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλη-
τή ,ΔημήτρηΑρτακιανό για τη σεζόν 2020-2021
της Volley League. ΟΔημήτρης γεννήθηκε στις
11/5/1999 στηΘεσσαλονίκη και είναι αδελφός της
διεθνούς λίμπερο τουΑΟΘήρας,ΜαριαλέναςΑρ-
τακιανού και σε αντίθεσημε εκείνη, στηΒέροια θα
αγωνιστείγιαπρώτηφοράσεομάδατηςκορυφαίας
επαγγελματικήςκατηγορίας.Αγωνίζεταιωςπασαδό-
ροςκαιέχειύψος1.75μ.

Άρχισε τοβόλεϊσεηλικία8ετώνστιςΑκαδημίες
τουΗρακλήΘεσσαλονίκης, τηφανέλα του οποίου
φόρεσεμέχρικαιτο2012.

ΣτησυνέχειαμεταπήδησεστονΜέγαΑλέξανδρο,
όπουκαιαγωνίστηκεγιαέναχρόνο.

Τ02013πήρεμεταγραφήστονΑίανταΕυόσμου
και αγωνίστηκε έως το 2016.Τησεζόν 2015-2016
κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με τα αναπτυξιακά
τμήματα,ενώτηνίδιαχρονιάμετουςΠαίδεςέφτασε
στο Final 4 τουΠανελληνίουΠρωταθλήματος της
Αιδηψού,όπουσταημιτελικάηομάδατουηττήθηκε
με3-2σεταπότονμετέπειταπρωταθλητή,Πήγασο

Πολίχνης.Από το 2016 έως το 2018 αγωνίστηκε
στηνανδρικήομάδατουΜακεδονικού,ενώτησεζόν
2018-2019,αναδείχθηκεωςαθλητήςτηςΧΑΝΘδευ-
τεραθλητήςτηςΑ2ΕθνικήςΚατηγορίαςΑνδρών.

Τέλος, ως μαθητής του Ελληνικού Κολλεγίου
Θεσσαλονίκης στέφθηκε δύο φορέςΠρωταθλητής
Ελλάδαςσεαντίστοιχες διοργανώσειςΠανελληνίων
Σχολικών Πρωταθλημάτων.Λίγα λεπτά μετά την
υπογραφήτουσυμβολαίουτουοΔημήτρηςΑρτακια-
νός σεδηλώσεις τουστοκανάλι τουΦίλιππουΒέ-
ροιαςVolleyballστοΥOUTUBEεξέφρασετονενθου-
σιασμότουπουτουδίνεταιηευκαιρίανααγωνιστεί
σεμίαυγιήομάδα,μευγιήδιοίκησηκαιευχαρίστησε
προσωπικάτονπρόεδροΔημήτρηΠιτούλια,γιατίμε
τη μεταγραφή τουστο ΦίλιπποΒέροιας κάνει ένα
όνειρότουπραγματικότητα.

Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι θα δώσει  το 100%
των δυνατοτήτων του, προκειμένου να πετύχει η
ομάδατουςφετινούςτηςστόχουςκαιζήτησετηστή-
ριξητουκόσμουτηςΒέροιαςσεκάθεματς.

ΚαλωσορίζουμετονΔημήτρηστηνοικογένειατου
ΦίλιππουΒεροίαςκαι τουευχόμαστεμίανέαεπιτυ-
χημένηχρονιάμευγείακαιδιακρίσεις».

OΔημήτρηςΑρτακιανός
στονΑ.Π.ΣΦίλιπποΒέροιας

Τρία χρόνια
από την ίδρυση
Χρόνια πολλά... 
ΒΕΡΟΙΑ 2017!

Μήνυμα με
το οποίο εύχε-
ταιχρόνιαπολ-
λάστηνομάδα,
ανέβασεηΔιοί-
κηση της ομά-
δας χαντ μπολ
«Βέροια2017.

Ηανάρτηση
της ομάδας: α-
ναφέρειταεξής

Κ α λύ τ ε ρ η
επίδοση στην
Ευρώπηο 1ος
γύροςστοEHF
Cup το 2016-
2017 κα ι  το
2018-2019.

Σήμερα, η
μάλλονσανΣήμερα31/07/2017πριναπότρίαχρό-
νια, ιδρύθηκετοσωματείομας,ηΒΕΡΟΙΑ2017ένα
σωματείοπουασχολείται αποκλειστικά και μόνομε
το γυναικείο χάντμπολ, μια ομάδαπρότυπο για το
ελληνικόχάντμπολ.

Σ´αυτατατρίαχρόνιαδώσαμεαγώνες,κοιτάξαμε
ναδείξουμετοήθοςκαιτοκύροςτουαθλήματος,δι-
δάξαμεμετοπάθοςμαςμέσααπότουςαγώνεςμας
τοπνεύμα τουαθλητισμούσήμερα γιορτάζουμε και
κλείνουμετρίαχρόνιααπότηνίδρυσημας…

ΧρόνιαμαςπολλάΒΕΡΟΙΑΡΑμας,ναέχειυγεία
όλοςοκόσμοςγιαναμπορούμεναχαρούμε τοχά-
ντμπολξανάμέσασταγήπεδα
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Τον Αστικό και Παραθεριστικό Συνεταιρισμό Δασολόγων «ΤΟ ΔΑΣΟΣ» ΣΥΝ.Π.Ε. , Βενιζέλου 

48 Θεσσαλονίκη, για τη δωρεά ποσού 300€ στη μνήμη Νικολάου Μαρμαρά.
2. Τον Αστικό και Παραθεριστικό Οικοδομικό Συνεταιρισμό Τεχνολόγων Δασοπονίας ΣΥΝ.Π.Ε., 

Βενιζέλου 48 Θεσσαλονίκη, για τη δωρεά ποσού 200€ στη μνήμη Νικολάου Μαρμαρά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι του Οργανισμού μας εκφράζουμε τα θερμά μας 

συλλυπητήρια στην οικογένεια του αειμνήστου Νικολάου Μαρμαρά, για την απώλεια του αγαπη-
μένου τους προσώπου, με τον οποίο είχαμε αγαστή συνεργασία επί σειρά ετών.

3. Τον κύριο Δημήτριο Αθανασάκη, για την δωρεά ποσού 100€.
4. Τον κύριο Χρήστο Μουμουλίδη, για τη δωρεά ποσού 100€.
5. Την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, για τη δωρεά ποσού 50€ στη μνήμη Κώστα Μπραβάκη.
6. Τον κύριο Γιάννη Νούτσια, για τη δωρεά ποσού 50€.
7. Τον κ. Reinchard και την κ. Katharina Ortkrass για τη δωρεά χρηματικού ποσού.
8. Τον κύριο Ιωάννη Καρούζο, για τη δωρεά χρηματικού ποσού.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Νέος κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων  
στη Νάουσα από τον «Έρασμο»  

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ», διοργανώνει νέο κύκλο Βιωματικών Σεμιναρίων στη 
Νάουσα με θέματα:  «Αυτογνωσία» ,«Τα όρια- καθορισμός ορίων», «Εκτίμηση αναγκών», «Αυτοεκτίμηση», 
«Αγχώδεις Διαταραχές» (πανικού, αγοραφοβίας, ύπνου, διατροφής, φοβίες), «Διαχείριση πένθους» κ.α. 
Σκοπός της δράσης είναι να προσφέρει ερεθίσματα στους συμμετέχοντες  να  εκφραστούν ελεύθερα,  να  
πειραματιστούν, να επεξεργαστούν  τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξι-
ότητες.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περεταίρω πληροφόρηση και δηλώσεις συμμετο-
χής στα γραφεία του «Έρασμου» Μ. Αλεξάνδρου 17, στη Βέροια Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο 
τηλ. 23310 74073 ή στο Email: erasmos.veria@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 

Τακτική συνεδρίαση 
της Οικονομικής Επιτρο-
πής Δήμου Βέροιας θα 
γίνει σήμερα Τρίτη  4-08-
2020  στις 11:00, με τα 
εξής θέματα ημερήσιας 
διάταξης:

-Απαλλαγή καταλο-
γισμού λόγω απόδοσης 
της παγίας προκαταβο-
λής του Προέδρου Κοινό-
τητας Κουλούρας για το 
έτος 2018.

