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Τσιόδρας – Χαρδαλιάς:
“Αν μας ξαναδείτε τότε…
Δεν θα είναι για καλό”

  Το είχαν πει! Στις 26 Μαΐου ήταν η τελευταία κοινή 
τηλεοπτική εμφάνιση του επικεφαλής λοιμωξιολόγου, 
εκπρόσωπου του Υπ. Υγείας για τον κορωνοϊό, Σωτήρη 
Τσιόδρα, δίπλα στον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, 
Νίκο Χαρδαλιά, στην τακτική ενημέρωση για τον κορωνοϊό 
και όπως είχαν προειδοποιήσει αν ξαναεμφανιστούν δεν θα 
είναι για καλό. 
  Και να που μετά από 70 ημέρες και τον ρυθμό 
των κρουσμάτων να είναι σταθερά υψηλός, το δίδυμο 
επανεμφανίστηκε, προφανώς για να υπάρξει και η 
αντίστοιχη ευαισθητοποίηση και αφύπνιση από τον κόσμο. 
Τα 469 κρούσματα μόνο την τελευταία εβδομάδα, χτύπησαν 
συναγερμό και ο γνωστός λοιμωξιολόγος που μας θύμισε 
με την εμφάνισή του, τα sms και όλους εκείνους τους 
αναγκαστικούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν στο lock 
down για να προστατευθεί η δημόσια υγεία, χτυπά και πάλι 
το καμπανάκι.
  Είναι στο χέρι του κάθε πολίτη με αυτοέλεγχο και τήρηση 
των βασικών μέτρων να παλέψει για την υγεία, αλλά και την 
ελευθερία του, ώστε να μην έρθουν τα χειρότερα και πέσει 
πάλι κλείδωμα!
  …γιατί μας το είχαν πει ότι αν τους ξαναδούμε δεν θα είναι 
για καλό…
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Μέχρι της Παναγίας, το 
υπόλοιπο 35% των περσινών 

αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ

Μέσαστην εβδομάδα αναμένεται ναπληρωθεί  το υπό-
λοιπο35%τωνπερσινώναποζημιώσεωντουΕΛΓΑ,μετάτην
εισροήτων35εκατομμυρίωνευρώ,απότονκρατικόπροϋπο-
λογισμόαπότηνΚυβέρνηση.

Στομεταξύλιγότερααπό1.000ευρώεισπράττειέναςστους
δύοπαραγωγούςωςαποζημίωσηαπότονΕΛΓΑ,όπωςαπο-
τυπώνεταιαπότονΕΛΓΑ,σύμφωναμεαναλυτικάστοιχείατης
τελευταίας δεκαετίας 2016-2019. Σύμφωναμε ρεπορτάζ του
“ΎπαιθροςΧώρα” το2019δόθηκαναποζημιώσειςσε58.723
δικαιούχους, δηλαδήσχεδόν το 10% τωναγροτών, απόαυ-
τούς οι 32.710 (ποσοστό 55%) εισέπραξανποσάμικρότερα
τωνχιλίωνευρώ.

Μπορεί να άργησαν αρκετά και φέτος οι αποζημιώσεις
ωστόσοηΠαναγιάέβαλετοχέριτηςκαιαναμένεταιναρθουν
λίγοπριντηνγιορτήτης!

Μιαβραδιά,μιαπανσέληνος
καιδύοωραίεςεκδηλώσεις

Δύο ιδιαίτερες και ατμοσφαιρικές εκδηλώ-
σειςταιριαστέςμετουςχώρουςόπουπραγμα-
τοποιήθηκανκαιμετοφωςτηςαυγουστιάτικης
πανσελήνου έγιναν το βράδυ τηςΔευτέρας
στουςβασιλικούς τάφους τωνΑιγώνμε τησυ-
ναυλία τουΧάικ Γιαζιτζιάν και τη σονάτα του
σεληνόφωτοςμετηΓιώταΦέστανααπαγγέλλει
Ρίτσο, στο αρχαίο θέατρο τηςΜίεζας. Γεμάτοι
συναισθήματα,ήχουςκαιστίχουςψυχής,έφυ-
γαν  οι θεατές θεωρώντας εαυτούς τυχερούς
πουβρέθηκανεκεί…

Και οι δύο εκδηλώσεις εντάσσονταν  στις
δράσεις  τουΥπουργείουΠολιτισμού για την
Πανσέληνο,σεσυνεργασία της ΕφορείαςΑρ-
χαιοτήτωνΗμαθίας, τηςΚΕΠΑκαι τουΔΗΠΕ-
ΘΕ Βέροιας, με τήρηση των  υγειονομικών
υποδείξεωντουΕΟΔΥ.

Ποιος πληρώνει τα 150 ευρώ αν ο πελάτης
αρνείται να φορέσει μάσκα;

ΜετάτηνΚΥΑγιαυποχρεωτική
χρήσημάσκαςσεόλες τις επιχει-
ρήσεις που δραστηριοποιούνται
σε κλειστούς χώρους (πλην εστι-
ατορίων),προκύπτει σεπολλούς
ερώτημασχετικάμε τοπωςμπο-
ρεί ο καταστηματάρχης ναπείσει
τονπελάτη να συμμορφωθεί και
ανδεντοκάνει,ποιοςθαυποστεί
τιςκυρώσεις.

Προφανώς, οι ιδιοκτήτες των
καταστημάτωνπάσηςφύσεως εί-
ναι υπεύθυνοι (και υπόλογοι σε
περίπτωσηπαράβασης) για τους
ίδιους και τους εργαζομένους
τους.Ανεμφανιστείπελάτηςεντός
τουκαταστήματόςτουςχωρίςμά-
σκα, πέρα από συστάσεις, δεν
μπορείνατονβγάλειέξω...σηκωτό,όπωςείναιεύκολααντιληπτό.

Τοπωςκαιαντελικάθαπεισθείοπελάτης,είναιάλλοθέμακαιχρειάζεταιπροσοχήστηνσυμπεριφοράαπόόλους.
Σεκάθεπερίπτωση,στοάρθρο3,παρ.3.τηςΚοινήςΥπουργικήςΑπόφασηςμεΑριθμ.ΔΙα/ΓΠ.οικ.48976/2020(ΦΕΚ

3165/Β/31-7-2020)μετίτλο«Κανόνεςτήρησηςαποστάσεωνκαιάλλαμέτραπροστασίαςσειδιωτικέςεπιχειρήσεις,δημό-
σιεςυπηρεσίεςκαιάλλουςχώρουςσυνάθροισηςκοινούστοσύνολοτηςΕπικράτειας,προςπεριορισμότηςδιασποράς
τουκορωνοϊούCOVID-19»,τοπρόστιμοτων150ευρώγιαμηχρήσημάσκαςαπότουςπελάτεςεπιβαρύνειτουςίδιους
τουςπελάτεςκαιόχιτηνεπιχείρηση.

Σχόλιο Παυλίδη στο fb του laosnews.gr
και τα «ρητορικά» ερωτήματα προς την Αρχαιολογία

Οεπικεφαλήςτηςπαράταξης«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ»καιπρόεδροςτωνΑστικώνΚΤΕΛ,ΠαύλοςΠαυλίδης,έκανεένασχό-
λιοστοχθεσινόλαϊκότηςεφημερίδαςμας«ΈνεκαΑρχαιολογίαςξηλώθηκανοισιδεριέςγιαταδίκυκλαμπροστάαπότην
ΕκκλησίατουΧριστού»,πουαναρτήθηκεστofacebookτουlaosnews.gr.Τοσχόλιοείναι:

«Τίθενται σοβαρά ερωτήματα: Κατά πόσο η Εφορία Αρχ. είναι υπεύθυνη και για τον δρόμο;;;; Υπάρχει Νόμος 
που η Εφ. Αρχ έχει άποψη και για τα κυκλοφοριακά;;; Μόνο στην πόλη μας γίνονται αυτά! Τόσο καιρό δεν τους 
πείραξαν τα αυτοκίνητα και τους πειράζουν τα μηχανάκια;;; Λυπάμαι γιατί ολόκληρος Δήμος δεν μπορεί να αντι-
σταθεί σε επί-βουλές, στέλνει λάθος μηνύματα στους δημότες του και δεν θέλω να σκέφτομαι ότι αυτές οι συμπε-
ριφορές υπάρχουν λόγω εκκρεμοτήτων σε άλλα έργα. Κρίμα!!!»

Σχόλιοκαιερωτήματαπουσίγουραθασυζητηθούνστοεπόμενοδημοτικόσυμβούλιο,αλλάαπευθύνονταικαικατάτης
ΕφορίαςΑρχαιοτήτων…ίσωςόμωςρητορικά!
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Τις ανησυχίες της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την 
εξέλιξη της πανδημίας εξέφρασε χθες το απόγευμα ο εκ-
πρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό Σωτή-
ρης Τσιόδρας, κατά τη σημερινή έκτακτη ενημέρωση με τον 
υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδιαλιά, σημειώ-
νοντας πως τα νέα κρούσματα ξεπέρασαν τα 120 και τόνισε 
την ομόφωνη συμφωνία της Επιτροπής για την ανάγκη χρή-
σης μάσκας. Επιπλέον τόνισε ότι οι ασπίδες υπολείπεται σε 
προφύλαξη της μάσκας.

Ο αυξημένος αριθμός κρουσμάτων εξηγείται από το γε-
γονός ότι διενεργούνται περισσότεροι έλεγχοι, αλλά επίσης 
ότι η αύξηση των κρουσμάτων είναι αποτέλεσμα της αύξη-
σης της κινητικότητας και του στενού συγχρωτισμού.

Παράλληλα επισήμανε ότι είναι θετικό ότι μέχρι στιγμής 
δεν έχει εμφανιστεί πίεση στο σύστημα υγείας και τόνισε ότι 
χρειάζεται επαγρύπνηση και εγρήγορση από όλους.

Επαγρύπνηση και εγρήγορση από όλους
  «Είμαστε εδώ επειδή υπάρχουν σημάδια που μας 

ανησυχούν και θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σε 
όλους, να περιγράψουμε με σαφήνεια την κατάσταση και τα 
δεδομένα», τόνισε ο Ν. Χαρδαλιάς, ο οποίος ανακοίνωσε 
τις νέες αποφάσεις-μέτρα για τον έλεγχο της διασποράς του 
κορονοϊού.

Ειδικότερα, απαγορεύεται από σήμερα, στις 7 το πρωί, 
η διέλευση από την Κακαβιά, από τις 11 το βράδυ έως τις 7 
το πρωί καθημερινά, για να εξασφαλιστούν πιο στοχευμένοι 
έλεγχοι κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ από τη Δευτέρα 
εγκαθίσταται στο συνοριακό σταθμό μόνιμο κλιμάκιο δειγμα-
τοληπτικών ελέγχων.

Επίσης, από την Κυριακή 16 Αυγούστου όποιος εισέρ-
χεται στην Ελλάδα από την Αλβανία, δηλαδή από την Κα-
καβιά, υποχρεούται σε επταήμερη κατ’ οίκον απομόνωση, η 
οποία και θα ελέγχεται.

