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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…

Μέχρι της Παναγίας, το
υπόλοιπο 35% των περσινών
αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ
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Ο επικεφαλής της παράταξης «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» και πρόεδρος των Αστικών ΚΤΕΛ, Παύλος Παυλίδης, έκανε ένα σχόλιο στο χθεσινό λαϊκό της εφημερίδας μας «Ένεκα Αρχαιολογίας ξηλώθηκαν οι σιδεριές για τα δίκυκλα μπροστά από την
Εκκλησία του Χριστού», που αναρτήθηκε στo facebook  του laosnews.gr. Το σχόλιο είναι:
«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 αντισταθεί σε επί-βουλές, στέλνει λάθος μηνύματα στους δημότες του και δεν θέλω να σκέφτομαι ότι αυτές οι συμπεριφορές υπάρχουν λόγω εκκρεμοτήτων σε άλλα έργα. Κρίμα!!!»
Σχόλιο και ερωτήματα που σίγουρα θα συζητηθούν στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο, αλλά απευθύνονται και κατά της
Εφορίας Αρχαιοτήτων…ίσως όμως ρητορικά!

Μια βραδιά, μια πανσέληνος
και δύο ωραίες εκδηλώσεις

Δύο ιδιαίτερες και ατμοσφαιρικές εκδηλώσεις ταιριαστές με τους χώρους όπου πραγματοποιήθηκαν και με το  φως της αυγουστιάτικης
πανσελήνου έγιναν το βράδυ της Δευτέρας
στους βασιλικούς τάφους των Αιγών με τη συναυλία του Χάικ Γιαζιτζιάν και τη σονάτα του
σεληνόφωτος με τη Γιώτα Φέστα να απαγγέλλει
Ρίτσο, στο αρχαίο θέατρο της Μίεζας. Γεμάτοι
συναισθήματα,  ήχους και στίχους ψυχής, έφυγαν   οι θεατές θεωρώντας εαυτούς τυχερούς
που βρέθηκαν εκεί…
Και οι δύο εκδηλώσεις εντάσσονταν   στις
δράσεις   του Υπουργείου Πολιτισμού για την
Πανσέληνο, σε συνεργασία της   Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας, της ΚΕΠΑ και του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας, με τήρηση των   υγειονομικών
υποδείξεων του ΕΟΔΥ.

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

Συνδρομές

Πλειστηριασμών και
Διακηρύξεων             5,00 ευρώ.
Ισολογισμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συνεννόησης

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

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να πληρωθεί   το υπόλοιπο 35% των περσινών αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, μετά την  
εισροή των 35 εκατομμυρίων ευρώ, από τον κρατικό προϋπολογισμό από την Κυβέρνηση.
Στο μεταξύ λιγότερα από 1.000 ευρώ εισπράττει ένας στους
δύο παραγωγούς ως αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ, όπως αποτυπώνεται από τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία της
τελευταίας δεκαετίας 2016-2019. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του
“Ύπαιθρος Χώρα” το 2019 δόθηκαν αποζημιώσεις σε 58.723
δικαιούχους, δηλαδή σχεδόν το 10% των αγροτών, από αυτούς οι 32.710 (ποσοστό 55%) εισέπραξαν ποσά μικρότερα
των χιλίων ευρώ.
Μπορεί να άργησαν αρκετά και φέτος οι αποζημιώσεις
ωστόσο η Παναγιά έβαλε το χέρι της και αναμένεται να ρθουν
λίγο πριν την γιορτή της!

Μετά την ΚΥΑ για υποχρεωτική
χρήση μάσκας σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
σε κλειστούς χώρους (πλην εστιατορίων), προκύπτει σε πολλούς
ερώτημα σχετικά με το πως μπορεί ο καταστηματάρχης να πείσει
τον πελάτη να συμμορφωθεί και
αν δεν το κάνει, ποιος θα υποστεί
τις κυρώσεις.
Προφανώς, οι ιδιοκτήτες των
καταστημάτων πάσης φύσεως είναι υπεύθυνοι (και υπόλογοι σε
περίπτωση παράβασης) για τους
ίδιους και τους εργαζομένους
τους. Αν εμφανιστεί πελάτης εντός
του καταστήματός τους χωρίς μάσκα, πέρα από συστάσεις, δεν
μπορεί να τον βγάλει έξω... σηκωτό, όπως είναι εύκολα αντιληπτό.
Το πως και αν τελικά θα πεισθεί ο πελάτης, είναι άλλο θέμα και χρειάζεται προσοχή στην συμπεριφορά από όλους.
Σε κάθε περίπτωση, στο άρθρο 3, παρ. 3. της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με Αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 48976/2020 (ΦΕΚ
3165/Β/31-7-2020) με τίτλο «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19», το πρόστιμο των 150 ευρώ για μη χρήση μάσκας από τους πελάτες επιβαρύνει τους ίδιους
τους πελάτες και όχι την επιχείρηση.
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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
Τις ανησυχίες της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την
εξέλιξη της πανδημίας εξέφρασε χθες το απόγευμα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό Σωτήρης Τσιόδρας, κατά τη σημερινή έκτακτη ενημέρωση με τον
υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδιαλιά, σημειώνοντας πως τα νέα κρούσματα ξεπέρασαν τα 120 και τόνισε
την ομόφωνη συμφωνία της Επιτροπής για την ανάγκη χρήσης μάσκας. Επιπλέον τόνισε ότι οι ασπίδες υπολείπεται σε
προφύλαξη της μάσκας.
Ο αυξημένος αριθμός κρουσμάτων εξηγείται από το γεγονός ότι διενεργούνται περισσότεροι έλεγχοι, αλλά επίσης
ότι η αύξηση των κρουσμάτων είναι αποτέλεσμα της αύξησης 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 δειγματοληπτικών ελέγχων.
Επίσης, από την Κυριακή 16 Αυγούστου όποιος εισέρχεται στην Ελλάδα από την Αλβανία, δηλαδή από την Κακαβιά, 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 Αυγούστου.
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 Νοσοκομείου 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 ιχνηλάτηση 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 ενημέρωση 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 καταγράφηκαν 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 πρωτοφανείς αλλαγές σε εκδηλώσεις, ήθη και έθιμα.
Έτσι, με αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο, θα εορταστεί ο 15Αύγουστος 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 συναπάντημα 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 κορονοϊού, η καθιερωμένη λιτανεία.
Για τα νέα δεδομένα μίλησε
στο «ΛΑΟ» ο πρόεδρος του
Ιδρύματος Παναγία Σουμελά
κ. Γιώργος Τανιμανίδης, τονίζοντας τα εξής:
«Εμείς εντός του ναού, τον
15Αύγουστο, θα έχουμε 100
ανθρώπους μαζί με τους επίσημους καλεσμένους και το
εννοώ... Θα υπάρχει χώρος
(διάδρομος) για όσους θα περνούν 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 πειθαρχήσει 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 τοποθετηθούν 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 δώσαμε τα δείγματά μας, εδώ και 70 χρόνια, στα υψώματα του Βερμίου, είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στην καθημερινότητα, αλλά και στις ανάγκες
της ελληνικής πολιτείας» είπε ο κ. Τανιμανίδης, βάζοντας και το ενδεχόμενο 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 προγραμματισθεί, «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.
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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 χαρακτήρα. 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 μουσικής 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 (έως 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 είσοδο 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

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 απευθύνονται για πληροφορίες στην Διευθύντρια του ΣΔΕΝ κα Παρασκευά στο
τηλέφωνο 6986 280541.

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»

30/7/20 - 5/8/20

Ενόψει της εφαρμογής των νέων μέτρων για την πρόληψη της διασποράς του κορονοϊού, δυστυχώς για μία ακόμη φορά, ενημερώνουμε ότι αναστέλλεται η λειτουργία
ΟΛΩΝ των Ομάδων του Κέντρου Υποστήριξης Ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές Βέροιας και της Στέγης Δημιουργίας του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας, μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020.
Θα λειτουργήσουν μόνο οι ατομικές συνεδρίες με τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας και με συναίνεση του λήπτη ή φροντιστή, ενώ τα γραφεία θα είναι κανονικά
ανοικτά.
Πληροφορίες στο τηλ. 2331400426.
Το Δ.Σ.

ντι

Ο Πειρατής Μαυροδόντης και το Μαγικό Διαμά-

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, Μικαέλ Γιουν, Κλοντ Ζιντί Τζ.

Προβολές: : Πέμπτη 30/7, Κυριακή 2/8 - Δευτέρα 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
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ΧΘΕΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Τρίμηνη παράταση παραμονής
στους αλλοδαπούς εργάτες γης
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 οδηγίες και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την συνέχιση διαμονής
και εργασίας των αλλοδαπών εργατών γης:
«Με την παράταση του επιτρεπτού ορίου βραχείας παραμονής καλύπτεται 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 παραμονής, 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 παράτασης της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής, θα πρέπει να εξακριβώνεται 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 πληρωθείσα, 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 νομοθεσίας, η παράταση επιτρεπόμενης διάρκειας βραχείας παραμονής
(δηλαδή 90 ημέρες στις τελευταίες 180 ημέρες), χορηγείται στις περιπτώσεις 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 εργασίας (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 αναγράφεται στη σύμβαση εργασίας και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις 90 ημέρες.
Δικαιολογητικά
•Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πληρούν και τις απαιτήσεις του «Κώδικα Θεωρήσεων», περιγράφονται ως ακολούθως:
1.Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη, ο οποίος θα δηλώνει υπευθύνως ότι:
-Υπάρχουν λόγοι σχετιζόμενοι με την παραγωγή, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παράταση παραμονής του αλλοδαπού στην χώρα,
προκειμένου τον απασχολήσει για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις 90 ημέρες,
-Θα καταβάλει το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών,
-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.