-Έγκριση ή μη σύστα-
σης και χορήγησης Πά-
γιας Προκαταβολής σε Προέδρους Κοινοτήτων 
του Δήμου για το έτος 2020.

-Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της 
προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας.

-Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της 
υπηρεσίας «Σύνταξη φακέλου δημόσιας σύμ-
βασης για την έγκριση χωροθέτησης και την 
ίδρυση του νέου κοιμητηρίου Βέροιας σε τμήμα 
του αριθμ. 1147ζ αγροτεμαχίου του αγροκτήμα-
τος Τ.Κ. Πατρίδας».

- Έγκριση ή μη πρακτικών επαναληπτικής 
δημοπρασίας για εκποίηση-διάθεση δασικών 
προϊόντων από τα δημοτικά δάση Καστανιάς, 
Πολυδένδρου, Τριποτάμου και από δημοτικές 
εκτάσεις για το έτος 2020.

-Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη 
προσωρινού αναδόχου του έργου «Εξωτερικοί 
χρωματισμοί 10ου Δημοτικού Σχολείου Βέροι-
ας».

-Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη 
προσωρινού αναδόχου του έργου «Ενεργειακή 
αναβάθμιση 6ου και 13ου Δημοτικού Σχολείου 
Βέροιας».

-Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη 
προσωρινού αναδόχου του έργου «Δαπάνες 
για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και επικίνδυνων 
& ρυμοτομούμενων κτισμάτων».

-Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση  
ή μη όρων διακήρυξης του έργου «Επέκταση 
- διαρρύθμιση Δημοτ. σχολείου Αγ.Γεωργίου».

-Τροποποίηση ή μη της αριθμ. 308/2019 
απόφασης Ο.Ε. και αντικατάσταση ή μη μέλους 
Επιτροπής.

-Έγκριση ή μη της αριθμ. 68/2019 απόφα-
σης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.» με το δ.τ. 
(ΚΑΠΑ), περί έγκρισης ισολογισμού, οικονομι-
κών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισής της, 
έτους 2018.

-Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκτέ-
λεσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή 
παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πι-
στοποίησή τους».

-Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκτέ-
λεσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή 
παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πι-

στοποίησή τους».
-Έγκριση ή μη 1ης παράτασης του χρόνου 

εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση 
κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Α. 
Βέροιας (2019)».

-Έγκριση ή μη 4ου Α.Π.Ε. και 3ου 
Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και Α΄ Πίνακα Εργασιών τροπο-
ποίησης σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση 
κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».

-Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και 1ου 
Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Ανακατασκευή πε-
ζόδρομου οδού Αριστοτέλους στην Τ.Κ. Βεργί-
νας».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου διοικητικής πα-
ραλαβής για χρήση του έργου «Ανακατασκευή 
των δαπέδων καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρι-
σης, αντισφαίρισης Ε.Α.Κ.».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής πα-
ραλαβής του έργου «Ανακατασκευή των δαπέ-
δων καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, αντι-
σφαίρισης Ε.Α.Κ.».

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης 
πίστωσης για τη «Λειτουργία Κέντρου Συμ-
βουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων 
βίας Δήμου Βέροιας» για αναγόμωση τόνερ και 
μελανιών.

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης 
πίστωσης για τη «Λειτουργία Κέντρου Συμβου-
λευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας 
Δήμου Βέροιας» για προμήθεια υλικών καθαρι-
ότητας ετών 2021 και 2022.

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμέ-
νης πίστωσης για τη «Δομή παροχής βασικών 
αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο-Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» για την κατασκευή 
μεταλλικής βάσης αποθήκευσης.

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης 
πίστωσης για τη «Δομή παροχής βασικών αγα-
θών: Κοινωνικό Παντοπωλείο-Κοινωνικό Φαρ-
μακείο Δήμου Βέροιας» για προμήθεια υλικών 
καθαριότητας ετών 2021 και 2022.

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης 
πίστωσης για τη «Λειτουργία του Κέντρου Κοι-
νότητας Δήμου Βέροιας» για προμήθεια υλικών 
καθαριότητας ετών 2021 και 2022.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ        
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά για την αξιέ-

παινη κίνηση των:
- Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βέροιας για τη δωρεά του ποσού των 50 Ε αντί στεφάνου εις μνήμην Τζα-

λίλη Βασιλικής, μητέρα του συναδέλφου τους Χρήστου Τζαλίλη.
- Ανώνυμη κυρία για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος εις μνήμην των γονέων της Ευαγ-

γέλου και Ξανθής.
- Την κα. Χριστοφορίδου για την ευγενική προσφορά κερασμάτων.
- Τις Μ.Κ.Ο. «Interplast»,  «SEEBRÜCKE - Tübingen», «AK 49», οι οποίες στα πλαίσια της δράσης 

τους προσφέρουν ιατροφαρμακευτικό υλικό σε όλο τον κόσμο. Στο Γηροκομείο Βέροιας προσέφεραν 5 
αναπηρικά αμαξίδια και 2 βοηθητικά τροχήλατα πι. Τους ευχαριστούμε ολόψυχα.

- Ανώνυμη κυρία για την ευγενική προσφορά τροφίμων και ειδών υγιεινής.
- Τον «Φούρνο στη Στάση» για την ευγενική προσφορά ψωμιών.  

  Εκ της Δ/νσεως 

Κατασκήνωση 
του 2ου Συστήματος 

Αεροπροσκοπων Βέροιας

Με το σύνθημα μας  «μένουμε_φύση» τα μέλη 
του 2ου Συστήματος Αεροπροσκόπων αποφασίσα-
με να φύγουμε από τη πόλη και να μείνουμε στη 
φύση για επτά υπέροχες μέρες. Έπειτα απο ένα δύ-
σκολο χειμώνα έχοντας αποκομίσει πρωτόγνωρες 
εμπειρίες τόσο εμείς αλλά και όλη η ανθρωπότητα 
εξ αιτίας του ιού, εμείς  αποφασίσαμε να μη χάσου-
με την επαφή μας με τη φύση και να πραγματο-
ποιήσουμε θερινή κατασκήνωση συστήματος στο 
προσκοπικό κέντρο της Καστανιάς Ημαθίας. Όλα τα 
μέλη του συστήματος σα μια παρέα βρεθήκαμε από 
τις 20  έως τις 26 Ιουλίου 2020 στη πανέμορφη Κα-
στανιά σε μια πλαγιά του Βερμίου. Τα τμήματα του 
συστήματος ακολούθησαν τα προγράμματά τους, 
λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφάλειας που προβλέ-
πονται για τις προσκοπικές κατασκηνώσεις.  