Περαιτέρω αποφασίστηκε ότι παρατείνεται το όριο των 
100 ατόμων σε κοινωνικές εκδηλώσεις έως τέλος Αυγού-
στου.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθούν εντατικοί έλεγχοι 
σε εργοστάσια τροφίμων.

Ενημέρωσε ακόμα ότι αναλόγως του επιδημιολογικού κινδύνου, 
πλέον θα υπάρχει δυνατότητα περιορισμού του ωραρίου λειτουργίας 
των κέντρων διασκέδασης σε τοπική κλίμακα, με απόφαση της γενικής 
γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ενόψει Δεκαπενταύγουστου έκρουσε τον κώδωνα, τονίζοντας την 
ανάγκη εφαρμογής όλων των κανόνων υγιεινής.

2+1 τα κρούσματα στην Ημαθία! - Σήμερα στην Αθήνα 
ο Διοικητής του Νοσοκομείου σε έκτακτη σύσκεψη

Σύμφωνα με διευκρινήσεις που μας έδωσε ο διοικητής του Νοσοκο-
μείου Ημαθίας Ηλίας Πλιόγκας, τα 2 θετικά κρούσματα από την Ημαθία, 
που αναφέρονται στην χθεσινή ανακοίνωση του συνόλου των 121 
κρουσμάτων, δεν εξετάστηκαν στις μονάδες Υγείας Βέροιας Νάουσας 
και δεν είναι κάτοικοι Ημαθίας. Ωστόσο, χθες καταγράφηκε σε ιδιωτικό 
εργαστήριο νέο θετικό κρούσμα που αφορά σε κάτοικο Ημαθίας και θα 
προσμετρηθεί  στις σημερινές ανακοινώσεις, ενώ είναι σε  εξέλιξη ιχνη-
λάτηση των επαφών από τον ΕΟΟΔΥ. 

Ο κ. Πλιόγκας μας πληροφόρησε ότι σήμερα εκτάκτως θα κατέβουν 
όλοι οι διοικητές νοσοκομείων της χώρας στην Αθήνα, όπου θα πραγ-

ματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη σε αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου με 
συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων(Πολιτική ηγεσία, Γενικοί 
Γραμματείς, ΕΚΑΒ, Πολιτική Προστασία κ.λ.π.) για να υπάρξει ενημέ-
ρωση  και συντονισμός σχετικά με την έξαρση του κορωνοϊού. 

Τα μέτρα εορτασμού του 15Αύγουστου 
στην Παναγία Σουμελά του Βερμίου

Mε δεδομένη την έντονη ανησυχία από την έξαρση των κρουσμάτων 
πανελλαδικά και από τα θετικά περιστατικά (άνω των 20) που καταγρά-
φηκαν αυτές τις ημέρες στην Ημαθία, εύλογα προκύπτει το ερώτημα για 
τους χιλιάδες επισκέπτες και προσκυνητές από όλη την Ελλάδα και το 
εξωτερικό που καταφθάνουν κάθε χρόνο τον 15Αύγουστο στην Παναγία 
Σουμελά του Βερμίου, στην Καστανιά Δήμου Βέροιας για να τιμήσουν 
την Μάνα των Ποντίων.

Η φετινή πανήγυρις ωστόσο, για πρώτη ίσως φορά, δεν θα είναι ίδια 
με καμία άλλη χρονιά, αφού η πανδημία του κορονοϊού έχει φέρει πρω-
τοφανείς αλλαγές σε εκδηλώσεις, ήθη και έθιμα.

Έτσι, με αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο, θα εορταστεί ο 15Αύ-
γουστος στην Παναγία Σουμελά, με όριο εισόδου 100 ατόμων στην Ι. 
Μονή, με ειδική σήμανση των αποστάσεων που πρέπει να τηρούνται, η 
οποία ήδη ισχύει από τον περασμένο μήνα, με αφορμή και το συναπά-
ντημα της ποντιακής νεολαίας και με πολύ περισσότερους εθελοντές για 
την τήρηση των μέτρων και της τάξης, εντός και εκτός της Μονής, ενώ 

δεν θα γίνει φέτος, λόγω κορο-
νοϊού, η καθιερωμένη  λιτανεία.

Για τα νέα δεδομένα μίλησε 
στο «ΛΑΟ» ο πρόεδρος του 
Ιδρύματος Παναγία Σουμελά 
κ. Γιώργος Τανιμανίδης, τονί-
ζοντας τα εξής:

 «Εμείς εντός του ναού, τον 
15Αύγουστο, θα έχουμε 100 
ανθρώπους μαζί με τους επί-
σημους καλεσμένους και το 
εννοώ... Θα υπάρχει χώρος 
(διάδρομος) για όσους θα περ-
νούν να προσκηνύσουν και να 
φύγουν, όμως κι εκεί θα έχουμε 
ειδική σηματοδότηση για το που 
θα στέκεται και θα περνάει ο 
καθένας. Θα υπάρχει ιδιωτική 
ασφάλεια με έξτρα δαπάνη και 
πάνω από 70 εθελοντές που 
θα συμπαρίστανται σ’ αυτή την 
προσπάθεια.

Φέτος η λιτανεία δεν θα γίνει, 
διότι είναι δύσκολο να πειθαρ-
χήσει τόσος κόσμος, θα γίνει 

κανονικά η κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Υψηλάντη, όπου 
θα παρίστανται μόνο οι αρχιερείς και μικρή μερίδα καλεσμένων, ενώ ο 
κόσμος θα παραταχθεί ένθεν και ένθεν, πίσω από σχοινιά που θα τοπο-
θετηθούν για την ασφαλή  διεξαγωγή της εκδήλωσης, ενώ θα υπάρχουν 
αυστηρές συστάσεις για μάσκες. Θεωρούμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος 
τρόπος όχι για να γίνει η πανήγυρις - που πρέπει να γίνει - όσο για να 
απαντήσουμε, ότι ως «Παναγία Σουμελά» και ως άνθρωποι που δώσα-
με τα δείγματά μας, εδώ και 70 χρόνια, στα υψώματα του Βερμίου, εί-
μαστε υπεύθυνοι απέναντι στην καθημερινότητα, αλλά και στις ανάγκες 
της ελληνικής πολιτείας» είπε ο κ. Τανιμανίδης, βάζοντας και το ενδεχό-
μενο περαιτέρω πειθαρχίας και εφαρμογής, πιθανόν, νέων οδηγιών της 
πολιτείας και των ειδικών. 

Παράλληλα έχουν ληφθεί μέτρα για παρουσία μονάδας ιατρών και 
νοσηλευτών στην Μονή της Π. Σουμελά στο πλαίσιο του καλύτερου 
δυνατού προγραμματισμού ώστε να γιορτασθεί ο 15Αύγουστος, με ότι 
απαιτεί η προστασία της υγείας όλων. 

Στο πλαίσιο αυτό ακυρώθηκε και μια συναυλία που είχε προγραμμα-
τισθεί, «ώστε να μην υπάρχει ο παραμικρός ψόγος στην προσπάθειά 
μας και να είμαστε συνεπείς απέναντι σε τόσο κόσμο που κάθε χρόνο 
τιμάει την Παναγία μας» πρόσθεσε ο κ. Τανιμανίδης.

Κανονικά θα γίνει και το κτητορικό μνημόσυνο, την πρώτη Κυριακή, 
μετά τον 15Αύγουστο.

Έντονη ανησυχία των ειδικών 
από τον νέο αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, 

δύο εκ των οποίων και στην Ημαθία 
-Πως θα γιορτασθεί φέτος ο 15Αύγουστος στην Παναγία Σουμελά
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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

Μέχρι τέλος Σεπτέμβρη οι 
εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης 

Ευκαιρίας Νάουσας

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία εγγραφών που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος 
του Σεπτέμβρη στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας (ΣΔΕΝ). 

Στο ΣΔΕΝ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν σε δύο χρόνια 
δωρεάν τίτλο σπουδών Γυμνασίου, παρακολουθώντας διαφορετικό τρόπο 
διδασκαλίας, προσαρμοσμένο σε ενήλικες. 

Αιτήσεις υποβάλλονται στο ΣΔΕΝ (Τέρμα Φιλ. Κοκκίνου – Γενικά Λύκεια 
Νάουσας,) καθημερινά (17:00 - 20:00), ενώ για περισσότερες πληροφορίες 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν τον αριθμό  2332052161 ή να απευ-
θύνονται για πληροφορίες  στην Διευθύντρια του ΣΔΕΝ κα Παρασκευά στο 
τηλέφωνο 6986 280541.

Από την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας σήμερα 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.



www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Παράταση τριών μηνών στην παραμονή των αλλοδαπών εργατών 
γης έδωσε χθες το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με παρέμβαση 
του ίδιου του Υπουργού Μ. Χρυσοχοϊδη ώστε να προχωρήσει άμεσα το 
θέμα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που δημοσιοποιήθηκε χθες. 
Μια παράταση την οποία επιθυμούσαν ως αίτημα οι αγρότες, αφού οι 
γεωργικές εργασίες συνεχίζονται και τα εργατικά χέρια είναι απολύτως 
απαραίτητα.

Το έγγραφο του Υπουργείου μεταξύ άλλων αναφέρει αναλυτικά τις ο-
δηγίες και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την συνέχιση διαμονής 
και εργασίας των αλλοδαπών εργατών γης:

«Με την παράταση του επιτρεπτού ορίου βραχείας παραμονής κα-
λύπτεται η περίπτωση μιας αρχικής σύμβασης εργασίας ή μιας νέας 
σύμβασης εργασίας (είτε με τον ίδιο είτε με νέο εργοδότη) που χρονικά 
υπερβαίνει το υπόλοιπο του επιτρεπτού ορίου βραχείας παραμονής 
από την είσοδο.

•  Αναφορικά με την παράταση της επιτρεπόμενης διάρκειας πα-
ραμονής, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού (ΕΚ) 810/2009 
«Κώδικας Θεωρήσεων», καθώς και τα διαλαμβανόμενα στο Εγχειρίδιο 
Κώδικα Θεωρήσεων, σας γνωρίζουμε ότι, για την χορήγηση της παρά-
τασης της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής, θα πρέπει να εξακρι-
βώνεται ότι:

-ισχύει το ταξιδιωτικό έγγραφο του αιτούντος για 3 ακόμη μήνες μετά 
την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης,

-διαθέτει ο αιτών επαρκή μέσα διαβίωσης για την πρόσθετη περίοδο 
διαμονής,

- προσκόμισε ο αιτών αποδείξεις ταξιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης 
για την πρόσθετη περίοδο διαμονής. Στην προκειμένη περίπτωση και 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 παρ. 6 του «Κώδικα Θε-

ωρήσεων», «…η απαίτηση ασφάλισης μπορεί να θεωρηθεί πληρωθεί-
σα, όταν αποδεικνύεται ότι λόγω της επαγγελματικής καταστάσεως του 
αιτούντος μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη η ύπαρξη επαρκούς επιπέδου 
ασφάλισης…».

•Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, βάσει ενωσιακής νο-
μοθεσίας, η παράταση επιτρεπόμενης διάρκειας βραχείας παραμονής 
(δηλαδή 90 ημέρες στις τελευταίες 180 ημέρες), χορηγείται στις περι-
πτώσεις που ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας δεν μπόρεσε 
να εγκαταλείψει την επικράτεια Σένγκεν μετά την λήξη αυτής [π.χ. η 
περίπτωση μιας αρχικής σύμβασης εργασίας ή μιας νέας σύμβασης ερ-
γασίας (είτε με τον ίδιο είτε με νέο εργοδότη) που χρονικά υπερβαίνει το 
υπόλοιπο του επιτρεπτού ορίου βραχείας παραμονής από την είσοδο]. 
Συναφώς τεκμαίρεται, βάσει και του πνεύματος του ευρωπαίου νομοθέ-

τη αναφορικά με την χορήγηση παράτασης, ότι οι αλλοδαποί υπήκοοι 
τρίτης χώρας, στους οποίους χορηγήθηκε παράταση, δεν δύνανται να 
επανεισέλθουν στην ελληνική επικράτεια, μετά την έξοδό τους, κατά το 
χρονικό διάστημα της παράτασης.

•Η παράταση θα χορηγείται για τον απαιτούμενο χρόνο που αναγρά-
φεται στη σύμβαση εργασίας και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαί-
νει τις 90 ημέρες.

Δικαιολογητικά
•Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πληρούν και τις απαιτή-

σεις του «Κώδικα Θεωρήσεων», περιγράφονται ως ακολούθως:
1.Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη, ο οποίος θα δηλώνει υπευθύ-

νως ότι:
 -Υπάρχουν λόγοι σχετιζόμενοι με την παραγωγή, οι οποίοι καθι-

στούν αναγκαία την παράταση παραμονής του αλλοδαπού στην χώρα, 
προκειμένου τον απασχολήσει για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερ-
βαίνει τις 90 ημέρες,

 -Θα καταβάλει το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφο-
ρών,

 -θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005,

- θα εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του, όπως αυτές 
απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για την 
σύναψη σύμβασης εργασίας,

- θα παρέχει επαρκές κατάλυμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2.Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του διαβατήριου του αλλοδαπού, 

καθώς και σελίδας / σελίδων με τις σφραγίδες εισόδου / εξόδου που 
σχετίζονται με την χρονική περίοδο εφαρμογής της ΠΝΠ.

3.Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του εργοδότη.

ΧΘΕΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Τρίμηνη παράταση παραμονής 
στους αλλοδαπούς εργάτες γης

Βελτιωτικές αλλαγές  στο κυβερνητικό σχήμα 
ανακοίνωσε στις 12 το μεσημέρι ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος. Όπως είπε ο κ. Πέτσας, «ο Πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμπληρώνει 
το κυβερνητικό σχήμα, το οποίο παραμένει στα-
θερό ως προς τον αριθμό και τη μεταρρυθμιστι-
κή πολιτική του κατεύθυνση.

Με τις επιλογές του υπογραμμίζει τους στρα-
τηγικούς άξονες που αφορούν το παρόν και το 
μέλλον της Πατρίδας μας. Και επιφέρει λειτουρ-
γικές βελτιώσεις στους τομείς Οικονομικών, Α-
νάπτυξης, Εργασίας, Υγείας και Περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός αποφά-
σισε:

- Την αναβάθμιση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Θεόδωρου Σκυ-
λακάκη, σε Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για τη Δημο-
σιονομική Πολιτική.

- Την αναβάθμιση του Υφυπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκου Παπαθα-
νάση, σε Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, αρμόδιο για τις Ιδιωτικές 
Επενδύσεις και τις Συμπράξεις του Δημόσιου 
και Ιδιωτικού Τομέα.

- Την τοποθέτηση του κ. Παναγιώτη Τσα-
κλόγου στη θέση του Υφυπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιου για τα 
θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης.

- Την τοποθέτηση της κας Ζωής Ράπτη, 
βουλευτή Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών, σε θέση 
Υφυπουργού Υγείας, αρμόδιας για θέματα Ψυ-
χικής Υγείας.

- Την τοποθέτηση του κ. Νικόλαου Ταγαρά, βουλευτή Κορινθίας, στη 
θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιου για θέ-
ματα Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Με τις αλλαγές αυτές επιδιώκεται:
-Η αποτελεσματική διαχείριση των αυξημένων κοινοτικών πόρων.
-Η ενίσχυση του κόσμου της εργασίας και του ασφαλιστικού συστή-

ματος.
-Η οργανωτική ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας.
-Η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση των προκλήσε-

ων της Κλιματικής Αλλαγής.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει πρόσωπα από τη Βουλή και την 

κοινωνία. Διαφορετικών ηλικιών και εμπειρίας. Με γνώμονα τις ικανότη-
τες και τη διάθεση για προσφορά, ανεξάρτητα από ιδεολογικές καταβο-
λές.

Μπροστά στις προκλήσεις των καιρών, ένα ήδη επιτυχημένο κυβερ-
νητικό σχήμα, δέχεται λειτουργικές βελτιώσεις από τον Πρωθυπουργό 
για να ανταποκριθεί, ακόμη πιο αποτελεσματικά, στις προσδοκίες των 
πολιτών».

Η ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης, θα πραγματοποιη-
θεί σήμερα στη μία το μεσημέρι, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Αναβάθμιση Θ. Σκυλακάκη και 4 ακόμα αλλαγές στο κυβερνητικό 
σχήμα ανακοίνωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
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ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο υπό-
γειο της Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για τις ανάγκες 
του Αδελφάτου Γηροκομείου 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
Kηδεύεται σήμερα Τετάρτη 5 Αυ-

γούστου 2020 στις 10.30 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου στο Κλειδί Ημαθίας ο Βασίλει-
ος Καρκασλής σε ηλικία 64 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

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  Τε -
τάρτη 5 Αυ-
γούστου στις 
7:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει 
σ τον  Μέγα 
Π α ν η γ υ ρ ι -
κό Εσπερινό 
στην πανηγυ-
ρίζουσα Ιερά 
Μονή της Με-
ταμορφώσε-
ως του Σωτή-
ρος Χριστού 
Μουτσιάλης. 

 Την Πέ -
μπτη 6 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα 
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



Με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
συναντήθηκε ο Δημάρχος Νάουσας 

Τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/
Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Τσακούμη υ-
ποδέχτηκε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στο γραφείο του στο 
δημαρχείο ο Δήμαρχος Νάουσας κ. Νικόλας Καρανικόλας. 

Με την ευκαιρία της συνάντησης οι δύο άνδρες, που  
διατηρούν ισχυρούς φιλικούς δεσμούς, συζήτησαν θέματα 
που άπτονται συνεργασιών μεταξύ του Δήμου Νάουσας 
και του ΤΕΕ. 
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Κλειστή 
η Φιλόπτωχος 
Βέροιας μέχρι 
31 Αυγούστου

    Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, θα είναι κλειστά 
από 1-31 Αυγούστου, λόγω αδείας της μαγείρισσας. Παράλληλα 
όμως 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 Σεπτεμβρίου 
2020.

Αδικία και εμπαιγμός 
των κατοίκων 

των Ριζωμάτων, 
με τους πίνακες 

προσωρινής 
ανάρτησης 

ιδιοκτησιών στο 
Εθνικό κτηματολόγιο

Μια οδυνηρή έκπληξη με περίμε-
νε, εμένα αλλά και όλους τους ιδιο-
κτήτες (μικροιδιοκτήτες γής, για να 
κυριολεκτούμε) από την ανάρτηση 
των παραπάνω πινάκων.

Με λίγα λόγια διαπιστώσαμε ότι 
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ στις ιδιοκτησίες 
μας, εμφανίζεται αίφνης το Ελληνικό 
Δημόσιο, σε ποσοστό 24/100.

Το Δημόσιο επικαλούμενο νόμο 
του 1925 περί δασικών εκτάσεων, 
ενέγραψε δικαιώματα στην «πολύ-
παθη» ΓΗ ΜΑΣ.

Τι εννοώ με την πομπώδη λέξη 
ΠΟΛΥΠΑΘΗ.

Αυτή η προγονική γη, αγοράστηκε με ιδρώτα και αίμα στην κυ-
ριολεξία το 1925, από 125 οικογένειες των Ριζωμάτων, από τους 
εμφανιζόμενους ως ιδιοκτήτες (τουρκοαλβανικής καταγωγής).

Με απόλυτο σεβασμό στις διεθνείς συνθήκες και στα ανθρώπινα 
ιδεώδη αγόρασαν το αγροδασόκτημα Ριζωμάτων, συνάπτοντας μά-
λιστα και δάνειο από τράπεζα των Σερρών.

Το αγροδασόκτημα Ριζωμάτων δηλαδή ΔΕΝ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΤΗΚΕ, 
ΔΕΝ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΗΣ, μόνο από τον 
Ιδρώτα και τις Αιματηρές Οικονομίες των προγόνων μας.

Εν έτη 2020 λοιπόν, η Ελληνική Πολιτεία αποφάσισε δια των ορ-
γάνων της, ότι αποτελεί τον συνιδιοκτήτη των αγροτικών εκτάσεων 
μας σε ποσοστό 24% παρακαλώ.

Αν επιμείνει στην θέση της αυτή και κατά την κατάρτιση των ο-
ριστικών πινάκων κτηματογράφησης, τότε οι μικροιδιοκτησίες μας 
πάνε περίπατο.

Θα υπάρχουν προβλήματα στις μεταβιβάσεις της γής μας αλλά 
και ΘΑ ΥΠΟΤΙΜΗΘΕΙ (ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΤΕΙ) η αξία της.

Προτείνω (και ως δημοτικός σύμβουλος Βέροιας) :
1) Την καταγγελία και δημοσιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο 

αυτής της στάσης του Δημοσίου.
2) Την ανάληψη νομικών ενεργειών.
3) Την ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών.
Σε επόμενες ανακοινώσεις μου θα εξειδικεύσω τις προτάσεις 

μου.
Καλώ τους κατοίκους των Ριζωμάτων και του Δασκίου σε αγωνι-

στική επαγρύπνηση!
Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και δεν χρειάζεται επανάπαυση!

Θανάσης Δέλλας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 7/2020 διατάξεως του Ει-
ρηνοδικείου Βεροίας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 και 23 του 
σωματείου με την επωνυμία «ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕ-
ΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΟΥ 
ΗΜΑΘΙΑΣ».

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Θεοχάρης Καγκελίδης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 9/2020 διατάξεως του Ει-
ρηνοδικείου Βεροίας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 4, 7, 9, 
10, 11, 13 και 15 του σωματείου με την επωνυμία «Πο-
λιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Πατρίδας – Ευστάθιος 
Χωραφάς».