Αναβάθμιση Θ. Σκυλακάκη και 4 ακόμα αλλαγές στο κυβερνητικό
σχήμα ανακοίνωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Βελτιωτικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα
ανακοίνωσε στις 12 το μεσημέρι ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος. Όπως είπε ο κ. Πέτσας, «ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμπληρώνει
το κυβερνητικό σχήμα, το οποίο παραμένει σταθερό ως προς τον αριθμό και τη μεταρρυθμιστική πολιτική του κατεύθυνση.
Με τις επιλογές του υπογραμμίζει τους στρατηγικούς άξονες που αφορούν το παρόν και το
μέλλον της Πατρίδας μας. Και επιφέρει λειτουργικές βελτιώσεις στους τομείς Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας, Υγείας και Περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε:
- Την αναβάθμιση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη, σε Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για τη Δημοσιονομική Πολιτική.

- Την αναβάθμιση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκου Παπαθανάση, σε Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, αρμόδιο για τις Ιδιωτικές
Επενδύσεις και τις Συμπράξεις του Δημόσιου
και Ιδιωτικού Τομέα.
- Την τοποθέτηση του κ. Παναγιώτη Τσακλόγου 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 Ψυχικής Υγείας.
- Την τοποθέτηση του κ. Νικόλαου Ταγαρά, βουλευτή Κορινθίας, στη
θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιου για θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Με τις αλλαγές αυτές επιδιώκεται:
-Η αποτελεσματική διαχείριση των αυξημένων κοινοτικών πόρων.
-Η ενίσχυση του κόσμου της εργασίας και του ασφαλιστικού συστήματος.
-Η οργανωτική ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας.
-Η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση των προκλήσεων της Κλιματικής Αλλαγής.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει πρόσωπα από τη Βουλή και την
κοινωνία. Διαφορετικών ηλικιών και εμπειρίας. Με γνώμονα τις ικανότητες και τη διάθεση για προσφορά, ανεξάρτητα από ιδεολογικές καταβολές.
Μπροστά στις προκλήσεις των καιρών, ένα ήδη επιτυχημένο κυβερνητικό 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 πραγματοποιηθεί σήμερα στη μία το μεσημέρι, στο Προεδρικό Μέγαρο.
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 Αυγούστου 2020 στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου,
πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝ.
ΠΑΡΑΣΙΔΗ
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν 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

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 8 Αυγούστου 2020 στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της
ψυχής της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ
ΝΤΙΚΑ
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το
Θεό.
Ο σύζυγος,
Τα παιδιά, Τα εγγόνια,
Τα αδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς

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

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020 στις 10.30 π.μ. από
τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κλειδί Ημαθίας ο Βασίλειος Καρκασλής σε ηλικία 64 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

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

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 Σεβασμιώτατος
Μ η τ ρ οπολ ί της Βεροίας,
Ναούσης και
Καμπανίας
κ. Παντελεήμων:
Τη ν Τε τάρτη 5 Αυγούστου στις
7:00 μ.μ. θα
χοροστατήσει
στον Μέγα
Πανηγυρικό Εσπερινό
στην πανηγυρίζουσα Ιερά
Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού
Μουτσιάλης.
Την Πέμπτη 6 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει στον 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 Μητροπολιτικό 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 Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σελίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ
5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2020
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2016

Αδικία και εμπαιγμός
των κατοίκων
των Ριζωμάτων,
με τους πίνακες
προσωρινής
ανάρτησης
ιδιοκτησιών στο
Εθνικό κτηματολόγιο
Μια οδυνηρή έκπληξη με περίμενε, εμένα αλλά και όλους τους ιδιοκτήτες (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 «πολύπαθη» ΓΗ ΜΑΣ.
Τι εννοώ με την πομπώδη λέξη
ΠΟΛΥΠΑΘΗ.
Αυτή η προγονική γη, αγοράστηκε με ιδρώτα και αίμα στην κυριολεξία 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 μάλιστα 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 οργάνων της, ότι αποτελεί τον συνιδιοκτήτη των αγροτικών εκτάσεων
μας σε ποσοστό 24% παρακαλώ.
Αν επιμείνει στην θέση της αυτή και κατά την κατάρτιση των οριστικών 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 αγωνιστική επαγρύπνηση!
Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και δεν χρειάζεται επανάπαυση!
Θανάσης Δέλλας

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.
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Πολιτισμός
σημαίνει φως ή ...
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 ειρωνείες, φτηνοί εξυπνακισμοί, παιδαριώδεις αναλύσεις
και το κυριότερο παραποίηση των τοποθετήσεων
παρατάξεων.
Αναφερόμενος στο θέμα της ενδεχόμενης ανταλλαγής του Δημοτικού Σχολείου με το Δημαρχείο και την ενδεχόμενη επίσης εξαγορά κτιριακών εγκαταστάσεων για δημιουργία νέας σχολικής μονάδας,
επιπολαίως και αυτο-θαυμάζων την υψηλή του αντιληπτική ικανότητα, 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 εξαγορά 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 προϋποθέσεων που θα τεθούν στο τραπέζι πριν την οριστική συμφωνία!
Επαναλαμβάνω λοιπόν την τοποθέτησή μας ως ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ στο Δημοτικό Συμβούλιο για το επίμαχο θέμα.
Επειδή θεωρούμε ότι ο χώρος του Βήματος του Αποστόλου
Παύλου είναι υψηλού ενδιαφέροντος για την τουριστική ανάπτυξη 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 πλατεία Ωρολογίου επιβάλλεται να αναδειχτεί ως
σημαντικό «σημείο» της πόλης, λόγω θέσης,
χώρου και του πανέμορφου κτιρίου των παλιών 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 Συμβούλιο θα πρέπει να ξεκινήσει έναν συνολικό
σχεδιασμό για την περιοχή.
Τοποθετηθήκαμε λοιπόν κατ΄αρχάς θετικά στο να εξετάσουμε 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 μακρόπνοο και είναι καθήκον όλων μας με σοβαρότητα και υπευθυνότητα 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 αναπάντητα την ειρωνεία και τα φληναφήματα ως χαμηλού επιπέδου.
Όταν «ανέβει» ψηλότερα….
Παύλος Παυλίδης
Επικεφαλής της παράταξης
«Συνδημότες»

Με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ
συναντήθηκε ο Δημάρχος Νάουσας
Τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/
Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Τσακούμη υποδέχτηκε 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.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 9/2020 διατάξεως του Ειρηνοδικείου Βεροίας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 4, 7, 9,
10, 11, 13 και 15 του σωματείου με την επωνυμία «Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Πατρίδας – Ευστάθιος
Χωραφάς».
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Θεοχάρης Καγκελίδης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 7/2020 διατάξεως του Ειρηνοδικείου 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 ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΟΥ
ΗΜΑΘΙΑΣ».
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Θεοχάρης Καγκελίδης
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«Εν Σώματι Υγιεί» Βέροιας

7 Μετάλλια και 3 Πανελλήνια Ρεκόρ στο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ΑμεΑ
ΟΠΑΠ 2020

της Βέροιας με 7 μετάλλια (4 Χρυσά 1 Αργυρό - 1 Χάλκινο), 1 Πανελλήνιο
Ρεκόρ Ανδρών, 2 Πανελλήνια Ρεκόρ
Παιδών, 1 βελτίωση ατομικής επίδοσης και 2 χρόνους καλύτερους από
τα Πανελλήνια Ρεκόρ, χωρίς να υπολογίζονται ωστόσο, αφού έγιναν από
τον πρόσφυγα αθλητή μας, που αγωνίστηκε με την Refugees Paralympic
Team εκτός συναγωνισμού!

Ε

κπληκτική η εμφάνιση των
αθλητών μας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ΑμεΑ
ΟΠΑΠ 2020, που διεξήχθη στο Κεντρικό Στάδιο του Ολυμπιακού Αθλητικού
Κέντρου Αθηνών, το τριήμερο 31/0702/08, τηρώντας αυστηρά το υγειονομικό πρωτόκολλο.