Ο Τιμόν και ο Πούμπα έκαναν παρέα στα παιδιά 
της Αγέλης κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης.  Τα 
λυκόπουλα έμαθαν να φτιάχνουν κατασκευές με 
ξύλα και σχοινιά, έμαθαν την αξία της πραγματικής 
φιλίας και πως να εκφράζουν τα συναισθήματά 
τους. Είχαν την ευκαιρία και δημιούργησαν διά-
φορες κατασκευές με τα χέρια τους, έπαιξαν με τη 
καρδιά τους και περπάτησαν μέσα στο δάσος ώστε 
να δουν από κοντά τις  ανεμογεννήτριες! Έχοντας 
πάντα παρέα τον Τιμόν και τον Πούμπα! Οι δύο 
ήρωες, έφεραν μαζί τους στη κατασκήνωση και ένα 
άλλο φιλαράκι τους τον Σίμπα! Έτσι οι τρείς τους και 
όλα τα λυκόπουλα, απέδειξαν στον Θεό Ολόφι ότι 
είναι άξιοι συνεχιστές και φύλακες του Χακουνα Μα-
τάτα. Στο τέλος της κατασκήνωσης τα λυκόπουλα, 
πήραν το χειρόγραφο το οποίο είχε γραμμένη την 
φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από αυτή την υπέρο-
χη φράση κάνοντας αρκετά παιδιά να δακρύσουν!

Τα παιδιά της ομάδας των προσκόπων κατασκή-
νωσαν ενωμοτιακά, έστησαν μόνοι τα αντίσκηνά 
τους και τις κατασκευές ανέσεων που χρειάστηκαν, 
καθώς και ένα παρατηρητήριο. Πραγματοποίησαν 
ημερήσια εκδρομή στη τοποθεσία Αράπης κάνο-
ντας πορεία με τη βοήθεια χάρτη και πυξίδας. Το 
ενωμοτιακό μαγείρεμα ήταν σχεδόν καθημερινή 

υπόθεση και τους δόθηκε η ευκαιρία να δοκιμάσουν 
τις μαγειρικές τους ικανότητες και να χορτάσουν τη 
πεινά τους από το φαγητό που μαγείρεψαν οι ίδιοι. 
Ο κάθε πρόσκοπος είχε μαζί και το ποδήλατό του, 
με το οποίο είχαν την ευκαιρία να πάρουν μέρος 
σε survivor και κάποιο πρωινό να επισκεφτούν τη 
Μονή της Παναγίας Σουμελά και να πραγματοποι-
ήσουν μια έρευνα για το μοναστήρι. Οι περιπέτειές 
τους ολοκληρώθηκαν με πολλά παιχνίδια και ένα 
ταξίδι με τη χρονομηχανή σε έναν άλλο αιώνα. Αυτό 
τους έδωσε την ευκαιρία για μια ολόκληρη ημέρα, 
να γνωρίσουν και να ζήσουν και οι ίδιοι ως μέλη ε-
νός άλλου πολιτισμού που σήμερα δεν υπάρχει πια. 

Μια ξαφνική καταιγίδα μας ανάγκασε να κλει-
στούμε όλοι μέσα στο κατασκηνωτικό κέντρο και 
χωρίς να χάσουμε το κέφι μας διασκεδάσαμε και 
χορέψαμε με τη καρδιά μας περιμένοντας το ηλε-
κτρικό ρεύμα. Στη συνέχεια όλοι μαζί, λυκόπουλα 
πρόσκοποι, ανιχνευτές και βαθμοφόροι και για 
πρώτη χρονιά χωρίς τους γονείς, κάναμε τη πυρά 
λήξης της κατασκήνωσης και υποσχεθήκαμε ότι και 
του χρόνου θα βρεθούμε πάλι όλοι μαζί με ασφά-
λεια και αισιοδοξία για να μένουμε πάντα στη φύση.      

Φυσικά τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε 
να έχει συμβεί χωρίς την συμπαράσταση και την 
υποστήριξη των φίλων του προσκοπισμού. Ένα 
ιδιαίτερα μεγάλο ευχαριστώ στις κυρίες Πηνελόπη 
Ζησιοπούλου, Γιώτα Χατζοπούλου και Διδασκάλου 
Μαρία οι οποίες φρόντισαν να τρώμε νόστιμα και 
υγιεινά! Ευχαριστούμε θερμά τα Σούπερ Μαρκετ 
Discunt Markt, τους κυρίους Στεργίου Στέλιο, Ασβε-
στά Παύλο, Μαργαριτόπουλο Δημήτρη, Σιαρένο 
Αντώνη, Λιάπη Ασημίνα, Βασίλτσι Χρήστο και τους 
Παλαιούς Προσκόπους της Βέροιας για τη δωρεά 
φρούτων και τροφίμων. Επίσης, ευχαριστούμε τον 
κύριο Εδίρνελη Αναστάσιο και τη κυρία Καραβασίλη 
Γωγώ για δωρεά ειδών καθαρισμού και αντισηπτι-
κών. Τέλος, ευχαριστούμε τις μαμάδες που παρα-
σκευάσαν κέικ για τα παιδιά. 

 Η Αρχηγός Συστήματος
 Αργυρώ Πιστοφίδου

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 
η Οικονομική Επιτροπή 

Δήμου Βέροιας
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα-
κής της ΔΕΥ ΑΒ
Αύγουστος 2020
Τοσυνεργείοεπιφυλακής

τηςΔΕΥΑΒκατάτοδιάστη-
μααπό3-8-2020 μέχρι

9-8-2020 θαείναιτοεξής:
Αυτόματοςτηλεφωνητήςβλα-

βών:τηλ.2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ
03/08/2020 έως 07/08/2020

ΣτοΔημοτικόΙατρείοτουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίεςΠρω-
τοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείαςσε ανασφάλιστους και άπορουςπολίτες του
ΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπληροφορίεςκαι
ραντεβούγιαόλαταιατρείαοιενδιαφερόμενοιμπορούννατηλεφωνούνστο
τηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809ήναεπισκέπτονταιτοΔημο-
τικόΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιοκάτωαπότογήπεδοτης
Βέροιας.