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Θεοχάρης Καγκελίδης

Το τελευταίο διάστημα έχουμε την επί παντός 
επιστητού τοποθέτηση καλού συμπολίτη μας, ο 
οποίος εξερχόμενος του εργασιακού χώρου και 
μη μπορώντας να αποδεχτεί τη νέα του θέση που 
είναι «ένας από όλους μας», ανακαλύπτει κάθε 
μέρα και από ένα θέμα, για το οποίο αυτός και 
μόνο αυτός κατέχει την απόλυτη αλήθεια. 

Το γεγονός θα ήταν άνευ σημασίας, αν την 
κατάθεση της όποιας «πρωτοπόρας» πλην όμως 
χιλιοειπωθείσας άποψης, δεν συνόδευαν ειρωνεί-
ες, φτηνοί εξυπνακισμοί, παιδαριώδεις αναλύσεις 
και το κυριότερο παραποίηση των τοποθετήσεων 
παρατάξεων.

Αναφερόμενος στο θέμα της ενδεχόμενης α-
νταλλαγής του Δημοτικού Σχολείου με το Δημαρ-
χείο και την ενδεχόμενη επίσης εξαγορά κτιρια-
κών εγκαταστάσεων για δημιουργία νέας σχολικής μονάδας, 
επιπολαίως και αυτο-θαυμάζων την υψηλή του αντιληπτική ικα-
νότητα, έκανε τελικά αυτό για το οποίο κατηγορούσε συλλήβδην 
άπαντες τους αρμοδίους.

Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια τέτοια ανταλλαγή θα είναι 
οικονομικά επώδυνη για τον Δήμο και τους πολίτες (ευτυχώς 
που το αντελήφθη αυτός...), ευνοϊκή για την Μητρόπολη (ως 
προοδευτικός θα ήταν ατόπημα το να μην σταθεί ενάντια στην 
«ιδιοτελή» Μητρόπολη...) και βέβαια να αφήσει καλού κακού και 
κάποια υπονοούμενα για ενδεχόμενη σκοπιμότητα  στην εξα-
γορά των κτιριακών εγκαταστάσεων, ανακαλύπτοντας κέρδος 
στον ιδιοκτήτη! Προφανώς αν το κτίσμα ήταν δικό του, θα το 
έδινε δωρεάν... Αλλά δεν είναι... Όλα αυτά βέβαια, χωρίς να έχει 
γίνει ακόμη η λεπτομερής περιγραφή των όρων και προϋποθέ-
σεων που θα τεθούν στο τραπέζι πριν την οριστική συμφωνία!

Επαναλαμβάνω λοιπόν την τοποθέτησή μας ως ΣΥΝΔΗΜΟ-
ΤΕΣ στο Δημοτικό Συμβούλιο για το επίμαχο θέμα. 

Επειδή θεωρούμε ότι ο χώρος του Βήματος του Αποστόλου 
Παύλου είναι υψηλού ενδιαφέροντος για την τουριστική ανά-
πτυξη της πόλης μας. Επειδή θεωρούμε ότι μια ολοκληρωμένη 
σύνθεση εγκαταστάσεων, εξυπηρέτησης των αναγκών των 
επισκεπτών και προβολής των μνημείων της πόλης μας, θα 
βοηθούσε τα μέγιστα και θα αναβάθμιζε τον Δήμο μας στα 

μάτια των επισκεπτών (με ότι αυτό σημαίνει 
οικονομικά και πολιτιστικά...). Επειδή η πλα-
τεία Ωρολογίου επιβάλλεται να αναδειχτεί ως 
σημαντικό «σημείο» της πόλης, λόγω θέσης, 
χώρου και του πανέμορφου κτιρίου των πα-
λιών δικαστηρίων. Επειδή λίγο πιο κάτω η 
κοίτη του Τριποτάμου έμεινε  στην μορφή που 
ξεκίνησε να της δίνει ο Γιάννης Χασιώτης και 
έκτοτε περιμένει την δική μας παρέμβαση. 
Και επειδή τέλος ο χώρος λίγο πάνω από 
το Βήμα του Αποστόλου Παύλου (παπάκια) 
είναι χώρος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και 
θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην συνολική 
πρόταση, θεωρήσαμε ότι το Δημοτικό Συμ-
βούλιο θα πρέπει να ξεκινήσει έναν συνολικό 
σχεδιασμό για την περιοχή.  

Τοποθετηθήκαμε λοιπόν κατ΄αρχάς θετικά στο να εξετά-
σουμε την πρόταση που εγένετο και που ακόμη βρίσκεται σε 
εμβρυακή μορφή. Επιφυλαχτήκαμε να τοποθετηθούμε οριστικά, 
όταν θα είχαμε μπροστά μας ολοκληρωμένη την πρόταση, με 
λεπτομέρειες για τα όσα περιλαμβάνει και τα οποία στοιχεία θα 
έδειχναν το εάν είναι συμφέρουσα για τον πολίτη ή όχι και που 
θα ήταν, όπως γίνεται αντιληπτό και το κριτήριο της τελικής μας 
απόφασης.

Τι δεν γίνεται κατανοητό;
Γιατί παραποιείται η αλήθεια;
Ο Δήμος, η πόλη χρειάζονται επειγόντως σχεδιασμό μα-

κρόπνοο και είναι καθήκον όλων μας με σοβαρότητα και υπευ-
θυνότητα να «προσθέτουμε» αντί να «αφαιρούμε». Σε κάθε 
περίπτωση τα σοβαρά θέματα του Δήμου, χρήζουν σοβαρής και 
υπεύθυνης αντιμετώπισης, δεν είναι η διέξοδος για τις αϋπνίες 
ενός εκάστου….

Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας. Αφήνω αναπά-
ντητα την ειρωνεία και τα φληναφήματα ως χαμηλού επιπέδου. 
Όταν «ανέβει» ψηλότερα….

Παύλος Παυλίδης 
Επικεφαλής της παράταξης 

«Συνδημότες»

Πολιτισμός 
σημαίνει φως ή ...



Εκπληκτική η εμφάνιση των 
αθλητών μας στο Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα Στίβου ΑμεΑ 

ΟΠΑΠ 2020, που διεξήχθη στο Κεντρι-
κό Στάδιο του Ολυμπιακού Αθλητικού 
Κέντρου Αθηνών, το τριήμερο 31/07-
02/08, τηρώντας αυστηρά το υγειονο-
μικό πρωτόκολλο.

Ηαποστολή του «ΕνΣώματιΥγιεί»πουαποτε-
λούντανσυνολικάαπό9άτομα(6αθλητές)καιήταν
ημεγαλύτερημέχρι τώραγια τοσωματείοσεπρω-
τάθλημαΣτίβου,κατάφερεκαιεπέστρεψεστηνπόλη

τηςΒέροιαςμε7μετάλλια(4Χρυσά-
1Αργυρό-1Χάλκινο),1Πανελλήνιο
ΡεκόρΑνδρών, 2ΠανελλήνιαΡεκόρ
Παιδών, 1βελτίωσηατομικής επίδο-
σης και 2 χρόνους καλύτερους από
ταΠανελλήνιαΡεκόρ,χωρίςναυπο-
λογίζονταιωστόσο,αφούέγιναναπό
τονπρόσφυγααθλητήμας,πουαγω-
νίστηκεμε τηνRefugeesParalympic
Teamεκτόςσυναγωνισμού!

Οι επιτυχίες τωναθλητώνμας
αναλυτικά:

1.ΚοντονήςΚωνσταντίνος(F36):
Πρώτη θέση στονΑκοντισμό με

19.84μ -ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΡΕΚΟΡΑΝ-
ΔΡΩΝ-, αφού κατάφερε και κατέρρι-
ψετοδικότουρεκόρμε19.32μ

Δεύτερη θέσηστηΔισκοβολία με
επίδοση18.34μ

2. Τσιάτσης Αριστείδης (Τ11/
U17)+ΑλεξάνδρουΚλαίρη(GuideRunner)

Πρώτηθέσηστα100μΠαίδωνμεεπίδοση26.13
-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΡΕΚΟΡΠΑΙΔΩΝ-

Πρώτη θέση στα 200μ με επίδοση 59.25 -ΠΑ-
ΝΕΛΛΗΝΙΟΡΕΚΟΡΠΑΙΔΩΝ-

3.ΚολίσογλουΑνδρέας(F35):
Πρώτη θέσηστονΑκοντισμό με 6.21μ -Ατομικό

Ρεκόρ-
4.ΓουρλομάτηςΠαναγιώτης(T20):
Τρίτηθέσηστα100μμεεπίδοση13.23
ΤρίτηθέσηστοΆλμαειςΜήκοςμεεπίδοση5.14μ
5.SolemanAkid(T44)
Πρώτηθέσηστα100μμεεπίδοση15.41
Πρώτηθέσηστα200μμεεπίδοση32.43

[Αγωνίστηκε εκτός συναγωνι-
σμούμε τηνRefugeesParalympic
Team]

ΗΔιοίκηση τουΑ.Σ.ΑμεΑ «Εν
ΣώματιΥγιεί» Βέροιας, συγχαίρει
όλουςτουςαθλητέςπουαγωνίστη-
καν στοΠανελλήνιοΠρωτάθλημα
Στίβουκάτωαπό ιδιαίτερεςσυνθή-
κεςκαιαφόρητηζέστηκαιέδωσαν
τον καλύτερό τους εαυτό! Επίσης
θέλει να συγχαρεί και να ευχαρι-
στήσει:

Τον επικεφαλήςπροπονητή και
ΑρχηγόΑποστολής κ.Καραϊωσήφ
Αλέξανδρο.

Τονπροπονητή τουAkid κ.Οι-
κονόμουΓιώργουαπόταΓρεβενά.

ΤονπροπονητήτουΓουρλομάτη
Παναγιώτηκ.ΦερφέληΚωνσταντί-
νοαπότηΣκύδρα.

ΤηνΚαθηγήτριαΦ.Α.κ.Αλέξαν-
δρουΚλαίρηαπόταΓιαννιτσά,που
εκτέλεσε χρέηGuide Runner για
τον αθλητή με τύφλωσηΤσιάτση
Αριστείδη.

Τους γονείς και την οικογένεια
ΑριστείδηΤσιάτσηπου«τόλμησαν»
καιμαςεμπιστεύθηκανκαιανταμοί-
φθηκαν.

Τον γιατρό της ομάδας κ.Απο-
στολίδηΔημήτριο,Παθολόγοκαια-
ναπλητρωματικό μέλος τουΔΣ για
τιςυπηρεσίεςτουστονπροαγωνιστι-
κόιατρικόέλεγχοτωναθλητώνμας.