Η αποστολή του «Εν Σώματι Υγιεί» που αποτελούνταν συνολικά από 9 άτομα (6 αθλητές) και ήταν
η μεγαλύτερη μέχρι τώρα για το σωματείο σε πρωτάθλημα Στίβου, κατάφερε και επέστρεψε στην πόλη

Οι επιτυχίες των αθλητών μας
αναλυτικά:
1. Κοντονής Κωνσταντίνος (F36):
Πρώτη θέση στον Ακοντισμό με
19.84μ -ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΡΕΚΟΡ ΑΝΔΡΩΝ-, αφού κατάφερε και κατέρριψε το δικό του ρεκόρ με 19.32μ
Δεύτερη θέση στη Δισκοβολία με
επίδοση 18.34μ
2. Τσιάτσης Αριστείδης (Τ11/
U17)+ Αλεξάνδρου Κλαίρη (Guide Runner)
Πρώτη θέση στα 100μ Παίδων με επίδοση 26.13
-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΡΕΚΟΡ ΠΑΙΔΩΝΠρώτη θέση στα 200μ με επίδοση 59.25 -ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΡΕΚΟΡ ΠΑΙΔΩΝ3. Κολίσογλου Ανδρέας (F35):
Πρώτη θέση στον Ακοντισμό με 6.21μ -Ατομικό
Ρεκόρ4. Γουρλομάτης Παναγιώτης (T20):
Τρίτη θέση στα 100μ με επίδοση 13.23
Τρίτη θέση στο Άλμα εις Μήκος με επίδοση 5.14μ
5. Soleman Akid (T44)
Πρώτη θέση στα 100μ με επίδοση 15.41
Πρώτη θέση στα 200μ με επίδοση 32.43
[Αγωνίστηκε εκτός συναγωνισμού με την Refugees Paralympic
Team]
Η Διοίκηση του Α.Σ. ΑμεΑ «Εν
Σώματι Υγιεί» Βέροιας, συγχαίρει
όλους τους αθλητές που αγωνίστηκαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Στίβου κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και αφόρητη ζέστη και έδωσαν
τον καλύτερό τους εαυτό! Επίσης
θέλει να συγχαρεί και να ευχαριστήσει:
Τον επικεφαλής προπονητή και
Αρχηγό Αποστολής κ. Καραϊωσήφ
Αλέξανδρο.
Τον προπονητή του Akid κ. Οικονόμου Γιώργου από τα Γρεβενά.
Τον προπονητή του Γουρλομάτη
Παναγιώτη κ. Φερφέλη Κωνσταντίνο από τη Σκύδρα.
Την Καθηγήτρια Φ.Α. κ. Αλέξανδρου Κλαίρη από τα Γιαννιτσά, που
εκτέλεσε χρέη Guide Runner για
τον αθλητή με τύφλωση Τσιάτση
Αριστείδη.
Τους γονείς και την οικογένεια
Αριστείδη Τσιάτση που «τόλμησαν»
και μας εμπιστεύθηκαν και ανταμοίφθηκαν.
Τον γιατρό της ομάδας κ. Αποστολίδη Δημήτριο, Παθολόγο και αναπλητρωματικό μέλος του ΔΣ για
τις υπηρεσίες του στον προαγωνιστικό ιατρικό έλεγχο των αθλητών μας.
Τους χορηγούς μας κ. Μπέκα
Αθηνά (Ενσυναίσθηση) και τον κ.
Τσιαμήτρο Βασίλη (Bits Fashion)

Γενική συνέλευση και εκλογές στον
Αθλητικό Σύλλογο Ποσειδώνα Βέροιας

Κ

αλούνται όλα τα τακτικά μέλη
του Συλλόγου στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Αυγούστου 2020
και ώρα 20.00 στην αίθουσα ΕΛΗΑ
με θέματα ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο: Εκλογή προεδρείου Γ.Σ
Θέμα 2ο: Εκλογή Γραμματέα Γ.Σ
Θέμα 3ο: Εκλογή τριμελούς Εφ.Επιτ.
Θέμα 4ο: Έγκριση πεπραγμένων απερχόμενης
Διοίκησης
Θέμα 5ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού

ετών 2017-2019 και προϋπολογισμού 2019-2021
Θέμα 6ο: Αρχαιρεσίες για ανάδειξη 5μελών
Διοικητικού Συμβουλίου και 2 αναπληρωματικών       
3μελών εξελεγκτικής επιτροπής
Σε περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί
απαρτία η Γ.Σ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26
Αυγούστου2020 την ίδια ώρα στην ίδια αίθουσα
ΠΡΟΣΟΧΗ
Α) Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον τα ταμειακώς
εντάξει μέλη του Συλλόγου μέχρι την ημέρα των
εκλογών
Β) Οι υποψηφιότητες για τα Διοικητικά Όργανα
θα πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία του
Συλλόγου μέχρι την 20η Αυγούστου 2020.

Παραμένει... κυανέρυθρη η Χριστίνα Ανθίτση

Την κυανέρυθρη φανέλα της ΒΕΡΟΙΑΣ 2017
θα φοράει για μια ακόμη χρονιά η Χριστίνα Ανθίτση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: Η ΒΕΡΟΙΑ 2017 και
η Χριστίνα Ανθιτση χαράζουν κοινή πορεία για την
καινούργια σεζόν. Χριστινα μας χαιρόμαστε που
ακόμη μια χρόνια θα βρίσκεσαι στη Βασίλισσα του
Βορρά και θα τιμάς τα χρώματα της φανέλας μας.
Σου ευχόμαστε πανω απ´ολα υγεία και μαζί να
πανηγυρίσουμε τίτλους.
Δήλωση Χριστιανας Ανθιτση
Νιώθω πολύ χαρούμενη που ακόμη μια χρόνια
θα βρίσκομαι στην ομάδα της ΒΕΡΟΙΑΣ. Για μενα
είναι ένα προσωπικό στοίχημα γιατί αφήσαμε στη
μέση της προσπάθειες μας πέρσι, κάτι που φέτος
θέλω να τελειώσουμε. Ευχομαι υγεία σε όλους
τους τομείς και οι στόχοι μας να γίνουν χαμογελο
για ολόκληρη της πόλη μας.

CMYK

M.ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2020
2015

Επέστρεψε στον ΦΙΛΙΠΠΟ
ο Χάρης Μπαλτατζής

Έ

να από τα μεγαλύτερα ταλέντα
του Ελληνικού χάντμπολ ο
Χάρης Μπαλτατζής, επέστρεψε στον Φίλιππο!!! Ο 20χρονος αριστερόχειρας 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 αγωνίστηκε πέρσι σαν δανεικός.

Προϊόν των περίφημων ακαδημιών χάντμπολ του
Φιλίππου, είναι διεθνής με τις Εθνικές ομάδες των

νέων, των εφήβων, αλλά και με όλες τις εθνικές των
μικρών ηλικιών.
Έχει ανακηρυχθεί 2 χρονιές MVP στο Πανελλήνιο
πρωτάθλημα Παμπαίδων Α’ και καλύτερο δεξί  ιντερ,
2 χρονιές MVP στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Παίδων
και καλύτερο δεξί ιντερ ενώ ήταν στην καλύτερη 7άδα στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα των εφήβων, παρά
το γεγονός ότι ηλικιακά ήταν παίδας!!!!!!
Επίσης ήταν MVP και σε δυο τουρνουά climax!!!
Είναι ο μικρότερος σε ηλικία παίχτης που σκόραρε με τον Φίλιππο σε Ευρωπαϊκό ματς στις 9 Οκτωβρίου 2016 στην Πολωνία με αντίπαλο την Γκόρνικ
Ζάμπρζε, όπου σε ηλικία μόλις 15 ετών σημείωσε 2
γκολ!!!!!
Καλωσήρθες Χάρη!!!!

Ανανέωση συνεργασίας
με Δημήτρη Τσεσμετζίδη
Η ΔΕ του τμήματος
καλαθοσφαίρισης του
ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας με χαρά ανακοινώνει την ανανέωση της
συνεργασίας της με το
Δημήτρη Τσεσμετζίδη
για την αγωνιστική σαιζόν 2020-21.
Ο 19χρονος αθλητής έχει ύψος 1,88 και
αγωνίζεται στη θέση
του point guard. Παρά
το νεαρό της ηλικίας
του, ο Δημήτρης είναι
από τις ”παλειοσειρές”
της ομάδας, καθώς έχει στελεχώσει όλες τις
αγωνιστικές βαθμίδες
των τμημάτων υποδομής.
Με καταγωγή από
τη γειτονική Σκύδρα, ο Δημήτρης μετακόμισε στην πόλη μας από
πολύ μικρός και, ταυτόχρονα με το σχολείο, ακολούθησε πιστά το
πρόγραμμα του αθλητικού κολλεγίου της ομάδας μας, Ως φυσική
συνέπεια αυτού, με μεγάλη μας χαρά και περηφάνεια, βλέπουμε
το Δημήτρη να δρέπει τους καρπούς αυτής του της προσπάθειας
και να αποτελεί ήδη, από από την περασμένη χρονιά, ισότιμο μέλος του ρόστερ μιας ομάδας που αγωνίζεται στο πολύ απαιτητικό
πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας.
Ο Δημήτρης αποτελεί ίσως το πιο φωτεινό παράδειγμα του
διαχρονικού δόγματός μας, που θέλει τοπικούς αθλητές με ήθος
και ποιότητα, να στελεχώνουν το ανδρικό τμήμα του συλλόγου
μας. Ευχόμαστε στο ”λιοντάρι της Σκύδρας” να έχει μια χρονιά
γεμάτη υγεία κι επιτυχίες, να συνεχίσει να παλεύει με υπομονή,
στοχοπροσήλωση κι αυτογνωσία, όπως έκανε μέχρι τώρα, για να
πραγματοποιήσει τα όνειρά του και να ικανοποιήσει, μέσω των
επιτυχιών της ομάδας, τις προσωπικές του φιλοδοξίες.
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www.laosnews.gr

13
9

Ο 25χρονος Τέβιν Φέρελ
στον Α.Π.Σ. Φίλιππο Βέροιας
Ο πρώτος ξένος αθλητή στην ιστορία
του Συλλόγου Βόλεϊ

«Η

διοικούσα επιτροπή του
Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας είναι στην ευχάριστη 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 Φιλίππου Βέροιας, καθώς εντάχθηκε στο
δυναμικό της ομάδας ενόψει της νέας
σεζόν 2020-2021 της Volley League.