Τρίτη 4-8-2020

16:00-21:00ΜΑΖΑΡΑ-

ΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΠΑΠΑΓΟΥ -ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ
ΓΕΝ.  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
23310-23200

16:00-21:00ΝΙΚΟΛΑΪ-
ΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑ-
ΤΑΣΟΥ19 (κοντάστο 6ο
Δημοτικόσχολείο) 23310-
66755

19:00-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕΜΠΕΣΙ-
ΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

21:00-08:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕΜΠΕ-
ΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

Φαρμακεία

ΑνακοίνωσετονΒαγγέλη
Ντίσιοπροπονητή
οΠαναρκαδικός

Στο  τ ιμόν ι
του Παναρκα-
δικού θα βρεθεί
φέτος ο Βαγγέ-
λης Ντίσιος  Ο
έμπειρος προ-
πονητής Βαγ-
γέλης Ντίσιος ,
ανταποκρ ίθη-
κε θετικά στο
κάλεσμα  της
διοίκησης του
Παναρκαδικού
και θα αναλά-
βειπροπονητής
της ομάδας . Η
εμπειρία αλλά

καιηκατάρτισηπουέχειοπροπονητήςείναιιδιαίτεραεμφα-
νής,αφούείναικάτοχοςπτυχίουUEFAPROκαιαποτελούν
ταυτόχρονα τα«ισχυράόπλα»με τα οποία θαπροπονήσει
τονΠαναρκαδικόμετηνελπίδαανόδουστιςεπαγγελματικές
κατηγορίες.Αναλυτικάηανακοίνωση:

«ΗΔιοίκηση τουΠαναρκαδικού είναι σε ευχάριστηθέση
ναανακοινώσει την έναρξησυνεργασίαςμε τονπροπονητή
ΕυάγγελοΝτίσιο, κάτοχοπτυχίουUEFAPRO.Έχει διατε-
λέσειστενόςσυνεργάτης τουΣτάικουΒεργέτηστονΑστέρα
Τρίπολης,στηΒέροιαωςβοηθόςτουΓεωργιάδηκαιστηΔό-
ξαΔράμαςωςσυνεργάτης τουΣτάικουΒεργέτη. Διετέλεσε
πρώτοςπροπονητής στις ομάδεςΦΑΣΝάουσας,Αλμωπό
Αριδαίας,Αετό Σκύδρας, Εδεσσαϊκό καιΑπόλλων Κρύας
Βρύσης.ΚαλωσορίζουμετονΒαγγέληΝτίσιοστηνοικογένεια
τουΠαναρκαδικούτουΠαναρκαδικού,έχονταςτηβεβαιότητα
γιαμιακαλήκαιεπιτυχημένηνέααθλητικήσεζόν!».

Ο Γιώτης Τσαλουχίδης παρέδωσε 
10.000 μάσκες στο Υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας εκ μέρους 
Ελληνοαμερικων επιχειρηματιών

Ο παλαίμαχος Βεροιώτης ποδοσφαιριστής Γιώτης 
Τσαλουχίδης παρέδωσε στο Υπουργείο Άμυνας 
δωρεά, σε συνεργασία με επιχειρηματίες από την 
Αμερική, 10.000 μάσκες. Η σχέση του διεθνή άσσο 
με την ομογένεια του Καναδά όπου κάθε χρόνο 
διδάσκει ποδόσφαιρο σε ακαδημίες έφερε ποιό  
κοντά κάποιους ομογενείς που πρόσφεραν αυτές 
τις μάσκες για τις ανάγκες των Ενόπλων δυνάμε-
ων. 

Στηνφωτο, ο ΓιώτηςΤσαλουχίδης με τον υφυπουργόΕθνικής
Άμυνας κ.ΑλκιβιάδηΣτεφανή και τονΓενικόΓραμματέαΑπόδημου
Ελληνισμούκ.Χρυσουλάκη.

Θετικότοκρούσμα
κορονοϊούστονΠΑΟΚ
Επιβεβαιώθηκε ως θετικό το κρούσμα 

κορονοϊού στον ΠΑΟΚ. Αυτό έδειξαν οι 
νέες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 

ποδοσφαιριστής του «Δικεφάλου», ενώ όλα τα 
υπόλοιπα τεστ ήταν αρνητικά.

Όπωςπροέκυψεαπότουςελέγχουςκαιτατεστ,γιαταοποία
θαπρέπει νασημειωθεί ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο ησχολα-
στικότητα και η έγκυρηπαρέμβαση του ιατρικού επιτελείου της
ομάδας,δενυπάρχειάλλοκρούσμαCovid-19,ούτεστηνομάδα,
αλλάούτεκαιστηνοικογένειατουποδοσφαιριστή.

ΤοαπόγευματηςΚυριακής(2/8)οιποδοσφαιριστέςτου«Δικε-
φάλου»προπονήθηκανκανονικάστοαθλητικόκέντρο τηςΝέας
Μεσημβρίας(προληπτικάαπότοΣάββατο1/8έχουναπολυμαν-
θεί όλοι οι χώροι τουπροπονητικού κέντρου), ενώαναμένονται
κάποιαακόμηαποτελέσματατουβοηθητικούτιμ,πουδενεπηρε-
άζουντηνδιεξαγωγήτηςπροπόνησης,πουθαπραγματοποιηθεί
με όλες τις απαραίτητεςπροφυλάξεις και βάσει τοπρωτόκολλο
υγείας.ΧθεςΔευτέρα(3/8)ολόκληροτοποδοσφαιρικότμήματου
ΠΑΟΚυποβλήθηκεεκνέουσετεστ,λόγωτωναυξημένωνκρου-
σμάτωνκιεπειδήαπόσήμεραΤρίτη(4/8)ηομάδαθαβρίσκεται
στηνΠορταριάΠηλίουγιατομίνιστάδιοτηςπροετοιμασίας.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγο-

ρά γκαρσονιέρα στο

κέντρο και Καλλιθέα,

με ασανσέρ, 1ος και

άνω, μέχρι 20.000

ευρώ. Τηλ. :  6945

122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιό -

ροφη κατοικία του

‘71, 140 τ.μ. συνο-

λικά, κάτω από Πιε-

ρίων, εντός οικοπέ-

δου, 55.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόρο-

φηοικοδομήαπό100

τ.μ. περίπου ο κάθε

όροφος, κοντά στη

ΜΕΒΓΑΛ.Τηλ.: 6971

706894.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή Ε-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον

κεντρικό δρόμο του

Διαβατού μαγαζί 111

τ.μ.Τιμήσυζητήσιμη.

Τηλ.: 6942 067283

κοςΓιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστη-

μα63τ.μ.μεπατάρικαι

υπόγειοστηΒέροια,οδός

Τρύφωνος3.Τηλ.:6944

024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-

κατοικία κοντά στο

7οΔημοτικό, 75 τ.μ.,

με υπόγειο 75 τ.μ.

και  ο ικόπεδο 200

τ.μ., 48.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο στη Μέση Βέροι-

ας, 6στρέμματα, τιμή

ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό15-5-2020έως30-6-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάου-
σας

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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130.000 ευρώ (συζητήσι-

μη). Κιν.: 6972913645 κ.

Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΔΙΑΒΑΤΟΣ  ενο ικ ι -

άζεται διαμέρισμα 3Δ,

ΣΛΚ, 2W.C., 1ος όρο-

φος μονοκατοικίας. Τιμή

συζητήσιμη. Τηλ.: 6981

760123.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρσο-

νιέραεπιπλωμένη,Πλατεία

Ωρολογίου, οδός Μιαού-

λη17,Βέροια.Τηλ.:6977

174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

περίπτεροΑκροπόλε-

ως, στην καινούργια

γέφυρα «Κούσιου».

Τηλ.:6984108684.

ΠΙΝΔΟΥ & ΕΜ.

ΠΑΠΠΑ γωνία ενοι-

κιάζεται κατάστημα

45 τ.μ. με πατάρι &

W.C., ανακαινισμένο

με καινούργια κου-

φώματα. Τηλ.: 6936

554258.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ε-

νοικιάζεται επαγγελ-

ματικός χώρος 50 τ.μ.,

πλήρως ανακαινισμένος,

1ος όρ., γωνιακό, δίπλα

στα Αστικά. Τηλ.: 6946

740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για

περιποίηση και φροντίδα

ηλικιωμένου στηΒέροια.