Τους χορηγούς μας κ. Μπέκα
Αθηνά (Ενσυναίσθηση) και τον κ.
ΤσιαμήτροΒασίλη(BitsFashion)
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Καλούνται όλα τα τακτικά μέλη 
του Συλλόγου στην  εκλογοα-
πολογιστική Γενική Συνέλευση 

του Συλλόγου που θα πραγματοποιη-
θεί την Κυριακή 23 Αυγούστου 2020 
και ώρα 20.00 στην αίθουσα ΕΛΗΑ 
με θέματα ημερήσιας διάταξης : 

Θέμα1ο:ΕκλογήπροεδρείουΓ.Σ
Θέμα2ο:ΕκλογήΓραμματέαΓ.Σ
Θέμα3ο:ΕκλογήτριμελούςΕφ.Επιτ.
Θέμα4ο:Έγκρισηπεπραγμένωναπερχόμενης

Διοίκησης
Θέμα 5ο:Έγκριση οικονομικού απολογισμού

ετών2017-2019καιπροϋπολογισμού2019-2021
Θέμα 6ο:Αρχαιρεσίες για ανάδειξη 5μελών

Διοικητικού Συμβουλίου και 2 αναπληρωματικών
3μελώνεξελεγκτικήςεπιτροπής

Σε περίπτωσηπου δεν θα πραγματοποιηθεί
απαρτίαηΓ.ΣθαπραγματοποιηθείτηνΤετάρτη26
Αυγούστου2020τηνίδιαώραστηνίδιααίθουσα

ΠΡΟΣΟΧΗ
Α)Δικαίωμαψήφου έχουνμόνον τα ταμειακώς

εντάξει μέλη του Συλλόγου μέχρι την ημέρα των
εκλογών

Β)Οιυποψηφιότητεςγια ταΔιοικητικάΌργανα
θαπρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία του
Συλλόγουμέχριτην20ηΑυγούστου2020.

«Εν Σώματι Υγιεί» Βέροιας
7Μετάλλιακαι3ΠανελλήνιαΡεκόρστο
ΠανελλήνιοΠρωτάθλημαΣτίβουΑμεΑ

ΟΠΑΠ2020

Γενική συνέλευση και εκλογές στον 
Αθλητικό Σύλλογο Ποσειδώνα Βέροιας

Παραμένει...κυανέρυθρηηΧριστίναΑνθίτση
Την κυανέρυθρηφανέλα της ΒΕΡΟΙΑΣ 2017

θαφοράει γιαμιαακόμηχρονιάηΧριστίναΑνθί-
τση.

Αναλυτικάηανακοίνωση:ΗΒΕΡΟΙΑ2017και
ηΧριστίναΑνθιτσηχαράζουνκοινήπορείαγιατην
καινούργιασεζόν.Χριστινα μας χαιρόμαστεπου
ακόμημιαχρόνιαθαβρίσκεσαιστηΒασίλισσατου
Βορράκαιθατιμάςταχρώματατηςφανέλαςμας.
Σου ευχόμαστε πανω απ´ολα υγεία και μαζί να
πανηγυρίσουμετίτλους.

ΔήλωσηΧριστιαναςΑνθιτση
Νιώθωπολύχαρούμενηπουακόμημιαχρόνια

θαβρίσκομαιστηνομάδατηςΒΕΡΟΙΑΣ.Γιαμενα
είναιέναπροσωπικόστοίχημαγιατίαφήσαμεστη
μέσητηςπροσπάθειεςμαςπέρσι,κάτιπουφέτος
θέλω να τελειώσουμε. Ευχομαι υγεία σε όλους
τουςτομείςκαιοιστόχοιμαςναγίνουνχαμογελο
γιαολόκληρητηςπόλημας.
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Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα 
του Ελληνικού χάντμπολ ο 
Χάρης Μπαλτατζής, επέστρε-

ψε στον Φίλιππο!!! Ο 20χρονος αρι-
στερόχειρας παίχτης που αγωνίζεται 
στη θέση του δεξιού ίντερ, επέστρεψε 
στην ομάδα που τον ανέδειξε, έπειτα 
απο το σύντομο πέρασμα που είχε με 
την ομάδα του ΠΑΟΚ, όπου και αγωνί-
στηκε πέρσι σαν δανεικός.

Προϊόντωνπερίφημωνακαδημιώνχάντμπολτου
Φιλίππου, είναι διεθνής με τιςΕθνικές ομάδες των

νέων,τωνεφήβων,αλλάκαιμεόλεςτιςεθνικέςτων
μικρώνηλικιών.

Έχειανακηρυχθεί2χρονιέςMVPστοΠανελλήνιο
πρωτάθλημαΠαμπαίδωνΑ’καικαλύτεροδεξί ιντερ,
2χρονιέςMVPστοΠανελλήνιοπρωτάθλημαΠαίδων
καικαλύτεροδεξί ιντερενώήτανστηνκαλύτερη7ά-
δαστοΠανελλήνιοπρωτάθληματωνεφήβων,παρά
τογεγονόςότιηλικιακάήτανπαίδας!!!!!!

ΕπίσηςήτανMVPκαισεδυοτουρνουάclimax!!!
Είναιομικρότεροςσεηλικίαπαίχτηςπουσκόρα-

ρεμετονΦίλιπποσεΕυρωπαϊκόματςστις9Οκτω-
βρίου2016στηνΠολωνίαμεαντίπαλο την Γκόρνικ
Ζάμπρζε,όπουσεηλικίαμόλις15ετώνσημείωσε2
γκολ!!!!!

ΚαλωσήρθεςΧάρη!!!!

«Η διοικούσα επιτροπή του 
Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροι-
ας είναι στην ευχάρι-

στη θέση να ανακοινώσει την έναρξη 
της συνεργασίας με τον Tέβιν Φέρελ. 
O 25χρονος διεθνής από την Αγία 
Λουκία, θα αποτελέσει τον πρώτο 
ξένο αθλητή στην ιστορία του Φιλίπ-
που Βέροιας, καθώς εντάχθηκε στο 
δυναμικό της ομάδας ενόψει της νέας 
σεζόν 2020-2021 της Volley League.

ΟTevin Curtly FerrelMarcus Jr St Jean, ό-
πως είναι πλήρες το όνομα του πρώην αθλητή
τηςΕλπίδαςΑμπελοκήπων είναι γεννημένοςστις
29.09.1995στηνΣάνταΛουτσία της εξωτικήςΚα-

ραϊβικήςκαιέχειύψος2.00μ.
Ο νεοαποκτηθείς μπλοκέρ έχει σημαντικές ε-

μπειρίες και παραστάσεις από το ελληνικόπρω-
τάθλημα, οι οποίεςθαβοηθήσουν τηνομάδαμας
στηνδύσκοληαποστολήτηςγιαδιάκριση.

ΟΦερέλ,πουκαρφώνειστα3.60μκαμπλοκά-
ρειτουςαντιπάλουςτουστα3.45μέκανεντεμπού-
τοστηVolleyLeagie το2016 για λογαριασμό του
ΗρακλήκαιακολούθησανοιεμφανίσειςτουμεΠα-
ναχαϊκή,ΑΕΚομοτηνήςκαιΕλπίδαΑμπελοκήπων.

Με την ομάδα του LewisCollegeπου αγωνί-
στηκεστηνπατρίδατουέχεισημαντικέςδιακρίσεις,
ενώείναιδιεθνήςμετοαντιπροσωπευτικόσυγκρό-
τημα της χώρας του, τόσο τουβόλεϊ, όσο και του
μπιτςβόλεϊ.

Καλωσορίζουμε τονΤέβινΦέρελ στοΦίλιππο
Βέροιας και του ευχόμαστε μία νέα επιτυχημένη
χρονιάμευγείακαιδιακρίσεις».

ΕπέστρεψεστονΦΙΛΙΠΠΟ
οΧάρηςΜπαλτατζής

Ο 25χρονος Τέβιν Φέρελ
στον Α.Π.Σ. Φίλιππο Βέροιας

Οπρώτοςξένοςαθλητήστηνιστορία
τουΣυλλόγουΒόλεϊ

Ανανέωση συνεργασίας
με Δημήτρη Τσεσμετζίδη

ΗΔΕ του τμήματος
καλαθοσφαίρισης του
ΑΠΣΦίλιππος Βέροι-
ας με χαρά ανακοινώ-
νει την ανανέωση της
συνεργασίας τηςμε το
Δημήτρη Τσεσμετζίδη
γιατηναγωνιστικήσαι-
ζόν2020-21.

Ο 19χρονος αθλη-
τής έχει ύψος1,88 και
αγωνίζεται στη θέση
του point guard.Παρά
το νεαρό της ηλικίας
του, οΔημήτρης είναι
από τις ”παλειοσειρές”
της ομάδας, καθώς έ-
χειστελεχώσειόλεςτις
αγωνιστικές βαθμίδες
των τμημάτων υποδο-
μής.

Με καταγωγή από
τηγειτονικήΣκύδρα,οΔημήτρηςμετακόμισεστηνπόλημαςαπό
πολύμικρόςκαι,ταυτόχροναμετοσχολείο,ακολούθησεπιστάτο
πρόγραμματουαθλητικούκολλεγίουτηςομάδαςμας,Ωςφυσική
συνέπειααυτού,μεμεγάλημαςχαράκαιπερηφάνεια,βλέπουμε
τοΔημήτρηναδρέπειτουςκαρπούςαυτήςτουτηςπροσπάθειας
καινααποτελείήδη,απόαπότηνπερασμένηχρονιά,ισότιμομέ-
λοςτουρόστερμιαςομάδαςπουαγωνίζεταιστοπολύαπαιτητικό
πρωτάθληματηςΑ2ΕθνικήςΚατηγορίας.

ΟΔημήτρηςαποτελεί ίσως τοπιοφωτεινόπαράδειγμα του
διαχρονικούδόγματόςμας,πουθέλειτοπικούςαθλητέςμεήθος
καιποιότητα, ναστελεχώνουν τοανδρικό τμήμα τουσυλλόγου
μας.Ευχόμαστεστο ”λιοντάρι τηςΣκύδρας” να έχει μια χρονιά
γεμάτηυγείακιεπιτυχίες,νασυνεχίσειναπαλεύειμευπομονή,
στοχοπροσήλωσηκιαυτογνωσία,όπωςέκανεμέχριτώρα,γιανα
πραγματοποιήσει τα όνειρά του και να ικανοποιήσει, μέσω των
επιτυχιώντηςομάδας,τιςπροσωπικέςτουφιλοδοξίες.

Πάειγια19Αυγούστουη
απόφασητηςαναδιάρθρωσης!

Μετά την οριστική απόφαση για τη διεξα-
γωγή μπαράζ μεταξύ Ξάνθης και Απόλ-
λωνα Σμύρνης, που σημαίνει ότι και 

τη νέα χρονιά η SL1 θα έχει 14 ομάδες, στην 
Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ πήρε άλλη μια 
αναβολή η συζήτηση για την αναδιάρθρωση 
των κατηγοριών!

Έτσι,οιομάδεςτηςSuperLeague2καιτηςFootballLeague
συνεχίζουνναβρίσκονταιστον…αέρα,καθώςδενμπορούννα
προχωρήσουν τονπρογραμματισμό τους, μιας και δεν γνωρί-
ζουνσεποιακατηγορίαθααγωνίζονταιτηνέασεζόν!