Ο Tevin Curtly Ferrel Marcus Jr St Jean, όπως είναι πλήρες το όνομα του πρώην αθλητή
της Ελπίδας Αμπελοκήπων είναι γεννημένος στις
29.09.1995 στην Σάντα Λουτσία της εξωτικής Κα-

Πάει για 19 Αυγούστου η
απόφαση της αναδιάρθρωσης!

Μ

ετά την οριστική απόφαση για τη διεξαγωγή μπαράζ μεταξύ Ξάνθης και Απόλλωνα 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, οι ομάδες της Super League 2 και της Football League
συνεχίζουν να βρίσκονται στον… αέρα, καθώς δεν μπορούν να
προχωρήσουν τον προγραμματισμό τους, μιας και δεν γνωρίζουν σε ποια κατηγορία θα αγωνίζονται τη νέα σεζόν!
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η συζήτηση για την
ενδεχόμενη αναδιάρθρωση στις δυο αυτές κατηγορίες θα μετατεθεί για τις 19 Αυγούστου (!), με όλα τα ενδεχόμενα πλέον να είναι
ανοιχτά! Ωστόσο υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι -έστω και
την ύστατη ώρα- θα περάσει η πρόταση για τη νέα Β’ Εθνική των
δύο ομίλων.

ραϊβικής και έχει ύψος 2.00μ.
Ο νεοαποκτηθείς μπλοκέρ έχει σημαντικές εμπειρίες και παραστάσεις από το ελληνικό πρωτάθλημα, οι οποίες θα βοηθήσουν την ομάδα μας
στην δύσκολη αποστολή της για διάκριση.
Ο Φερέλ, που καρφώνει στα 3.60μ κα μπλοκάρει τους αντιπάλους του στα 3.45μ έκανε ντεμπούτο στη Volley Leagie το 2016 για λογαριασμό του
Ηρακλή και ακολούθησαν οι εμφανίσεις του με Παναχαϊκή, ΑΕ Κομοτηνής και Ελπίδα Αμπελοκήπων.
Με την ομάδα του Lewis College που αγωνίστηκε στην πατρίδα του έχει σημαντικές διακρίσεις,
ενώ είναι διεθνής με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, τόσο του βόλεϊ, όσο και του
μπιτς βόλεϊ.
Καλωσορίζουμε τον Τέβιν Φέρελ στο Φίλιππο
Βέροιας και του ευχόμαστε μία νέα επιτυχημένη
χρονιά με υγεία και διακρίσεις».
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Έλεγχοι για τα μέτρα
αποφυγής της διάδοσης
του κορωνοϊού
45 παραβάσεις για μάσκες
και αποστάσεις στην Κεντρική Μακεδονία

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του
κορωνοϊού.
Στο πλαίσιο αυτό χθες, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 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, αποστάσεις 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 φόρμας 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.

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

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 δεξιότητες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περεταίρω πληροφόρηση και δηλώσεις συμμετοχής 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

Εξετάσεις για την
απόκτηση πτυχίου
ραδιοερασιτέχνη Β΄
περιόδου 2020

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι οι
εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη Β’ περιόδου 2020 θα διεξαχθούν στο κτίριο
της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
Δυτικής Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, στην αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων
οδηγών, στον 1ο όροφο, με ώρα έναρξης τις 9.00
το πρωί.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Τετάρτη 23
Σεπτεμβρίου 2020, από τις 8.30 έως τις 14.00.
Έκτακτες υγειονομικές οδηγίες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούννα καταθέσουν 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 απαιτούμενα 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 προαιρετική. Επίσης, η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική 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: «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1» ή «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ» (χορηγείται 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 βιβλιάριο 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 υπηρεσία), 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 διαβατηρίου,
6. Ανταποδοτικό τέλος υπέρ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 6 € (σχετικά στις παρατηρήσεις),
7.Αποδεικτικό απολυτηρίου τουλάχιστον δημοτικού σχολείου (φωτοτυπία),
8. Φάκελος από χαρτόνι με αυτιά χωρίς λάστιχο (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 ανηλίκου (ο ανήλικος πρέπει να είναι τουλάχιστον 12
ετών και απόφοιτος δημοτικού σχολείου).
2. Για την περίπτωση απαλλαγής από τη γραπτή εξέταση στο κεφάλαιο Α΄ «Τεχνικά Θέματα»
απαιτείται τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών αλλοδαπής,
κατεύθυνσης ηλεκτρονικής, ή ηλεκτρολογίας, ή
τηλεπικοινωνιών (κατατίθεται στην υπηρεσία επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, μαζί με τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά).
3. Τα Α.Μ.Ε.Α. με ποσοστό 67% και άνω πληρώνουν το 50% του e παραβόλου των 26 € (υπάρχει ειδική επιλογή στην εφαρμογή).
Παρατηρήσεις
1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ίδιους
τους ενδιαφερομένους, ή από άλλα εξουσιοδοτημένα 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 οποιονδήποτε άλλο τρόπο, (π.χ. ταχυδρομικά, ή μέσω
ΚΕΠ, ή μέσω άλλων υπηρεσιών κ.λ.π.,) δε γίνεται
δεκτή και καθιστά την υποψηφιότητα του ενδιαφερομένου αυτόματα άκυρη, σε κάθε περίπτωση.
2. Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο,
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής στην
υποβαλλόμενη αίτηση - εξουσιοδότηση και την
υπεύθυνη δήλωση, από την αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια αρχή.
3. Το ανταποδοτικό τέλος των 6 ευρώ κατατίθεται αποκλειστικά στην Τράπεζα Πειραιώς στο λογαριασμό 6215-030024-719, με καταχωρημένο το
ονοματεπώνυμο του υποψηφίου ραδιοερασιτέχνη
στο αποδεικτικό πληρωμής.
4. Η αίτηση υπάρχει και στο site της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=elGR&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=elGR&page=167&docid=539
6. Κατά την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι
να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, ή διαβατήριο, ή βιβλιάριο υγείας, ή άδεια οδήγησης (σε περίπτωση αλλοδαπών που διαμένουν
νόμιμα στην Ελλάδα, άδεια παραμονής)
7. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις, εφ’ όσον επιθυμούν, 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=elGR&page=167&docid=539
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 2310
789 397.
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Super League: Η απόφαση για σέντρα
και τηλεοπτικά συμβόλαια
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Αυγενάκης: Παραμένει
Υφυπουργός Αθλητισμού

αν όλες οι ΠΑΕ θα βρουν τηλεοπτική στέγη, μιας και όσες ομάδες έχουν εν ενεργεία
συμβόλαιο, δεσμεύονται με ρήτρες. Η συζήτηση φούντωσε και τελικά εκφράστηκε
στην ανακοίνωση η… βούληση να βρουν
όλες οι ομάδες τηλεοπτικό συμβόλαιο μέχρι να ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα.
Παράλληλα, αποφασίστηκε να μην υπάρξει αίτημα στην ΕΠΟ για επίσπευση
της στελέχωσης της Επιτροπής Εφέσεων.

Μ

ε εντάσεις και αψιμαχίες διεξήχθη η τηλεδιάσκεψη της Super
League, όπου εκτός από την
επικύρωση της βαθμολογίας
για τις θέσεις 7-14, συζητήθηκε το θέμα των τηλεοπτικών
συμβολαίων και των «άστεγων» ΠΑΕ.

Η επικύρωση της βαθμολογίας των θέσεων 7-14 έγινε ομόφωνα, αν και Ξάνθη
και Πανιώνιος εξέφρασαν τις επυφυλάξεις.