Τηλ.:2331091098κοςΔη-

μήτρης,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για

φροντίδα ηλικιωμένης

στην Αγ. Βαρβάρα για

24ωρηβάση.Πληρ. τηλ.:

2331300216.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.
στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμά-
τιο,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1980καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Ανελκυ-
στήρα,Ανοιχτωσιά-Τιμή:150€.Αποκλειστικά
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ,ενοικιάζεταικομπλέ
επιπλωμένηγκαρσονιέρα29τ.μ.,μικτάκατα-
σκευή1978,1υ/δσαλοκουζίνακαιμπάνιο,1
οςόροφος,μεανεξάρτητηθέρμανση,A/Cκαι
ελάχιστακοινόχρησταμόνο200€.Θαείναιελεύ-
θεροκαιεπισκέψιμοαπό1/05/2020.

Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένηκομπλέ
,γκαρσονιέρα30τ.μ.,κατασκευή1982,1χώρος
,2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιά,ανακαινι-
σμένηκομπλέ,σεάψογηκατάσταση,συνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,ατομικήθέρμανση
μεκλιματιστικόκαιμεμίαντουλάπα,ενοίκιο150€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106563 ΚΕΝΤΡΟ, Ξενοικιάζεται
Studio35τ.μ.,1ουορόφουυπερυψωμένου,
σεάριστηκατάσταση,αποτελείταιαπόέναν
μεγάλοενιαίοχώροκαιWC,βρίσκεταισεπολύ
κεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου,σεπολύκαλήτιμήμόνο:170€.Θαείναι
ελεύθεροαπό1/08/2020.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23771 -ΣΤΟΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας
40τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1
Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα,Μπάνιομερικώς
επιπλωμένη.Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,ΘέρμανσημεκλιματιστικήΤιμή:
200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24438ΣΤΗΒΕΡΟΙΑπεριοχήΑνοίξε-
ως,ενοικιάζεταιμερικώςανακαινισμένηγκαρ-
σονιέρα50τ.μ.,μεκαλήκουζίνακαιμπάνιο
κατασκευή1972,1υ/δ,3οςόροφος ,χωρίς
ασανσέρ,μεατομικήθέρμανσηκαιελάχιστα
κοινόχρηστα,καινούργιασυνθετικάκουφώματα
καιενοίκιομόνο180€.Θαείναιελεύθεροαπό
20/7/2020.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106569ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεταιΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας75τ.μ.στον5οόρο-
φο,Ρετιρέ,με2υ/δ,σαλόνι,ανακαινισμένηκου-
ζίνα,μπάνιο,έχειατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
επιπλωμένοκομπλέ,μεηλεκτρικέςσυσκευές
καιπλυντήριορούχων,μεμίαντουλάπα,δια-
μπερές,βλέπεισεμεγάληανοιχτωσιά,ηλιόλου-
στοιχώροι,κουφώματααλουμινίουσυρόμενα,
μεανελκυστήρα,ηλιακόθερμοσίφωνα,σεπολύ
κεντρικόσημείο,μίσθωμα350€.Πληροφορίες
μόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115202ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Διαμέρισμα77
τ.μ.,καθ.και87τ.μ.μικτάκατασκευή1980,2
υ/δ,4οςόροφος,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,
ανακαινισμένοπολυτελώς ,άψογασυντηρη-
μένο,καταπληκτικόδιαμέρισμα,σεεξαιρετική
κατάσταση,σύγχρονεςπροδιαγραφές , και-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
απίστευταεργονομικό,οιχώροιτουλειτουργικοί,
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου, επιπλωμένο
,μεανελκυστήρα,μεδύοντουλάπες,μεηλι-
ακόθερμοσίφωνα,μεκλιματιστικό ,μεπολύ
μεγάληβεράντα, μεθωρακισμένηπόρτα,με
πολύωραίομπάνιο,γιααπαιτητικούςμισθωτές,

γωνιακό,τιμή280€.
ΚΩΔ:106507ΕΛΗΑ,Διατίθεταιέναωραι-

ότατοΔιαμέρισμα80τ.μ.σεΗμιόροφο,με2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,κομπλέεπιπλωμένο,
μεηλεκτρικέςσυσκευές,ηθέρμανσηείναιμε2
κλιματιστικάInverter,μεπολύμοντέρναδιακό-
σμηση,διαμπερές,μεμίαντουλάπα,θωρακι-
σμένηπόρταεισόδου,ηλιακόθερμοσίφωνα,σε
πολύκαλήτοποθεσία,μηνιαίομίσθωμα380€.
ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23712-ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙανακαινισμένοΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας98τ.μ.μικτάκαι88τ.μ.καθ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένοτο1968καιδιαθέτειΑτομική
θέρμανσηΠετρελαίου,ΑπεριόριστηΘέα,Κου-
φώματαΑλουμινίου,ΠόρταΑσφαλείαςμετρί-
αινα,Ανελκυστήρα,A/C,Έπιπλα,Διπλάτζάμια
-Τιμή:270€.

Κωδ:12742-ΚΑΛΛΙΘΕΑΕνοικιάζεταιπο-
λύάνετοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.μικτάκαι78τ.μ.καθ.ευρισκόμενοστον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2υ/δ,σαλονοκουζίνα
,μπάνιοκαιαποθήκη.Είναικατασκευασμένο
το1995,έχειΚουφώματαΑλουμινίου,μεδιπλά
τζάμια,χωρίςθέρμανση,Αποθήκη4τ.μ.,,Τιμή
200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύ-
θεροαπό1/08/2020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                 
Κωδ:14039-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστηνοδόΣα-

λαμίνοςμίαΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
100τ.μ.ισόγειασεσχετικάκαλήκατάστασημε
οικόπεδο600τ.μ..Αποτελείταιαπό2-3Υπνο-
δωμάτιασαλονοκουζίνακαιμπάνιοΔιαθέτει
επίσηςθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιοκαιμία
μεγάληαποθήκη.-Τιμή:220€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοπο-
θέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικαμινάδα),
επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλάπες
,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακόθερ-
μοσίφωνα,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,350€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας   ,

ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικής επιφάνειας
650τ.μ.σε ισόγειοχώρομεαυλήμπροστά .
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24763ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 35 τ.μ.,

κατασκευή2000,μεδύοχώρους ,3οςόρο-
φος,καινούργιοεντελώς,σεάψογηκατάσταση,
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,άψογα
συντηρημένο,μεωραίαδιαρρύθμιση,μευδραυ-
λικόανελκυστήρα,κεντρικότατο,μεμίσθωμα
τα200€.

Κωδ:24716-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνε-
όδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.
κομπλέεπιπλωμένο1ουορ.Αποτελείταιαπό

2Χώρουςκαιδικότουwcαλλάκαιμεκουζινάκι
.Είναικατασκευασμένοτο2005καιδιαθέτει
θέρμανσημεκλιματιστικό,τακουφώματατου
ΣυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια,πόρταθωρακισμένη
,μεΑνελκυστήραμεγάλο,A/C,Τιμή:250€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑνελκυ-
στήρα-Τιμή:170€.