Σύμφωναμετιςτελευταίεςπληροφορίες,ησυζήτησηγιατην
ενδεχόμενηαναδιάρθρωσηστιςδυοαυτέςκατηγορίεςθαμετατε-
θείγιατις19Αυγούστου(!),μεόλαταενδεχόμεναπλέονναείναι
ανοιχτά!Ωστόσουπάρχεισυγκρατημένηαισιοδοξίαότι-έστωκαι
τηνύστατηώρα-θαπεράσειηπρότασηγιατηνέαΒ’Εθνικήτων
δύοομίλων.
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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 

Εντατικοί τροχονομικοί 
έλεγχοι για την πρόληψη 

των τροχαίων ατυχημάτων 
στην Κεντρική Μακεδονία

-Πάνω από 5.000 έλεγχοι 
οχημάτων το Σαββατοκύριακο 

Εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την βεβαίωση επικίνδυ-
νων τροχονομικών παραβάσεων, πραγματοποιούνται καθημερινά στην Κεντρική Μακεδονία.

Συγκεκριμένα, το διάστημα από Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 έως και την Κυριακή 2 Αυγούστου 2020, 
από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, 
ελέχθησαν συνολικά 5.407 οχήματα και βεβαιώθηκαν 882 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Αναλυτικά οι παραβάσεις αφορούσαν:
• 669 για υπερβολική ταχύτητα,
• 66 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
• 64 για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης,
• 31 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
• 22 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα,
• 9 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και
• 21 λοιπές παραβάσεις.
Η προσπάθεια για την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή κυκλοφορία στο οδικό δί-

κτυο συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε ό-
λη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής 
Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων α-
ποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του 
κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό χθες, Δευτέρα 3 Αυγού-
στου, βεβαιώθηκαν σε όλη την επικράτεια οι 
ακόλουθες παραβάσεις:

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

o (91) στην Αττική,
o (45) στην Κεντρική Μακεδονία,
o (38) στη Θεσσαλονίκη,
o (28) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
o (27) στη Θεσσαλία, 
o (23) στην Κρήτη,
o (22) στην Ήπειρο,
o (18) στη Στερεά Ελλάδα,
o (16) στη Δυτική Ελλάδα,
o (11) στο Νότιο Αιγαίο, 
o (9) στην Πελοπόννησο,
o (9) στα Ιόνια Νησιά,
o (7) στο Βόρειο Αιγαίο και
o  (2) στη Δυτική Μακεδονία.
Σημειώνεται ότι από 1 Αυγούστου 2020, έχουν 

βεβαιωθεί συνολικά (961) παραβάσεις και έχουν 
επιβληθεί ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα των (150) 
ευρώ.

• (3) για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων και 
ιδιωτικών επιχειρήσεων (απαγόρευση λειτουργίας, 
μη χρήση μάσκας από το προσωπικό, ποσοστό 
τετραγωνικών μέτρων επιφανείας ανά άτομο, απο-
στάσεις τραπεζοκαθισμάτων, μη δήλωση ραντεβού 
και λίστας πελατών, κ.λπ.).

Σημειώνεται ότι από 1 Αυγούστου 2020, έχουν 
βεβαιωθεί συνολικά (30) σχετικές παραβάσεις.  

• (6) για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρ-
μας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.

Σημειώνεται ότι από 1 Αυγούστου 2020, έχουν 
βεβαιωθεί συνολικά (14) σχετικές παραβάσεις. 

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση με 
σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινω-
νιών Δυτικής Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι οι 
εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασι-
τέχνη Β’ περιόδου 2020 θα διεξαχθούν στο κτίριο 
της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 
Δυτικής Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρί-
ου 2020, στην αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων 
οδηγών, στον 1ο όροφο, με ώρα έναρξης τις 9.00 
το πρωί.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την Τε-
τάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Τετάρτη 23 
Σεπτεμβρίου 2020, από τις 8.30 έως τις 14.00.

Έκτακτες υγειονομικές οδηγίες λόγω της παν-
δημίας του κορωνοϊού

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούννα καταθέ-
σουν αιτήσεις για τις εξετάσεις ραδιοερασιτεχνών 
παρακαλούνται προηγουμένως να επικοινωνούν 
με τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών 
και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης Άγγελο 
Πόπτσια, στο τηλέφωνο 2310 789 397, από τις 7 
έως και τις 16 Σεπτεμβρίου 2020, για να κλείσουν 
ραντεβού για την κατάθεση της αίτησης με τα α-
παιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να αποφεύγεται 
ο συνωστισμός στο χώρο εντός των γραφείων της 
υπηρεσίας.

 Η χρήση μάσκας κατά την είσοδο στα γραφεία 
είναι υποχρεωτική και η χρήση γαντιών προαιρε-
τική. Επίσης, η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεω-
τική την ημέρα των εξετάσεων και στην αίθουσα 
εξέτασης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για συμμετοχή 
στις εξετάσεις

1. Αίτηση στην οποία δηλώνει την κατηγορία 
που επιθυμεί να εξεταστεί ο ενδιαφερόμενος: «ΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ 1» ή «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ» (χο-
ρηγείται από την υπηρεσία),

2. Ηλεκτρονικό Παράβολο 26 € (e-παράβολο 
στον κωδ. 5113), ή το παλιό παράβολο από ΔΟΥ 
(στον ΚΑΕ 3741), για όσες ΔΟΥ εκδίδουν ακόμη 
τέτοια παράβολα,

3. Αστυνομική ταυτότητα, ή διαβατήριο, ή βι-
βλιάριο υγείας, ή άδεια οδήγησης (σε  περίπτωση 
υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα 
στην Ελλάδα, απαιτούνται αποδεικτικά  έγγραφα 
που σχετίζονται με την υπηκοότητά τους και την 
μόνιμη διαμονή τους), μαζί με τις ανάλογες κατά 
περίπτωση φωτοτυπίες,

4. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπη-
ρεσία), στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι: 
α) δεν έχει ανακληθεί προσωρινά ή αμετάκλητα 
προηγούμενη άδεια ραδιοερασιτεχνικού σταθμού 
ασυρμάτου και β) ο τόπος μονίμου κατοικίας,

5. Δύο ( 2 ) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου δια-
βατηρίου,

6. Ανταποδοτικό τέλος υπέρ Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας 6 € (σχετικά στις παρατηρή-
σεις),

7.Αποδεικτικό απολυτηρίου τουλάχιστον δημο-
τικού σχολείου (φωτοτυπία), 

8. Φάκελος από χαρτόνι με αυτιά χωρίς λά-
στιχο (προμήθεια από βιβλιοπωλείο ή από το 
κυλικείο της υπηρεσίας στο ισόγειο του κεντρικού 
κτιρίου της Διεύθυνσης).

Ιδιαιτερότητες
1. Σε περίπτωση ανηλίκου υποψηφίου, απαι-

τείται υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του με την 
οποία παρέχεται η συναίνεσή του για την άσκηση 
των ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων του ανη-
λίκου (ο ανήλικος πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 
ετών και απόφοιτος δημοτικού σχολείου).

2. Για την περίπτωση απαλλαγής από τη γρα-
πτή εξέταση στο κεφάλαιο Α΄ «Τεχνικά Θέματα» 
απαιτείται τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών αλλοδαπής, 
κατεύθυνσης ηλεκτρονικής, ή ηλεκτρολογίας, ή 
τηλεπικοινωνιών (κατατίθεται στην υπηρεσία επι-
κυρωμένο φωτοαντίγραφο, μαζί με τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά).

3. Τα Α.Μ.Ε.Α. με ποσοστό 67% και άνω πλη-
ρώνουν το 50% του e παραβόλου των 26 € (υ-
πάρχει ειδική επιλογή στην εφαρμογή).

Παρατηρήσεις
1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ίδιους 

τους ενδιαφερομένους, ή από άλλα  εξουσιοδοτη-
μένα  από αυτούς πρόσωπα, αποκλειστικά στην 
υπηρεσία μας και τον υπάλληλό μας κ. Άγγελο 
Πόπτσια, ή σε περίπτωση απουσίας του στον 
αναπληρωτή του. Υποβολή των αιτήσεων και των 
συνοδευτικών τους δικαιολογητικών με οποιον-
δήποτε άλλο τρόπο, (π.χ. ταχυδρομικά, ή μέσω 
ΚΕΠ, ή μέσω άλλων υπηρεσιών κ.λ.π.,) δε γίνεται 
δεκτή και καθιστά την υποψηφιότητα του ενδιαφε-
ρομένου αυτόματα άκυρη, σε κάθε περίπτωση.

2. Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πά-
νω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο, 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής στην 
υποβαλλόμενη αίτηση - εξουσιοδότηση και την 
υπεύθυνη δήλωση, από την αστυνομία ή οποιαδή-
ποτε δημόσια αρχή.

3. Το ανταποδοτικό τέλος των 6 ευρώ κατατίθε-
ται αποκλειστικά στην Τράπεζα Πειραιώς στο λο-
γαριασμό 6215-030024-719, με καταχωρημένο το 
ονοματεπώνυμο του υποψηφίου ραδιοερασιτέχνη 
στο αποδεικτικό πληρωμής.

4. Η αίτηση υπάρχει και στο site της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας 

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-
GR&page=167&docid=519 

5. Η ύλη των εξετάσεων και σχετικά θέματα 
υπάρχουν και στο site της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-
GR&page=167&docid=539 

6. Κατά την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι 
να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότη-
τα, ή διαβατήριο, ή βιβλιάριο υγείας, ή άδεια οδή-
γησης (σε περίπτωση αλλοδαπών που διαμένουν 
νόμιμα στην Ελλάδα, άδεια παραμονής)

7. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις, εφ’ όσον ε-
πιθυμούν, μπορούν στη συνέχεια να καταθέσουν 
δικαιολογητικά για έκδοση άδειας ραδιοερασιτέχνη 
και για χορήγηση διακριτικών κλήσης. 

Η αίτηση με τα ανάλογα δικαιολογητικά για 
χορήγηση άδειας ραδιοερασιτέχνη είναι διαθέσιμη  
και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας:

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-
GR&page=167&docid=539

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 2310 
789 397.