Η απόφαση αυτή πάντως ανοίγει τον δρόμο για τη διεξαγωγή των αγώνων μπαράζ,
ενώ κλείνει κάθε πόρτα στα σενάρια αναδιάρθρωσης.
Το θέμα όμως που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αψιμαχίες ήταν για τα
τηλεοπτικά συμβόλαια των ΠΑΕ που αυτή
τη στιγμή είναι στον… αέρα. Ο Γιάννης
Αλαφούζος κατέθεσε πρόταση για σέντρα
μόνο αν όλες οι ΠΑΕ έχουν τηλεοπτική
στέγη, θέση που υποστήριξε και ο Μάκης
Γκαγκάτσης του ΠΑΟΚ, αλλά προκάλεσε
την αντίδραση του Τάκη Αγραφιώτη από
τον Ολυμπιακό.
Οι «ερυθρόλευκοι» υποστήριξαν ότι
δεν μπορεί η σέντρα να εξαρτηθεί από το

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη
του Διοικητικού Συμβουλίου της Super
League, επικυρώθηκε ομόφωνα (με συγκεκριμένες επιφυλάξεις των ΠΑΕ Ξάνθη
και Πανιώνιος) η βαθμολογία για τις θέσεις 7 έως 14 του Πρωταθλήματος Super
League 2019-2020.
Ενόψει της αβεβαιότητας που αυτή τη
στιγμή υφίσταται σε σχέση με την τηλεοπτική στέγη για πολλές ΠΑΕ - μέλη του
συνεταιρισμού, το Δ.Σ. της Super League
αποφάσισε να εκδηλώσει προς κάθε κατεύθυνση τη βούληση και πεποίθηση του
περί της ανάγκης ύπαρξης τηλεοπτικών
συμβολαίων για όλες τις ομάδες προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά και υπό συνθήκες
υγιούς ανταγωνισμού το επικείμενο πρωτάθλημα.
Ενημερώθηκε το Δ.Σ. για τη συνάντηση της επιτροπής με τον Υφυπουργό Αθλητισμού περί επιστροφής φιλάθλων στις
κερκίδες των γηπέδων της Super League,
ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου».

ΠΑΟΚ: Σε διαρκή επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ
Τεστ ανίχνευσης κορονοϊού ανά τρεις
ημέρες θα κάνουν οι ποδοσφαιριστές και
τα μέλη του τεχνικού επιτελείου του ΠΑΟΚ
μετά το δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα
στην ομάδα. Το δεύτερο κρούσμα κορονοϊού στον ΠΑΟΚ πιθανότατα δεν συσχετίζεται με το Μίροσλαβ Στοχ, τουλάχιστον
σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουν οι
άνθρωποι του Δικεφάλου από τον ΕΟΔΥ.
Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία
με τον Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και λειτουργεί με βάση τις υποδείξεις που γίνονται
από τους γιατρούς του. Σύμφωνα λοιπόν
με τις οδηγίες των αρμοδίων η ομάδα θα
λειτουργήσει σύμφωνα με τα   υγειονομικά
πρωτόκολλα και οι προπονήσεις θα γίνουν
κανονικά με βάση όσα επιτάσσει ωστόσο η
ασφάλεια των ποδοσφαιριστών.
Στους χώρους των προπονήσεων γίνονται απολυμάνσεις ενώ οι ποδοσφαιριστές,
τα μέλη του τεχνικού επιτελείου και όποιος
άλλος έχει επαφή με την ομάδα θα περνά
από τεστ ανίχνευσης του COVID-19   κάθε
τρεις ημέρες.
Το δεύτερο κρούσμα ποδοσφαιριστή
που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό αποκλείστηκε από την αποστολή που από την
Τρίτη (4/8) θα ξεκινήσει το βασικό στάδιο
προετοιμασίας στην Πορταριά του Πηλίου.
Για την ώρα τα κρούσματα δεν φαίνεται
να διαταράσσουν το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει εκεί η ομάδα που έχει μάλιστα
προγραμματίσει δύο φιλικά με  Ατρόμητο στις
6/8 και το Βόλο στις 10/8 στο Πανθεσσαλικό.

Τουρκικά ΜΜΕ: «750 χιλιάδες ευρώ η διαφορά ΠΑΟΚ Μπεσίκτας για Άκπομ»
Όπως αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Μπεσίκτας
για Άκπομ καλά κρατούν, ενώ
φαίνεται ότι η διαφορά των δύο
ομάδων έχει μειωθεί στις 750 χιλιάδες ευρώ.
Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του ΠΑΟΚ και
της Μπεσίκτας για τη μεταγραφή
δώσουν έως και 2.000.000 ευρώ. Πριν κάτου Τσούμπα Άκπομ. Οι αετοί
μετά τη μεταγραφή του Μπουράκ Γιλμάζ ποιες ημέρες το Sky Sports ανέφερε ότι
στη Λιλ ψάχνουν μία λύση στην επιθετική ΠΑΟΚ και Μπεσίκτας είχαν συμφωνήσει για
τους γραμμή και έχουν βρει όσα ψάχνουν την παραχώρηση του Άκπομ στους Τούρστο πρόσωπο του 24χρονου παίκτη του κους για το ποσό των 2.000.000 ευρώ.
Δικεφάλου. Όπως αναφέρει η
τουρκική ιστοσελίδα «Aksam
Spor», το οικονομικό χάσμα
ανάμεσα στις δύο ομάδες γεφυρώνεται μέρα με την μέρα.
Όπως αναφέρουν οι Τούρκοι,
Τετάρτη 5-8-2020
ο Δικέφαλος έχει ρίξει τις απαιτήσεις του από τα 3.000.000
16:00-21:00 ΠΑευρώ στα 2.500.000.
ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.
Από την άλλη, η Μπεσίκτας
έχει αυξήσει την προσφορά
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗτους στα 1.750.000 ευρώ. Το
δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η
ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38
διαφορά ανάμεσα στις δύο ο23310-29551
μάδες διαμορφώνεται περί τις
750.000 ευρώ, με τους Τούρ16:00-21:00 ΠΑκους να είναι διατεθειμένοι να

Φαρμακεία

Συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ

Αύγουστος 2020

Το συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ κατά το διάστη
μα από 3-8-2020 μέχρι
9-8-2020 θα είναι το εξής:
Αυτόματος τηλεφωνητής βλα
βών:

τηλ. 2331021814.

Π Α Ρ Η - ΦΥ Κ ΑΤΑ

ΟΛΥΜΠΙΑ Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 2331023360
19:00-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60340
21:00-08:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60340

Π

αρά τη φημολογία που είχε αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα, ο Λευτέρης Αυγενάκης διατηρεί το
χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργείου Αθλητισμού και
δεν τον αλλάζει ο πρωθυπουργός.

Οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα δεν επηρεάζουν τελικά τον Υφυπουργό
Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη. Παρά τη φημολογία που είχε αναπτυχθεί το
προηγούμενο διάστημα, ο Ηρακλειώτης πολιτικός διατηρεί το χαρτοφυλάκιό του
και συνεχίζει κανονικά στη θέση του.
Αν και την περίοδο που το ποδόσφαιρο είχε έρθει σε πρώτο πλάνο στην κυβερνητική ατζέντα, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες και να μετατοπίζει την αρμοδιότητα των θεμάτων στον Υπουργό
Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη, που έκανε και επαφές με FIFA-UEFA, εντούτοις ο Αυγενάκης δεν αλλάζει.
Η αθλητική ατζέντα ναι μεν είναι σημαντική και μάλιστα κάποια στιγμή τέθηκε
και ζήτημα «κοινωνικής συνοχής», εντούτοις για τον πρωθυπουργό άλλα είναι
τα ζητήματα που «καίνε» στην παρούσα φάση και οι όποιες διορθωτικές κινήσεις έγιναν στην κυβέρνηση, αφορούσαν νευραλγικές θέσεις σε άλλα Υπουργεία και όχι στο Αθλητισμού.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ
03/08/2020 έως 07/08/2020
Στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Βέροιας προσφέρονται Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ανασφάλιστους και άπορους πολίτες του
Δήμου Βέροιας,  από εθελοντές επαγγελματίες υγείας. Για πληροφορίες και
ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στο
τηλεφωνικό νούμερο 23313-53821 και 53809 ή να επισκέπτονται το Δημοτικό Ιατρείο στη  διεύθυνση οδός Σταδίου 51, πιο κάτω από το γήπεδο της
Βέροιας.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη

τοικία κοντά στο 7ο Δη-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

οικοδομή από 100 τ.μ.

μοτικό, 75 τ.μ., με υπό-

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

περίπου ο κάθε όροφος,

γειο 75 τ.μ. και οικόπε-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

κοντά στη ΜΕΒΓΑΛ.

δο 200 τ.μ., 48.000 ευ-

ΔΙΑΒΑΤΟΣ ενοικιάζε-

Τηλ.: 6971 706894.

ρώ. Τηλ.: 6945 122583

ται διαμέρισμα 3Δ, ΣΛΚ,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά
γκαρσονιέρα στο κέντρο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙ-

και Καλλιθέα, με ασαν-

ΚΙΑΖΕΤΑΙ στον κεντρι-

σέρ, 1ος και άνω, μέχρι

κό δρόμο του Διαβατού

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

20.000 ευρώ. Τηλ.: 6945

μαγαζί 111 τ.μ. Τιμή

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

122583.

συζητήσιμη. Τηλ.: 6942

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι δι ό ρ ο -

Euromesitiki.

2 W.C., 1ος όροφος μονοκατοικίας. Τιμή συζητή-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

067283 κος Γιώργος.