Κωδ:24748ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1981καιδιαθέτεικουφώ-
ματασυνθετικά,μεέπιπλακαιμεδιπλάτζάμια
-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-

τάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,μεμεγάληπρόσοψησεκε-
ντρικόδρόμο,σεσημείομεγάληςπροβολής
καιεμπορικότητας,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεμηνιαίομίσθωμα220€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106195ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα105τ.μ. Ισόγειοκαι20τ.μ.πατάρι,
μεπολύμεγάληβιτρίνα,σπάνιαςπροβολής,
σεεμπορικόδρόμο,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεWC,μίσθωμαπολύλογικόμόνο
500€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:1112-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστονπεζόδρο-
μοκατ ́αποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας160τ.μ.αναλυτικάμε60τ.μ.ισόγειο,
60τ.μ.υπόγειοκαι40τ.μπατάρι,μεπολύμε-
γάληβιτρίνα,σπάνιοτοσημείοκαιηευκαιρία
μοναδική.Υπόδειξημόνοσεσοβαρόενδιαφε-
ρόμενομισθωτή.Τιμή:1.200€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106447-ΠΙΕΡΙΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΝεόδμητοΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
172τ.μ.Ισόγειοκαι172τ.μ.Υπόγειο.Είναικατα-
σκευασμένοτο2005,διατίθεταιγιαπολλαπλές
χρήσεις, ιδανικόγιαγραφειακούςχώρους,με
πολύμεγάληβιτρίνακαιπροαύλιοχώρο,Τιμή:
550€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβασημε
μηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό
2υ/δ ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο2006καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Διαθέτειαπερι-
όριστηθέα,ταδεκουφώματατουείναικαινούρ-
γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

Κωδ:12870 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι
80τ.μ.καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1967καιδιαθέτειαπεριόριστηΘέα,
οιχώροιτουλειτουργικοί,κουφώματαξύλινα,
ανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,μεεξαιρετικήδι-
αρρύθμιση,σκαλιάεισόδου,σεμοναδικήτοπο-
θεσία,σετιμήπροσφοράςμόνο:52.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλο-
νοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995καιδιαθέτειθέρμανσημεσόμπαη
ότιάλλοθελήσειοαγοραστής,έχεικαινούργια
κουφώματααλουμινίουμεδιπλά τζάμια,και
ανελκυστήρα,έχειεπίσηςπάρκινγκπυλωτής,
αποθήκημέσακαιηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:
50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟροφο-
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.στον
5οόροφοΡετιρέ,αποτελείταιαπό3υπνοδω-
μάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευα-
σμένοτο1997καιδιαθέτειθέρμανσηατομική
μεκλιματιστικό,απεριόριστηΘέαστονκάμπο,
κουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηλιακό
θερμοσίφωνα,θωρακισμένηπόρταεισόδου,
ανελκυστήρα,μετέντες,κλειστόπάρκινγκ18τ.μ.
καθώςκαιμιααποθήκη9 τ.μ.,σεπολύκα-
λήγειτονιά,άνετοιχώροι,σετιμήπροσφοράς
95.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενοαγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι

υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικής επιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένητο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,Έχει
απεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιποδόμησης
οικοπέδουκαικήπο,Τιμήμόνο30.000€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκα-
τοικίαστοΛοζίτσι συνολικάσεδύοεπίπεδα
220τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευή
τηςέγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλ
στονπρώτοόροφο ,ανοιχτωσιά,εξαιρετικής
κατασκευής,γεωμετρικάδομημένο,ηλιόλουστοι
χώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύκαλή
τιμήμόνο:300.000€.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.μεανε-
ξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.,κατα-
σκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,με
πολύμεγάλεςβεράντες,άψογασυντηρημένο,
χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοποθέτησης
γιατζάκιήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα),επιπλω-
μένο ,μεαποθήκη ,μεδύοντουλάπες ,με
ηλεκτρικέςσυσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,
εντυπωσιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοιχώ-
ροι,μεδύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγ-
ματικήςευκαιρίαςμόνο130.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας,πωλεί-
ταισπάνιαΒίλα400τ.μ.,συνολικάσετρίαεπίπε-
δα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάστασηεξαιρετική
,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση,πολύαυ-
στηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,γεωμετρικά
δομημένη,γιαπολύαπαιτητικούςαγοραστές,
επιβλητικήστηνόψη,μεαρμονικέςαναλογίες,
διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,ψησταριά,ενερ-
γειακότζάκι,μιαμεγάληαποθήκηκαιέναδεύτερο
διαμέρισμαξενώναστοισόγειο,μεδιπλόγκαράζ
κλειστόκαιάλλαδύογκαράζέξωσκεπαστάμε
ντουλάπεςπαντού,διαθέτειδρύιναδάπεδαστα
υπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευκόμάρμαρο
Βεροίαςστοσαλόνι,αλουμινίουκουφώματαμε
θερμογέφυρακαιμεδιπλάτζάμιακαι3μπάνια.
Τοοικόπεδοτουείναι5680τ.μ.περιφραγμένο,
ζητούμενοτίμημα380.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σευ-
πόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρομε
εύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

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.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιογραφείο
39τ.μ.καιμε17,5τ.μ.αποθήκηστουπόγειο
1οςόρ.ψηλός οικοδομήτου1999,σεπολύ
καλήκατάστασηκαισεεξαιρετικάκαλήτιμή,χω-
ρίςθέρμανση.Πρόκειταιγιαέναπολύφωτεινό
καιγωνιακόακίνητοστοκέντροτηςπόλης,με
ανοιχτωσιάμπροστάτου,Τιμή28.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά
τζάμια-Τιμή:54.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-

στημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώρος,Ι-
σόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρή-
σεις,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σεπολύκαλή
τιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή20.000€.

Κωδ:105093-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςε-
πιφάνειας114τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1979καιδι-
αθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,Τιμή:18.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ

πριντουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολικής
επιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθωμένο,
μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθε-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,μόνο15.000€.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ.12734ΑΓΚΑΘΙΑΗΜΑΘΙΑΣπωλείται
οικόπεδο4.420τ.μ.τ.μ.,μέσαστοχωριό,εντός
σχεδίουάρτιοκαιοικοδομήσιμο,με ,σεπολύ
καλήγειτονιάμόνο45.000€όλομαζί.Πωλείται
καιτομισόστις25.000€Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:12811-ΣΤΑΥΡΟΣΗΜΑΘΙΑΣΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙημιτελέςμεγάλοκαι ακατοίκητοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας156τ.μ.στον1ο
όροφομεμοναδικήθέα,σπάνιαανοιχτωσιά,
επιβλητικόμε4υ/δκαιπολύάνεση.Πωλείται
σετιμήσπάνιαςευκαιρίαςμόνο42.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
έμπειρο προ-
σωπικόγιανα
εργαστεί στα
ψητοπωλεία
«ΓΙΑΝΝΗΣ».

Πληρ.ηλ.:
2331025170
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Η «Tasty Fruit» δέχεται εγγραφές προσωπικού για την 
σεζόν των κερασιών 2020 που ξεκινάει περίπου από τις 
15/05/2020. 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής: 

1.Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου 
2.Α.Φ.Μ. 
3.Α.Μ.Κ.Α 
4.Αριθμός μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) 
5.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
6.Πιστοποιητικό Υγείας 
7.Αρ. Λογαριασμού Τράπεζας (Πειραιώς). 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:   
 2331072700  (9π.μ.- 2μ.μ.) 

 
 

 
Επίσης η εταιρεία “Tasty Fruit” δέχεται δηλώσεις 
παραγωγής στις καλλιέργειες κερασιών, βερίκοκων, 
νεκταρινιών και ροδάκινων 
 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:   

 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.) 
 