Έλεγχοι για τα μέτρα 
αποφυγής της διάδοσης 

του κορωνοϊού
45 παραβάσεις  για μάσκες 

και αποστάσεις στην Κεντρική Μακεδονία

Εξετάσεις για την 
απόκτηση πτυχίου 
ραδιοερασιτέχνη Β΄ 

περιόδου 2020



Τεστ ανίχνευσης κορονοϊού ανά τρεις
ημέρες θα κάνουν οι ποδοσφαιριστές και
ταμέλη του τεχνικούεπιτελείου τουΠΑΟΚ
μετά το δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα
στην ομάδα. Το δεύτερο κρούσμα κορο-
νοϊούστονΠΑΟΚπιθανότατα δεν συσχε-
τίζεται με τοΜίροσλαβΣτοχ, τουλάχιστον
σύμφωναμε την ενημέρωσηπου έχουνοι
άνθρωποι τουΔικεφάλου από τον ΕΟΔΥ.
ΟΠΑΟΚβρίσκεται σεσυνεχή επικοινωνία
μετονΟργανισμόΔημόσιαςΥγείαςκαιλει-
τουργείμεβάσητιςυποδείξειςπουγίνονται
από τους γιατρούς του. Σύμφωνα λοιπόν
με τις οδηγίες των αρμοδίων η ομάδα θα
λειτουργήσει σύμφωναμε τα  υγειονομικά
πρωτόκολλακαιοιπροπονήσειςθαγίνουν
κανονικάμεβάσηόσαεπιτάσσειωστόσοη
ασφάλειατωνποδοσφαιριστών.

Στους χώρους τωνπροπονήσεων γίνο-
νταιαπολυμάνσειςενώοιποδοσφαιριστές,
ταμέλη του τεχνικούεπιτελείουκαιόποιος
άλλος έχει επαφήμε την ομάδαθαπερνά
από τεστανίχνευσης τουCOVID-19  κάθε
τρειςημέρες.

Το δεύτερο κρούσμα ποδοσφαιριστή
που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό απο-
κλείστηκεαπό τηναποστολήπουαπό την
Τρίτη (4/8) θα ξεκινήσει το βασικόστάδιο
προετοιμασίαςστηνΠορταριάτουΠηλίου.

Για τηνώρα τα κρούσματαδενφαίνεται
ναδιαταράσσουν τοπρόγραμμαπουθαα-
κολουθήσει εκεί η ομάδαπου έχει μάλιστα
προγραμματίσειδύοφιλικάμεΑτρόμητοστις
6/8καιτοΒόλοστις10/8στοΠανθεσσαλικό.

ΤουρκικάΜΜΕ:«750χιλιά-
δεςευρώηδιαφοράΠΑΟΚ-

ΜπεσίκταςγιαΆκπομ»
Όπωςαναφέρουν τα τουρκι-

κάΜΜΕ,οιδιαπραγματεύσειςα-
νάμεσασεΠΑΟΚκαιΜπεσίκτας
γιαΆκπομ καλά κρατούν, ενώ
φαίνεται ότι η διαφορά των δύο
ομάδωνέχειμειωθείστις750χι-
λιάδεςευρώ.

Συνεχίζονται οι διαπραγμα-
τεύσεις μεταξύ του ΠΑΟΚ και
τηςΜπεσίκταςγιατημεταγραφή
του ΤσούμπαΆκπομ. Οι αετοί
μετά τη μεταγραφή τουΜπουράκ Γιλμάζ
στηΛιλψάχνουν μία λύσηστην επιθετική
τους γραμμή και έχουνβρει όσαψάχνουν
στο πρόσωπο του 24χρονου παίκτη του
Δικεφάλου.Όπωςαναφέρει η
τουρκική ιστοσελίδα «Aksam
Spor», το οικονομικό χάσμα
ανάμεσαστις δύο ομάδες γε-
φυρώνεται μέρα με την μέρα.
Όπως αναφέρουν οιΤούρκοι,
οΔικέφαλοςέχειρίξειτιςαπαι-
τήσεις του από τα 3.000.000
ευρώστα2.500.000.

Απότηνάλλη,ηΜπεσίκτας
έχει αυξήσει την προσφορά
τους στα 1.750.000 ευρώ.Το
δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η
διαφοράανάμεσαστις δύο ο-
μάδες διαμορφώνεταιπερί τις
750.000 ευρώ, με τουςΤούρ-
κους να είναι διατεθειμένοι να

δώσουνέωςκαι2.000.000ευρώ.Πρινκά-
ποιες ημέρες το Sky Sports ανέφερε ότι
ΠΑΟΚκαιΜπεσίκταςείχανσυμφωνήσειγια
τηνπαραχώρηση τουΆκπομστουςΤούρ-
κουςγιατοποσότων2.000.000ευρώ.
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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.

Αυγενάκης:Παραμένει
ΥφυπουργόςΑθλητισμού

Παρά τη φημολογία που είχε αναπτυχθεί το προηγού-
μενο διάστημα, ο Λευτέρης Αυγενάκης διατηρεί το 
χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργείου Αθλητισμού και 

δεν τον αλλάζει ο πρωθυπουργός.

Οιαλλαγέςστοκυβερνητικόσχήμαδενεπηρεάζουν τελικά τονΥφυπουργό
Αθλητισμού,ΛευτέρηΑυγενάκη.Παρά τηφημολογίαπου είχε αναπτυχθεί το
προηγούμενοδιάστημα,οΗρακλειώτηςπολιτικόςδιατηρείτοχαρτοφυλάκιότου
καισυνεχίζεικανονικάστηθέσητου.

Ανκαιτηνπερίοδοπουτοποδόσφαιροείχεέρθεισεπρώτοπλάνοστηνκυ-
βερνητικήατζέντα,μετονπρωθυπουργό,ΚυριάκοΜητσοτάκη,νααναλαμβάνει
πρωτοβουλίεςκαιναμετατοπίζειτηναρμοδιότητατωνθεμάτωνστονΥπουργό
Επικρατείας,ΓιώργοΓεραπετρίτη,πουέκανεκαιεπαφέςμεFIFA-UEFA,εντού-
τοιςοΑυγενάκηςδεναλλάζει.

Ηαθλητικήατζένταναιμενείναισημαντικήκαιμάλιστακάποιαστιγμήτέθηκε
και ζήτημα«κοινωνικήςσυνοχής»,εντούτοιςγια τονπρωθυπουργόάλλαείναι
ταζητήματαπου«καίνε»στηνπαρούσαφάσηκαιοιόποιεςδιορθωτικέςκινή-
σεις έγινανστην κυβέρνηση, αφορούσαν νευραλγικέςθέσειςσεάλλαΥπουρ-
γείακαιόχιστοΑθλητισμού.

Με εντάσεις και αψιμα-
χίες διεξήχθη η τηλε-
διάσκεψη της Super 

League, όπου εκτός από την 
επικύρωση της βαθμολογίας 
για τις θέσεις 7-14, συζητήθη-
κε το θέμα των τηλεοπτικών 
συμβολαίων και των «άστε-
γων» ΠΑΕ.

Ηεπικύρωσητηςβαθμολογίαςτωνθέ-

σεων7-14 έγινε ομόφωνα, αν και Ξάνθη
καιΠανιώνιοςεξέφρασαντιςεπυφυλάξεις.

Ηαπόφασηαυτήπάντωςανοίγειτονδρό-
μογιατηδιεξαγωγήτωναγώνωνμπαράζ,
ενώκλείνεικάθεπόρταστασενάριααναδι-
άρθρωσης.

Το θέμα όμωςπουπροκάλεσε έντο-
νεςαντιδράσειςκαιαψιμαχίεςήτανγια τα
τηλεοπτικάσυμβόλαιατωνΠΑΕπουαυτή
τη στιγμή είναι στον… αέρα.Ο Γιάννης
Αλαφούζος κατέθεσεπρόταση γιασέντρα
μόνο αν όλες οι ΠΑΕ έχουν τηλεοπτική
στέγη,θέσηπουυποστήριξεκαιοΜάκης
Γκαγκάτσης τουΠΑΟΚ, αλλάπροκάλεσε
την αντίδραση τουΤάκηΑγραφιώτη από
τονΟλυμπιακό.

 Οι «ερυθρόλευκοι» υποστήριξαν ότι
δενμπορείησέντραναεξαρτηθείαπότο

ανόλεςοιΠΑΕθαβρουντηλεοπτικήστέ-
γη,μιαςκαιόσεςομάδεςέχουνενενεργεία
συμβόλαιο,δεσμεύονταιμερήτρες.Ησυ-
ζήτησηφούντωσε και τελικά εκφράστηκε
στηνανακοίνωσηη…βούληση ναβρουν
όλες οι ομάδες τηλεοπτικόσυμβόλαιομέ-
χριναξεκινήσειτονέοπρωτάθλημα.

Παράλληλα, αποφασίστηκε ναμην υ-
πάρξει αίτημα στηνΕΠΟ για επίσπευση
τηςστελέχωσηςτηςΕπιτροπήςΕφέσεων.


Αναλυτικάηανακοίνωση:
 «Κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη

τουΔιοικητικού Συμβουλίου της Super
League, επικυρώθηκε ομόφωνα (με συ-
γκεκριμένες επιφυλάξεις τωνΠΑΕΞάνθη
και Πανιώνιος) η βαθμολογία για τις θέ-
σεις7 έως14 τουΠρωταθλήματοςSuper
League2019-2020.

Ενόψειτηςαβεβαιότηταςπουαυτήτη
στιγμή υφίσταται σε σχέση με την τηλε-
οπτικήστέγη γιαπολλέςΠΑΕ - μέλη του
συνεταιρισμού, τοΔ.Σ. τηςSuper League
αποφάσισε να εκδηλώσειπρος κάθε κα-
τεύθυνση τηβούληση καιπεποίθηση του
περί της ανάγκης ύπαρξης τηλεοπτικών
συμβολαίωνγιαόλεςτιςομάδεςπροκειμέ-
νουναδιεξαχθείομαλάκαιυπόσυνθήκες
υγιούςανταγωνισμού το επικείμενοπρω-
τάθλημα.

ΕνημερώθηκετοΔ.Σ.για τησυνάντη-
ση της επιτροπής με τονΥφυπουργόΑ-
θλητισμούπερίεπιστροφήςφιλάθλωνστις
κερκίδεςτωνγηπέδωντηςSuperLeague,
ενόψειτηςνέαςαγωνιστικήςπεριόδου».