φη κατοικία του ‘71,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστη-

δο στη Μέση Βέροι-

140 τ.μ. συνολικά, κά-

μα 63 τ.μ. με πατάρι και

ας, 6 στρέμματα, τιμή

σιμη. Τηλ.: 6981 760123.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα επιπλωμένη, Πλατεία
Ωρολογίου, οδός Μιαούλη 17,
Βέροια. Τηλ.: 6977 174457.

τω από Πιερίων, εντός

υπόγειο στη Βέροια, ο-

130.000 ευρώ (συζητή-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

οικοπέδου, 55.000 ευ-

δός Τρύφωνος 3. Τηλ.:

σιμη). Κιν.: 6972913645

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ρώ. Τηλ.: 6945 122583

6944 024468.

κ. Τάσος.

EUROMESITIKI.

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει του πολίτες ότι λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν, αναπροσαρμόζει
τα καθημερινά δρομολόγιά του από 15-5-2020 έως 30-6-2020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περί-

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο  	
23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	 23313 50102
23310199,23310 68400
Πυροσβεστική   	
Νοσοκομείο κέντρο 	
23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες	 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 	
23313 51400
ΕΚΑΒ 	
166
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες 	
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
2331022.342
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
23313 53124
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών 	
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών: 	
2331353416, 7
Τελωνείο	 2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)	 2331060.066
Ι δ ι ω τ ι κ ό Κ Τ Ε Ο Β έ ρ ο ι α ς ( Μ α κ ρ ο χ ώ ρ ι )              
2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894.463,
	 2310894.562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331096.342  
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879  
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 	
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 	
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής: 	
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.643
Γραμματεία: 	
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:	 2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής: 	
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.653
Γραμματεία: 	
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: 	
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής: 	
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.669
Γραμματεία: 	
2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών 	
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
2331350536
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
2332 3 50300
Δημαρχείο: 	
Fax: 	
2332 0 24260
ΚΕΠ: 	
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: 	
2333 3 50100
Δημοτολόγιο
23333 50150
Ληξιιαρχείο
23333 50130
Πρωτόκολλο
23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
23333 50144
Γραφείο Προσωπικού
23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου
23333 50142
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ.
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Ανελκυστήρα, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.23898 ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται κομπλέ
επιπλωμένη γκαρσονιέρα 29 τ.μ., μικτά κατασκευή 1978, 1 υ/δ σαλοκουζίνα και μπάνιο , 1
ος όροφος , με ανεξάρτητη θέρμανση , A/C και
ελάχιστα κοινόχρηστα μόνο 200€. Θα είναι ελεύθερο και επισκέψιμο από 1/05/2020.
Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη  κομπλέ
, γκαρσονιέρα 30 τ.μ., κατασκευή 1982, 1 χώρος
,  2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά , ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατάσταση, συνθετικά
κουφώματα με διπλά τζάμια, ατομική θέρμανση
με κλιματιστικό και με μία ντουλάπα, ενοίκιο 150€.
Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106563 ΚΕΝΤΡΟ, Ξενοικιάζεται
Studio 35τ.μ., 1ου ορόφου υπερυψωμένου,
σε άριστη κατάσταση, αποτελείται από έναν
μεγάλο ενιαίο χώρο και WC, βρίσκεται σε πολύ
κεντρικό σημείο, με ατομική θέρμανση πετρελαίου, σε πολύ καλή τιμή μόνο: 170€. Θα είναι
ελεύθερο από 1/08/2020. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23771 - ΣΤΟ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας
40 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1
Υπνοδωμάτιο, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο μερικώς
επιπλωμένη. Είναι κατασκευασμένη το 1978
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα,
Ανελκυστήρα, Θέρμανση  με κλιματιστική  Τιμή:
200€ .Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24438 ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ περιοχή Ανοίξεως , ενοικιάζεται μερικώς ανακαινισμένη γκαρσονιέρα 50 τ.μ., με καλή κουζίνα και μπάνιο
κατασκευή 1972, 1 υ/δ, 3 ος όροφος , χωρίς
ασανσέρ , με ατομική θέρμανση και ελάχιστα
κοινόχρηστα , καινούργια συνθετικά κουφώματα
και ενοίκιο μόνο 180€. Θα είναι ελεύθερο από
20/7/2020. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106569 ΚΕΝΤΡΟ Ενοικιάζεται Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 75τ.μ. στον 5ο όροφο, Ρετιρέ, με 2υ/δ, σαλόνι, ανακαινισμένη κουζίνα, μπάνιο, έχει ατομική θέρμανση πετρελαίου,
επιπλωμένο κομπλέ, με ηλεκτρικές συσκευές
και πλυντήριο ρούχων, με μία ντουλάπα, διαμπερές, βλέπει σε μεγάλη ανοιχτωσιά, ηλιόλουστοι χώροι, κουφώματα αλουμινίου συρόμενα,
με ανελκυστήρα, ηλιακό θερμοσίφωνα, σε πολύ
κεντρικό σημείο, μίσθωμα 350€. Πληροφορίες
μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 115202 ΑΝΟΙΞΕΩΣ , Διαμέρισμα 77
τ.μ., καθ. και 87 τ.μ. μικτά κατασκευή 1980, 2
υ/δ, 4 ος όροφος, διαθέτει θέα απρόσκοπτη,
ανακαινισμένο πολυτελώς , άψογα συντηρημένο, καταπληκτικό διαμέρισμα, σε εξαιρετική
κατάσταση, σύγχρονες προδιαγραφές , καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια,
απίστευτα εργονομικό, οι χώροι του λειτουργικοί,
ατομική θέρμανση πετρελαίου, επιπλωμένο
, με ανελκυστήρα, με δύο ντουλάπες , με ηλιακό θερμοσίφωνα, με κλιματιστικό , με πολύ
μεγάλη βεράντα,  με θωρακισμένη πόρτα, με
πολύ ωραίο μπάνιο, για απαιτητικούς μισθωτές,

γωνιακό,  τιμή 280 €.
ΚΩΔ: 106507 ΕΛΗΑ, Διατίθεται ένα ωραιότατο Διαμέρισμα 80τ.μ. σε Ημιόροφο, με 2υ/δ,
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, κομπλέ επιπλωμένο,
με ηλεκτρικές συσκευές, η θέρμανση είναι με 2
κλιματιστικά Inverter, με πολύ μοντέρνα διακόσμηση, διαμπερές, με μία ντουλάπα, θωρακισμένη πόρτα εισόδου, ηλιακό θερμοσίφωνα, σε
πολύ καλή τοποθεσία, μηνιαίο μίσθωμα 380€.
Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23712 - Βέροια Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο Διαμέρισμα συνολικής
επιφάνειας 98 τ.μ. μικτά και 88 τ.μ. καθ. στον
3ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1968 και διαθέτει Ατομική
θέρμανση Πετρελαίου, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, A/C, Έπιπλα, Διπλά τζάμια
- Τιμή: 270 €.
Κωδ: 12742 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ενοικιάζεται πολύ άνετο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105
τ.μ. μικτά και 78 τ.μ. καθ. ευρισκόμενο στον 2ο
όροφο. Αποτελείται από 2 υ/δ , σαλονοκουζίνα
, μπάνιο και αποθήκη. Είναι κατασκευασμένο
το 1995, έχει Κουφώματα Αλουμινίου, με διπλά
τζάμια, χωρίς θέρμανση, Αποθήκη 4 τ.μ.,, Τιμή
200 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι ελεύθερο από 1/08/2020.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ: 14039 - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην οδό Σαλαμίνος μία Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας
100 τ.μ. ισόγεια σε σχετικά καλή κατάσταση με
οικόπεδο 600 τ.μ.. Αποτελείται από 2-3 Υπνοδωμάτια σαλονοκουζίνα και μπάνιο Διαθέτει
επίσης θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο και μία
μεγάλη αποθήκη . - Τιμή: 220€.
Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40 τ.μ.
,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σαλόνια
5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, και δύο
μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει καμινάδα),
επιπλωμένη , με αποθήκη και με δύο ντουλάπες
, έχει ηλεκτρικές συσκευές αλλά και ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται σε τιμή πραγματικής
ευκαιρίας , 350€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24291 - Στον Κοπανό Νάουσας   ,
ενοικιάζεται αποθήκη συνολικής επιφάνειας
650 τ.μ. σε ισόγειο χώρο με αυλή μπροστά .
Αποτελείται από έναν ενιαίο  Χώρο, και WC. .
Μίσθωμα  650 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24763 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 35 τ.μ.,
κατασκευή 2000, με δύο χώρους , 3 ος όροφος, καινούργιο εντελώς, σε άψογη κατάσταση,
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, άψογα
συντηρημένο, με ωραία διαρρύθμιση, με υδραυλικό ανελκυστήρα , κεντρικότατο, με μίσθωμα
τα 200€.
Κωδ: 24716 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ.
κομπλέ επιπλωμένο 1ου ορ.  Αποτελείται από

υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
2 Χώρους και δικό του wc αλλά και με κουζινάκι
. Είναι κατασκευασμένο το 2005 και διαθέτει
θέρμανση με κλιματιστικό , τα κουφώματα του
Συνθετικά και Διπλά τζάμια, πόρτα θωρακισμένη
, με Ανελκυστήρα μεγάλο , A/C,  Τιμή: 250 €.
Κωδ: 104786 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 1
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, και με  Ανελκυστήρα - Τιμή: 170 €.
Κωδ: 24748  Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. Είναι
κατασκευασμένο το 1981 και διαθέτει κουφώματα συνθετικά, με  έπιπλα και με  διπλά τζάμια
- Τιμή: 300 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106566 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 25τ.μ. Ισόγειο
και 15τ.μ. πατάρι, με μεγάλη πρόσοψη σε κεντρικό δρόμο, σε σημείο μεγάλης προβολής
και εμπορικότητας, κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις, με μηνιαίο μίσθωμα 220€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106195 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα 105τ.μ. Ισόγειο και 20τ.μ. πατάρι,
με πολύ μεγάλη βιτρίνα, σπάνιας προβολής,
σε εμπορικό δρόμο, κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις, με WC, μίσθωμα πολύ λογικό μόνο
500€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 1112 - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον πεζόδρομο κατ΄ αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 160 τ.μ. αναλυτικά με 60 τ.μ. ισόγειο,
60 τ.μ. υπόγειο και 40 τ.μ πατάρι, με πολύ μεγάλη βιτρίνα , σπάνιο το σημείο και η ευκαιρία
μοναδική. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρό ενδιαφερόμενο μισθωτή. Τιμή: 1.200 €. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106447 - ΠΙΕΡΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Νεόδμητο Κατάστημα συνολικής επιφάνειας
172 τ.μ. Ισόγειο και 172τ.μ. Υπόγειο. Είναι κατασκευασμένο το 2005, διατίθεται για πολλαπλές
χρήσεις, ιδανικό για γραφειακούς χώρους, με
πολύ μεγάλη βιτρίνα και προαύλιο χώρο, Τιμή:
550 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται
Πάρκινγκ 15τ.μ. κλειστό με άνετη πρόσβαση με
μηνιαίο μίσθωμα μόνο 50€.
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 104996 - ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα καινούργιο ακατοίκητο συνολικής
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 1ο ορ. Αποτελείται από
2 υ/δ , σαλόνι, κουζίνα ξεχωριστή και μπάνιο
. Είναι κατασκευασμένο το 2006 και διαθέτει
θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Διαθέτει απεριόριστη θέα, τα δε κουφώματα του είναι καινούργια συνθετικά. Διαθέτει και κλειστό πάρκινγκ με
πολύ εύκολη πρόσβαση. - Τιμή: 78.000 €.
Κωδ: 12870 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. μικτά και
80τ.μ. καθ., στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 2
υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1967 και διαθέτει απεριόριστη Θέα,
οι χώροι του λειτουργικοί, κουφώματα ξύλινα,
ανελκυστήρα, χωρίς θέρμανση, με εξαιρετική διαρρύθμιση, σκαλιά εισόδου,  σε μοναδική τοποθεσία, σε τιμή προσφοράς μόνο: 52.000 €. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12743 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 2 ο
όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο
το 1995 και διαθέτει θέρμανση με σόμπα η
ότι άλλο θελήσει ο αγοραστής  , έχει καινούργια
κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, και
ανελκυστήρα, έχει επίσης πάρκινγκ πυλωτής  ,
αποθήκη μέσα και ηλιακό θερμοσίφωνα - Τιμή:
50.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13084 ΡΟΔΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οροφοδιαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 τ.μ. στον
5ο όροφο Ρετιρέ, αποτελείται από 3 υπνοδωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1997 και διαθέτει θέρμανση ατομική
με κλιματιστικό, απεριόριστη Θέα στον κάμπο,
κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, ηλιακό
θερμοσίφωνα, θωρακισμένη πόρτα εισόδου,
ανελκυστήρα, με τέντες, κλειστό πάρκινγκ 18τ.μ.
καθώς και μια αποθήκη 9 τ.μ., σε πολύ καλή γειτονιά, άνετοι χώροι, σε τιμή προσφοράς
95.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο αγοραστή.Αποκλειστική διάθεση και
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ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας
50 τ.μ. Αποτελείται από 1 υ/δ , Σαλονοκουζίνα
και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 2002 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική με  Ηλεκτρικό, Έχει
απεριόριστη Θέα και μεγάλο υπόλοιπο δόμησης
οικοπέδου και κήπο,  Τιμή μόνο 30.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του
ακινήτου αυτού.
Κωδ. 13971 ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπάνια μονοκατοικία στο Λοζίτσι   συνολικά σε δύο επίπεδα
220 τ.μ., σε  3.850τ.μ  οικόπεδο  , η κατασκευή
της έγινε το 2005, 2 υ/δ στο ισόγειο και 3 δσκλ
στον πρώτο όροφο , ανοιχτωσιά, εξαιρετικής
κατασκευής, γεωμετρικά δομημένο , ηλιόλουστοι
χώροι, έχει τζάκι, με δύο μπάνια , σε πολύ καλή
τιμή μόνο: 300.000€.
κωδ. 14216 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. με ανεξάρτητη μεγάλη αυλή, με υπόγειο 40τ.μ. ,κατασκευή 1980, 4 υ/δ, διαθέτει θέα απρόσκοπτη, με
πολύ μεγάλες βεράντες, άψογα συντηρημένο,
χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα τοποθέτησης
για τζάκι ή σόμπα(υπάρχει καμινάδα), επιπλωμένο , με αποθήκη , με δύο ντουλάπες , με
ηλεκτρικές συσκευές, με ηλιακό θερμοσίφωνα,
εντυπωσιακοί χώροι υποδοχής, ηλιόλουστοι χώροι, με δύο μπάνια , διαμπερές, σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας μόνο 130.000€, Πληροφορίες
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.14390 Στα ΚΑΒΑΚΙΑ Βέροιας , πωλείται σπάνια Βίλα 400 τ.μ., συνολικά σε τρία επίπεδα , η θέα της μοναδική , σε κατάσταση εξαιρετική
, άνετοι χώροι, άριστη διαρρύθμιση , πολύ αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών, γεωμετρικά
δομημένη , για πολύ απαιτητικούς αγοραστές ,
επιβλητική στην όψη , με αρμονικές αναλογίες ,  
διαθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα , ψησταριά , ενεργειακό τζάκι, μια μεγάλη αποθήκη και ένα δεύτερο
διαμέρισμα ξενώνα στο ισόγειο , με διπλό γκαράζ
κλειστό και άλλα δύο γκαράζ έξω σκεπαστά με
ντουλάπες παντού, διαθέτει δρύινα δάπεδα στα
υπνοδωμάτια και επιλεγμένο λευκό μάρμαρο
Βεροίας στο σαλόνι , αλουμινίου κουφώματα  με
θερμογέφυρα και με διπλά τζάμια και 3 μπάνια .
Το οικόπεδο του είναι 5680 τ.μ. περιφραγμένο ,
ζητούμενο τίμημα 380.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο με
εύκολη πρόσβαση.   Τιμή: 30.000 € .
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12808 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 27 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου
- Τιμή: 12.000 €.
Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο
συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
- Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.
ΚΩΔ.116300 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ απο-
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κλειστικά από το γραφείο μας σπάνιο γραφείο  
39 τ.μ. και με 17,5 τ.μ. αποθήκη στο υπόγειο
1ος όρ. ψηλός  οικοδομή του 1999, σε πολύ
καλή κατάσταση και σε εξαιρετικά καλή τιμή, χωρίς θέρμανση. Πρόκειται για ένα πολύ φωτεινό
και γωνιακό ακίνητο στο κέντρο της πόλης, με
ανοιχτωσιά μπροστά του , Τιμή 28.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται
από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά
τζάμια - Τιμή: 54.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 105097 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Κατάστημα 70 τ.μ., κατασκευή 90, ενιαίος χώρος , Ισόγειο, γωνιακό, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε πολύ καλή
τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 20.000 €.
Κωδ: 105093 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 114 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται από
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1979 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου,  Τιμή: 18.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115745 - ΣΤΟ ΣΑΑΚ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριν του Μπονάνου πωλείται αγροτεμάχιο με
σύνδεση στο δίκτυο υψηλής πίεσης , συνολικής
επιφάνειας 26.100 τ.μ. άδειο η και μισθωμένο ,
με δική του βάνα , Τιμή: 58.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120
τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές ,
σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία
χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.
Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας
2183 τ.μ. Τιμή: 33.000 €.
Κωδ.12734  ΑΓΚΑΘΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ πωλείται
οικόπεδο 4.420 τ.μ.  τ.μ., μέσα στο χωριό, εντός
σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο, με , σε πολύ
καλή γειτονιά μόνο 45.000€ όλο μαζί. Πωλείται
και το μισό στις 25.000€ Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 12811 - ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιτελές μεγάλο και  ακατοίκητο διαμέρισμα  συνολικής επιφάνειας 156 τ.μ. στον 1 ο
όροφο με μοναδική θέα , σπάνια ανοιχτωσιά ,
επιβλητικό με 4 υ/δ και πολύ άνεση. Πωλείται
σε τιμή σπάνιας ευκαιρίας μόνο 42.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.  