 
 

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια 



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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρηςανακαιν.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΚΕΝΤΡΟΔιατηρητεομε3ΔΣΚκαιαδειααπόαρχαιολογιαγια
εργασιεςμονο25000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220
τ.μ58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ30000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,με
θερμ/τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας380€
ΚΕΝΤΡΟμικρηγκαρς40τ.μμεΑ.Θκοπλαμ,χωριςκοιν,ανακ.250€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟστηναγορα50€
ΑΝΩΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο2οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330
ΚΕΝΤΡΟΣτουντιοεπιπλωμενο150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΕΡΜΟΥΙσογειο1ΔΣΚσειδιοκτητητριοροφηοικοδομγη150€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο2000μ.από
παραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΟικοπεδο450τ.μμεθεαΘαλασσαα-
ποστ.1800μ,15000€

ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€τωρα
15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιου
μαθησηκτλπ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα
50τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟΣΤΗΝΑΓΟΡΑ50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρει-
α,ινστιντουτα,κτλπ349€
ΓΚΑΡΑΖ(θεση)ΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗτ.μ60€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ:

A)ΕΡΓΑΤΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-Άνδρες,Γυναίκες
B)ΛΟΙΠΕΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
·ΓΕΩΠΟΝΟΣ
·ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
·ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΒΟΗΘΟΙΧΕΙΡΙΣΤΕΣΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
·ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
·ΒΟΗΘΟΣΛΟΓΙΣΤΗ
ΗΕΤΑΙΡΕΙΑΔΙΑΘΕΤΕΙΙΔΙΟΚΤΗΤΟΛΕΩΦΟΡΕΙΟΜΕ-

ΤΑΦΟΡΑΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστον

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙαισθητικός,από-
φοιτοςΑΕΙήΤΕΙγιαναεργα-
σθεί με πλήρες ωράριο στο
κατάστημα Hair Shop. Τηλ.:
2331024141.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  με ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματασεμαθητές Γυμνα-
σίου-Λυκείου.Τιμέςπροσιτές.
Πληρ.τηλ.:6934447574.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για περι-

ποίησηκαιφύλαξηηλικιωμένου

μεάνοιασε24ωρηβάσηστο

ΔιαβατόΗμαθίας.Τηλ.: 6970

307198&6980489597.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από τη

Μεταφορική «Ν. Ίκαρος»

Carrier με δίπλωμα Γ΄ ή

Ε΄ κατηγορίας. Επιθυμητή

προϋπηρεσία. Τηλ.: 23310

22022.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για

το κρεοπωλείο «Καρατζού-

λας» στη Βέροια, με εμπει-

ρία.Τηλ.:6937249048.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία

κρεάτων ξεκοκαλιστής και ο-

δηγός με επαγγελματικό δί-

πλωμα. Πληρ. τηλ.: 23320

42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δι-

πλωμα Γ΄ κατηγορίας για

οδική βοήθεια στη Βέροια.

Τηλ.: 23310 41601 & 6980

136902&6988564576.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πτυχ ιούχος

βοηθός φαρμακείου στη Βέ-

ροια.Τηλ.:6947564217.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ

‘ ’TSIFLIDIS SECURITY’’

ζητάει να προσλάβει για

μόνιμη απασχόληση, εξω-

τερικό πωλητή ή πωλήτρια

για τους Νομούς Ημαθίας,

Πέλλας, Θεσσαλονίκης.Α-

παραίτηταπροσόντα, ευχέ-

ρεια λόγου, αγγλική γλώσ-

σα, δίπλωμα αυτοκινήτου,

άδεια εργασίας προσωπι-

κούασφαλείας,εμπειρίαμε

βιογραφικό και συστάσεις.

Μισθός, ασφάλιση και πο-

σοστά. Παραλαβή δικαιο-

λογητικών με συνέντευξη

στα κεντρικά γραφεία μας,

Θεσσαλονίκης 45 Βέροια

www.securi tytsi f l idis.gr-

sales@securitytsiflidis.gr-

Τηλ.2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

μεπείρα και αγάπη για τα

παιδιάαναλαμβάνειτηφύ-

λαξη βρεφών και νηπίων.

Τηλ.:6987910004.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία νο-

σοκ. κρεβάτι ηλεκτρ. με

κομπιούτερσεάριστηκατά-

σταση. Τηλ.: 6977 402239

κοςΓιώργος.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά εί-

δη τηςCICUσεπολύ καλή

κατάσταση, 400 ευρώ όλα

μαζί.Τηλ.:2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ  συνταξιούχος,

ζητά γνωριμία με κυρία α-

πό55ετώνέως68ετών,με

σκοπότησυμβιωσηήτογά-

μο.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.

ΑΝΔΡΑΣ  38 ετών από

τη Βέροια, επιθυμεί γνωρι-

μία με κοπέλα 25-40 ετών.

Τηλ.:6974706470.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς

υποχρεώσεις ζητά Κυρία

έως 50 ετών για οοβαρή

σχέση.Τηλ.:6984040769.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

-Υπόγειοκύριαχρήση

90τ.μ.

-Ισόγειοκύριαχρήση

90τ.μ.

-Όροφοςκύριαχρήση

90τ.μ.

-2οςόροφοςκύριαχρήση

90 τ.μ., σύνολο 360 τ.μ..Έ-

χει κλιματισμό κα ασανσέρ.

Αριστοτέλους21,στοκέντρο

τηςΒέροιας. Πληροφορίες:

6945 541642 (Ζαφείρης) &

6972605550(Βασίλης)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να

γνωρίζει το πρόγραμμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα

Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που

να έχει γνώσεις χειριστή

κλαρκ

Πληροφορίες  στο

τηλ.:6947021868

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςλογιστήμεγνώσειςδιπλογραφικώνβι-
βλίων.Δεναπαιτείταιοποιαδήποτεπροϋπηρεσία.Απαιτείται
βασικήγνώσηαγγλικώνκαιεκπλήρωσηστρατιωτικώνυπο-
χρεώσεων.ΝικόλαοςΓκίκας&ΣΙΑΟ.Ε.,ΕμπόριοΞυλείας,
5,5οχλμ.ΠΕΟΒέροιας–Νάουσας,Τηλ.6983438046.



P Η ωραιότερη στιγμή της ημέρας 
αυτόν τον καιρό όταν φτάνεις σπίτι και 
ξεβρακώνεσαι. Αξία ανεκτίμητη…

 
P Τουλάχιστον όσο το σώβρακο.
 
P Και στο καπάκι της λες: όχι, δεν 

είναι αυτό που νομίζεις!
 
P Μην δει άντρα με εσώρουχα. 

Αμέσως το μυαλό της στο πονηρό να 
πούμε.

 
P Μετά από τόσα χρόνια γάμου, πά-

ντως, είμαι πλέον σε θέση να αντιληφθώ 
όλα τα κοινά στοιχεία του σώβρακου και 
του σώγαμπρου.

 
P Μέχρι 300 άτομα σε γάμο; Στον 

δικό μας με την αγάπη τόσοι ήταν οι 
σερβιτόροι.

 
P Αντιλαμβάνεσαι τη ματαιοδοξία της 

πολυκοσμίας του γάμου, όταν είστε εσύ 
και εκείνη στο διαζύγιο.