Super League: Η απόφαση για σέντρα 
και τηλεοπτικά συμβόλαια

Τετάρτη 5-8-2020
16:00-21:00 ΠΑ-

ΠΑΓΕΩΡΓ ΙΟΥ  Ι .
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  38
23310-29551

16:00-21:00 ΠΑ-
ΠΑΡΗ -  ΦΥΚΑΤΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΛ. ΣΤΡΑ-
ΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-
23360

19:00-21:00ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩ-
ΝΙΑ23310-60340

21:00-08:00ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩ-
ΝΙΑ23310-60340

Φαρμακεία

ΠΑΟΚ:ΣεδιαρκήεπικοινωνίαμετονΕΟΔΥ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά
γκαρσονιέραστο κέντρο
και Καλλιθέα, με ασαν-
σέρ, 1ος και άνω,μέχρι
20.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιόρο-
φη κατοικία του ‘71,
140 τ.μ. συνολικά, κά-
τω απόΠιερίων, εντός
οικοπέδου, 55.000 ευ-
ρώ.Τηλ.: 6945 122583
EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη
οικοδομή από 100 τ.μ.
περίπουοκάθεόροφος,
κοντά στη ΜΕΒΓΑΛ.
Τηλ.:6971706894.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙστον κεντρι-
κόδρόμοτουΔιαβατού
μαγαζί 111 τ.μ. Τιμή
συζητήσιμη.Τηλ.:6942
067283κοςΓιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστη-
μα63τ.μ.μεπατάρικαι
υπόγειο στηΒέροια, ο-
δόςΤρύφωνος 3.Τηλ.:
6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-

τοικία κοντάστο 7οΔη-
μοτικό, 75 τ.μ., με υπό-
γειο 75 τ.μ. και οικόπε-
δο 200 τ.μ., 48.000 ευ-
ρώ.Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο στη Μέση Βέροι-
ας, 6 στρέμματα, τιμή
130.000 ευρώ (συζητή-
σιμη).Κιν.:6972913645
κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΔΙΑΒΑΤΟΣ ενοικιάζε-
ται διαμέρισμα3Δ,ΣΛΚ,
2W.C., 1οςόροφοςμο-
νοκατοικίας.Τιμήσυζητή-
σιμη.Τηλ.:6981760123.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρσο-
νιέραεπιπλωμένη,Πλατεία
Ωρολογίου,οδόςΜιαούλη17,
Βέροια.Τηλ.:6977174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπερί-

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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πτεροΑκροπόλεως,στηνκαι-
νούργια γέφυρα «Κούσιου».
Τηλ.:6984108684.

ΠΙΝΔΟΥ&ΕΜ.ΠΑΠΠΑ
γωνία ενοικιάζεται κατάστη-
μα45τ.μ.μεπατάρι&W.C.,
ανακαινισμένο με καινούρ-
για κουφώματα. Τηλ.: 6936
554258.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζε-
ται επαγγελματικός χώρος
50 τ.μ., πλήρως ανακαινι-
σμένος, 1ος όρ., γωνιακό,

δίπλασταΑστικά.Τηλ.:6946
740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρα,
γυράςκαιλαντσέρα,ημερομί-
σθιοπολύκαλό.Τηλ.:23310
88018&69720126622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙμηχανικόςαυτο-
κινήτων, ηλεκτρολόγοςαυτο-
κινήτωναπό επιχείρησηστη
Βέροιαγιαπλήρηαπασχόλη-

ση.Ικανοποιητικήαμοιβή.ΖΗ-
ΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί γιαπλή-
ρη απασχόληση, καθώς και
ΠΩΛΗΣΗ γαϊδουράκια.Τηλ.
επικοινωνίας:2331071553&
2331062900.Ώρες επικοινω-
νίας:9:00με18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για πε-
ριποίηση και φροντίδα ηλι-
κιωμένου στη Βέροια. Τηλ.:
2331091098κοςΔημήτρης,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαφρο-
ντίδα ηλικιωμένης στηνΑγ.

Βαρβάρα για 24ωρη βάση.
Πληρ.τηλ.:2331300216.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρίαγιαπερι-
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.

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
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ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

Πληρ.ηλ.:
2331025170
&25178.



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 υπαλληλος για το
κρεοπωλείο«Καρατζούλας»στη
Βέροια,μεεμπειρία.Τηλ.:6937
249048.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  από ετα ιρ ία
κρεάτων ξεκοκαλιστής και οδη-
γόςμεεπαγγελματικόδίπλωμα.
Πληρ.τηλ.:2332042608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με διπλω-
μα Γ΄ κατηγορίας για οδική βο-
ήθεια στη Βέροια. Τηλ.: 23310
41601 & 6980 136902 & 6988
564576.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος βο-
ηθός φαρμακείου στη Βέροια.
Τηλ.:6947564217.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζητά-
ει να προσλάβει για μόνιμη α-
πασχόληση, εξωτερικό πωλητή

ή πωλήτρια για τους Νομούς
Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλο-
νίκης. Απαραίτητα προσόντα,
ευχέρεια λόγου, αγγλική γλώσ-
σα, δίπλωμα αυτοκινήτου, ά-
δε ια εργασίας προσωπικού
ασφαλείας, εμπειρία με βιο-
γραφικό και  συστάσεις.  Μι-
σθός, ασφάλιση και ποσοστά.
Παραλαβή δικαιολογητικών με
συνέντευξη στα κεντρικά γρα-
φεία μας, Θεσσαλονίκης 45
Βέροια www.securitytsiflidis.gr-
sales@securitytsiflidis.gr- Τηλ.
2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ  με

πείρα και αγάπη για τα παιδιά
αναλαμβάνει τη φύλαξη βρε-

φών και νηπίων. Τηλ.: 6987
910004.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ τύπου

ΚΟΥΜΠΟΤΑ, τύπου 7100, 17
ίππους, μαζί με πλατφόρμα,
σεκαλήκατάσταση.Τηλ.:6942
256821 από τις 3.00 μ.μ. έως
10.00μ.μ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από μαθητή
τουΜουσικούΣχολείουσεάρι-
στηκατάστασηAltoΣαξόφωνο
μάρκαςJinbaoκαιταμπουράς.
Ελαφρώς μεταχειρισμένα μα-
ζί με τις θήκες τους. Τιμή Σα-
ξόφωνου 300 ευρώ. Τιμή τα-
μπουρά 80 ευρώ. Τηλ.: 6973
658037.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία νοσοκ.
κρεβάτι ηλεκτρ. με κομπιού-
τερ σε άριστη κατάσταση.
Τηλ.: 6977 402239 κος Γιώρ-
γος.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη
της CICU σε πολύ καλή κα-
τάσταση,400ευρώόλαμαζί.
Τηλ.:2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣσυνταξιούχος,ζη-
τάγνωριμίαμεκυρίααπό55
ετών έως68 ετών,μεσκοπό
τησυμβιωσηήτογάμο.Τηλ.:
6986585060.

ΚΥΡΙΑ 60 ετών, συνταξι-
ούχος, κοινωνική, αξιοπρε-
πής, αναζητά σύντροφο έως

68 ετών με τα ίδια χαρακτηρι-
στικά για μία ουσιαστικήσχέση

ζωής. Μόνο σοβαρές προτά-
σεις.Τηλ.:6997933246.

ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από τη
Βέροια, επιθυμεί γνωριμία με
κοπέλα25-40 ετών.Τηλ.: 6974

706470.
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υ-

ποχρεώσεις ζητάΚυρία 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
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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)

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδρα ή γυναίκα

για βοηθό λογιστήπου

να γνωρίζει το πρό-

γραμμαΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγόμεδίπλωμα

Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που

ναέχειγνώσειςχειριστή

κλαρκ

Πληροφορίες στο

τηλ.:6947021868

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



P Ο κορωνοϊός εί-
ναι σαν τους βλάκες. 
Ζουν ανάμεσά μας…

 
P Κάθε άλλο πα-

ρά ασυμπτωματικοί.

P Ευτυχώς δεν 
κολλάνε. Εκτός κι αν 
κολλάνε.

 
P Συνήθως τα ξέ-

ρουν όλα, εκτός από 
το ότι στην πραγμα-
τικότητα δεν γνωρί-
ζουν απολύτως τίπο-
τε.

 
P Εμβόλιο και θε-

ραπεία για τον ιό θα 
βρεθεί. Για τη βλακεία 
ποτέ.

 
P Αλλά ακόμη 

κι αν βρεθεί, πρώτοι 
οι βλάκες δεν θα το 
χρησιμοποιήσουν. Α-
φού θεωρούν ότι δεν 
είναι.

 
P Άσχετο. Εγώ αν ήμουν κυβέρνηση, φέτος 

αντί για πανσέληνο θα έφερνα το βόρειο σέλας.
 
P Στο νοσοκομείο άντρας που δέχθηκε 

χτύπημα από τη σύζυγό του με σιδερώστρα. 
Καλά την έβγαλε. Θα μπορούσε να τον πάρει 
με το σίδερο.

 
P Τη Στιρέλα! Τη Στιρέλα!
 
P Στο υπουργείο Οικονομικών κατέθεσαν 

τροπολογία για την επίθεση με τσεκούρι στη 
ΔΟΥ Κοζάνης. Και μετά προέβησαν σε άγριο 
τσεκούρι στα αναδρομικά των συντάξεων.

 
P Δύο κρούσματα κορωνοϊού στον ΠΑΟΚ. 

Είναι το λιγότερο κακό της φετινής σεζόν.

 
P Συνιδιοκτή-

της των πολιτών 
κατά 24% στα Ρι-
ζώματα το ελληνι-
κό δημόσιο. Αυτό 
είναι που λέμε: 
χωράφι με την εγ-
γύηση του ελληνι-
κού δημοσίου.

 
P Και:
 
Μιλάνε 2 φίλοι 

που ο ένας αποφά-
σισε να μορφωθεί 
και πήγε στο Πανε-
πιστήμιο:

«Που λες, φίλε 
στο Πανεπιστήμιο 
5 μήνες τώρα έχω 
μάθει όσα δεν μπο-
ρείς να φανταστείς. 
Για παράδειγμα, 
ξέρεις ποιος ε ί-
ναι  ο Johannes 
Gutenberg;»

«Όχι,  ποιος;» 
λέει ο φίλος του 
που δεν είχε τε-
λειώσει ούτε το δημοτικό.

«Είναι ο εφευρέτης της τυπογραφίας. Χάρις σε 
αυτόν έχουμε τα βιβλία σήμερα… Αν πήγαινες και 
εσύ στο Πανεπιστήμιο θα το ήξερες!» του λέει.

Αρχίζει να φορτώνει ο άλλος…
«Μήπως ξέρεις ποιος είναι ο Thomas Edison;»
«Όχι».
«Είναι ο εφευρέτης του ηλεκτρικού λαμπτήρα. 

Τα βλέπεις; Αν πήγαινες στο Πανεπιστήμιο θα το 
ήξερες!»

Ο φίλος του είχε αρχίσει να τα παίρνει για τα 
καλά στο κρανίο. Και συνεχίζει ο άλλος:

«Ξέρεις ποιος είναι ο Alexander Fleming;»
«Εγώ; Πού να ξέρω…»
«Είναι αυτός που ανακάλυψε την Πενικιλίνη 

και έφτιαξε το πρώτο αντιβιοτικό. Αυτά είναι που 
σου λέω… αν είχες πάει και εσύ στο Πανεπιστή-
μιο θα το ήξερες!»

Ο φίλος του τώρα που του είχε ανέβει το αίμα 
στο κεφάλι από την υπεροψία του, τον ρωτάει με 
φυσικότητα:

«Εσύ μήπως ξέρεις ποιος είναι ο Μάριος Σιγα-
νόπουλος;»

Σκέφτεται ο άλλος,…. σφίγγεται,… αλλά δεν 
του έλεγε τίποτα το όνομα…

«Όχι» απαντάει.
«Είναι αυτός που τα έχει με την γυναίκα σου 5 

μήνες τώρα! Αλλά αν δεν πήγαινες στο Πανεπι-
στήμιο θα το ήξερες!»

K.Π.
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