 
P Εμείς όμως δεν χωρίζουμε. Γιατί ακόμη 

το σεξ να κάνουμε με ντιλίβερι.
 
P Παρότι είμαι σε ηλικία που λανθάνει ακόμη 

και το αλάνθαστο ένστικτό μου.
 
P Αφιερωμένο σε όσους -βλακωδώς- επι-

μένουν στη μη μάσκα η φωτογραφία μας από 
τον Τιτανικό.

 
P Ψάχνει τώρα το γυναικείο φύλο το καλύτερο 

μακιγιάζ πάνω από τη μάσκα.
 
P Φεύγει η πίτσα Χατ από την Ελλάδα. Θα 

ήταν πιο ελκυστική αν την έλεγαν Ραχάτ.
 
P Και:
 Μετά από αρκετά χρόνια γάμου και σκληρής 

βιοπάλης το ζευγάρι εξακολουθούσε να μην τα 
βγάζει πέρα και να είναι καταχρεωμένο λόγω της 
οικονομικής κρίσης! Χρωστούσαν τις δόσεις για 

το σπίτι, τα έπιπλα, το αυτοκίνητο και ο μισθός 
δεν έφτανε. Έτσι ο σύζυγος είπε μια μέρα στη 
γυναίκα του:

«Τα λίγα χρήματα που έχουμε στη τράπεζα αρ-
κούν για να βγάλω ένα εισιτήριο για την Αυστρα-
λία. Θα πάω πρώτος εγώ εκεί, 
θα δουλέψω λίγους μήνες και θα 
εξοικονομήσω χρήματα για το δι-
κό σου εισιτήριο. Όταν θα έρθεις 
κι εσύ στην Αυστραλία, θα εργα-
στούμε κι οι δυο για λίγα χρόνια 
μέχρι να πληρώσουμε τα χρέη 
μας και να επιστρέψουμε πίσω 
στη πατρίδα…»

Πήγε λοιπόν ο σύζυγος στην 
Αυστραλία και σε έξι μήνες γράφει 
στη γυναίκα του:

«Χρυσή μου, η ζωή εδώ είναι 
πολύ ακριβή, η Αυστραλία δεν εί-
ναι πια η γη της επαγγελίας, τα 
πράγματα είναι πολύ δύσκολα! 
Τόσους μήνες που είμαι εδώ που-

λάω σουτιέν αλλά ακόμη δε κατόρθωσα να βγά-
λω λεφτά για το εισιτήριο σου. Κάμε υπομονή 
ακόμη λίγο καιρό γλυκιά μου. Θα εργαστώ πιο 
σκληρά για να σε φέρω κοντά μου.»

Έκανε υπομονή η γυναίκα και σε λίγους μήνες 
πήρε ένα καινούριο γράμμα από την Αυστραλία:

«Εδώ και έξι μήνες εκτός από σουτιέν πουλάω 
και βρακιά, αλλά και πάλι δε κατόρθωσα να βγά-
λω λεφτά για το εισιτήριο σου. Κάνε ακόμη λίγη 
υπομονή.»

Έξι μήνες αργότερα έρχεται ένα τρίτο γράμμα 
από το σύζυγο:

«Τους τελευταίους μήνες εκτός από σουτιέν 
και βρακιά πουλάω και κρεβάτια. Mα και πάλι δε 
τα βγάζω πέρα. Σε παρακαλώ περίμενε ακόμη 
λίγο.»

Σε τρεις μήνες ο σύζυγος παίρνει στην Αυ-
στραλία ένα γράμμα από τη γυναίκα του:

«Αγάπη μου, τους τελευταίους μήνες εγώ με 
ένα κρεβάτι, χωρίς βρακί και χωρίς σουτιέν, ξε-
χρέωσα το σπίτι, τα έπιπλα και το αυτοκίνητο. 
Έβγαλα και εισιτήριο κι έρχομαι κοντά σου σε μια 
βδομάδα.»!

Κ.Π.
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Για τον περιορισμό της διασποράς του κορoνοϊού 
Ποιες συναλλαγές δεν θα γίνονται 

από σήμερα στα γκισέ των 
Τραπεζών, αλλά μόνο στα ΑΤΜ

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ενημερώνει τους συναλλασσόμενους για τις συναλλαγές που δεν θα μπορούν να διενερ-
γούν στα τραπεζικά καταστήματα από σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου 2020, μετά την απόφαση Δ1α/ΓΠ οικ. 48002/2020 για 
«εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώ-
ρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορoν οϊού COVID-19».Ειδικότερα η ανακοίνωση της ΕΕΤ αναφέρει:

«Η ανησυχητική αύξηση κρουσμάτων Covid 19 τον Ιούλιο του 2020 οδήγησε στην νομοθετική καθιέρωση της υποχρεω-
τικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας από εργαζόμενους και καταναλωτές, καθώς επίσης και στη λήψη περαιτέρω περιοριστι-
κών μέτρων. Οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, στην προσπάθειά τους να επιτευχθεί η πλήρης εφαρμογή των νέων μέτρων (βλ. 
Δ1α/ΓΠ οικ. 48002/2020), με σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας εργαζομένων στα τραπεζικά καταστήματα και των συναλλασ-
σομένων με αυτά, γνωστοποιεί ότι από την Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020 και μέχρις ότου υπάρξει νεότερη ανακοίνωση, δεν θα 
πραγματοποιούνται στα τραπεζικά καταστήματα με φυσική παρουσία οι ακόλουθες συναλλαγές:

Αναλήψεις μετρητών έως 400 ευρώ. Η ανάληψη μέχρι του ποσού αυτού θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση 
της χρεωστικής κάρτας, στα ΑΤΜ.Καταθέσεις μετρητών έως 1.000 ευρώ. Οι καταθέσεις μέχρι του ποσού αυτού θα πραγ-
ματοποιούνται στα ΑΤΜ με τη χρήση χρεωστικής κάρτας.Οι πληρωμές λογαριασμών τρίτων (Δημόσιο, ενέργεια, ύδρευση, 
τηλεφωνία, συνδρομητική τηλεόραση, ασφάλειες, κλπ) εξοφλούνται μέσω internet/mobilebanking ή στα ΑΤΜ. Δεν θα δίνεται 
η δυνατότητα εξυπηρέτη-
σης αυτών των συναλλα-
γών με χρήση μετρητών 
στο ταμείο.

Η ενημέρωση λογα-
ριασμών (κινήσεων και 
υπολοίπων) πραγματο-
ποιείται μέσω internet/
mobile banking ή στα Α-
ΤΜ. Ενημερώσεις βιβλια-
ρίων ταμιευτηρίου δεν θα 
πραγματοποιούνται στο 
Δίκτυο Καταστημάτων.

Για την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση σας αξιοποιή-
στε τη χρεωστική κάρτα 
της τράπεζάς σας και 
τους κωδικούς πρόσβα-
σης στην ηλεκτρονική 
τραπεζική της Τράπεζας 
συνεργασίας σας.

Παρακαλείστε ακόμη, 
να περιορίσετε τις επισκέ-
ψεις σας στα τραπεζικά 
καταστήματα. Εάν παρό-
λα αυτά καθίσταται ανα-
γκαία η προσέλευσή σας 
σε τραπεζικό κατάστημα 
παρακαλείστε α) να δι-
αθέτετε προστατευτική 
μάσκα β) να τηρείτε τις 
αποστάσεις ασφαλείας».

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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