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ   94 τ.μ  χωρις, ασανσέρ 3ΔΣΚ Χρήζει μικρης  ανακαιν. 50000€
Β. ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  πλησιον ,42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 21000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 44000€
ΚΕΝΤΡΟ Διατηρητεο με 3ΔΣΚ και αδεια από αρχαιολογια για
εργασιες μονο 25000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75+75 τ.μ
Οικ.200 τ.μ 50000€
ΚΕΝΤΡΟ 94 τ.μ. 2ος με Θεα Α.Θ. ασανσερ,κοπλαμ 2-3 ΔΣΚ 70000€
ΠΙΕΡΙΩΝ κοντά  διπλοκατοικία 80 τ.μ+ ισογειο σε οικοπ.220
τ.μ 58000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 97 Τ.Μ 30 ετων 1ος 2Δσκ Αν.Θερμ. μονο 40000€
ΠΑΣΤΕΡ Υμιυπ. Διαμερισμα 111 τ.μ 30000€
ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ διαμερισμα  με 2ΔΣ-Κ 75 τ.μ διαμπερες,με
θερμ/τες 34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  8 διατηρητεο 1ος 54 τ.μ-ισογειο 27τ.μ 55000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ  2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 380€
ΚΕΝΤΡΟ μικρη γκαρς 40 τ.μ με Α.Θ κοπλαμ,χωρις κοιν,ανακ.250€
ΠΑΡΚΙΓΚ ΥΠΑΙΘΡΙΟ στην αγορα 50€
ΑΝΩΓΕΙΟ  Διαμερισμα στα Παπακια 2ΔΣΚ Ατ.Θ. ,200€
ΚΕΝΤΡΟ επιπλωμενο Στουντιο 2ος καλο 250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 3ΔΣΚ Α.Θ Κοπλαμ 330
ΚΕΝΤΡΟ Στουντιο επιπλωμενο 150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ΔΣΚ τζακι Α.Θ.  300€
ΕΡΜΟΥ Ισογειο 1ΔΣΚ σε ιδιοκτητη τριοροφη οικοδομγη 150€
ΠΡΟΣ ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ κτημα με καστανιες και αγροικια εξοχικη
1200Ε ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Ν. Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 22000 τ.μ  για Φωτοβολταικά 35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης 1000 τ.μ αρτιο οικοπεδο 2000 μ. από
παραλια 45000€
ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ Οικοπεδο 450 τ.μ με θεα Θαλασσα αποστ.1800μ, 15000€

ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ Οικοπεδο σ.δ 020  600 τ.μ 50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 10 ΣΤΡ ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ Φωτοβολταικα 24000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 16.400 στρ 1.200.στην ασφαλτο
σοβαρες προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην ασφαλτο 7500 τ.μΒιομηχανικο
μόνο 28000€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ
ΑΓΟΡΑ 85 τ.μ για Ιατρειο,Ινστντουτο κτλπ.70000€
ΕΜ. ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟ στον Αγ.Παταπιο καταστημα 18 τ.μ καταλληλο για
παρκιγκ 28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€ τωρα
15000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ επαγ.χωρος -270 τ.μ για φροντιστηριο-δια βιου
μαθηση κτλπ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γραφειο μονοχωρο που χωριζει με γυψοσανιδα
50 τ.μ. 280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΠΑΡΚΙΓΚ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κεντρο 4τραχωρη επαγγελματικη στεγη ,Ιατρεια,ινστιντουτα,κτλπ 349€
ΓΚΑΡΑΖ (θεση) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  τ.μ 60€
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  καταστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€
Σοβαρες προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,
ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ.  κοπλαμ, 130 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 30 τ.μ. 15ετίας, πολύ καλό, 200 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 35 τ.μ. υπερλουξ, ανακαινισμένο & επιπλωμένο, 260 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 35 τ.μ. υπερλουξ, ανακαινισμένο & επιπλωμένο, 270 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 35 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο, 200 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 40 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 190 €
ΚΕΝΤΡΟ 40 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 200 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 50 τ.μ. επιπλωμένο, θέα, 220 €
ΡΟΛΟΙ 50 τ.μ. 12ετίας, καλό, 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 50 τ.μ. ανακαινισμένο, καλό, 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 60 τ.μ. ανακαινισμένο, ντουλάπα, 200 €
ΕΛΗΑ 60 τ.μ. 10ετίας, τζάκι, θέα, λουξ, 300 €
ΚΕΝΤΡΟ 70 τ.μ. γωνιακό, ανακαινισμένο, 270 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 75 τ.μ. 12ετίας, επιπλωμένο, θέα, 320 €
ΚΤΕΛ 75 τ.μ. κόπλαμ, θωρακισμένη, καλό, 200 €
EΛΗΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, καλό, 400 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 90 τ.μ. καλό, επιπλωμένο, 250 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 95 τ.μ. καλό, ατομ. λέβητα, θέα, 370 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 100 τ.μ. καλό με 3 υ/δ, 290 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 100 τ.μ. 10ετίας, λουξ, 370 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. , ανακαινισμένο & επιπλωμένο, 280 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ μεζονέτα, 400 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 40 τ.μ. ευκαιρία, 13.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΡΟΛΟΙ 55 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο, 34.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας με αποθήκη & ηλιακό 37.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 65 τ.μ., ευκαιρία, με parking, 35.000 €
ΑΝΟΞΕΩΣ 65 τ.μ. ευκαιρία, 16.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. μονοκατοικία με οικόπεδο,
18.000 €
ΡΟΛΟΙ 78 τ.μ. ευκαιρία, θέα, επενδυτικό, 29.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. ανακαινισμένο , καλό, θέα, 54.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. θέα, καλό, 37.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 τ.μ. θέα, διαμπερές, καλό, 67.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 105 τ.μ. 18 ετών με 3 υ/δ, ευκαιρία, 75.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. ημιτελής μονοκατοικία, 22.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ:
A) ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - Άνδρες, Γυναίκες
B) ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
·ΓΕΩΠΟΝΟΣ
·ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
·ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ / ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
·ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
·ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718
Υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων στο:
ergasiamrk@gmail.com
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 τμ.
με κτίσμα δυόροφο σε τιμή ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδομή και κατάστημα με υπόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. περιοχή Παπάγου
στα μπετά 100 τ.μ. ο κάθε όροφος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα Πιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/ΝΑ με
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώ και 110.000 ευρώ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό
11 στρέμματα στη Μελίκη (περιοχή

Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο
2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ.,
55.000 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα κέντρο με 2 και Σ,
Κ 80 τ.μ. και 110 τ.μ. 280 ευρώ και
400 ευρώ και 200 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα
κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και με 2Δ,
Σ, Κ, WC από 180 ευρώ και 220
ευρώ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώ και 70.000 ευρώ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 140 τ.μ. μονοκατοικία, επενδυτικό, 57.000 €
ΝΑΟΥΣΑ 150 τ.μ. ημιτελής μεζονέτα , ευκαιρία, 29.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ 35 τ.μ. πολύ καλό, 220 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 450 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. πολύ καλό, 670 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. 14ετίας, καλό, 480 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 130 τ.μ. με καλή προβολή, 700 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 250 τ.μ. 1.200 €
ΛΑΙΚΗ 300 τ.μ. 2.200 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.600 μέτρα , 8.000 €
ΚΑΒΑΣΙΛΑ 6.000 μέτρα, 10.000 €
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.000 μέτρα, με δέντρα 6 ετών, 26.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 14.000 μέτρα, 28.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 26.000 μέτρα στον δρόμο, 95.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 160 μέτρα, με θέ€α, 29.000 €
ΔΟΒΡΑ 420 μέτρα, 55.000
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 450 μέτρα, με οικοδομική άδεια, 50.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 18.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 570 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 27.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κρεοπωλείο πλήρως εξοπλισμένο, σε χωριό δίπλα στην Βέροια, ενοίκιο 380 € / μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστάσιο χρωμάτων με κτιριακές εγκαταστάσεις, σε πλήρη λειτουργία & με 2 υποκαταστήματα λιανικής
πώλησης, 300.000 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τη Βέροια,
ζητά άνδρα ή γυναίκα από 30 έως 50 ετών για
το Τμήμα Πωλήσεων.
Προσφέρει μισθό, πλήρη
ασφάλιση, αυτοκίνητο και
κινητό. Πληροφορίες στο
6947 021868.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές προσιτές.
Πληρ. τηλ.: 6934 447574.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός, απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ για να εργασθεί με πλήρες ωράριο στο
κατάστημα Hair Shop. Τηλ.:
23310 24141.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετών στον
Βάλτο Σταυρού Βέροιας και με αντιχαλαζική προστασια. Επίσης ένα τρακτέρ UNIMOK, μία πλατφόρμα καινούργια και μία
φρέζα συρταρωτή 1,70 σχεδόν καινούργια. Πληροφορίες στο
τηλέφωνο: 6973 616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη Χαρίεσσα Ναούσης
εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και 100 τ.μ.
περίπου το σπίτι με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
Πληρ. τηλ.: 6981 906509.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για το

ή πωλήτρια για τους Νομούς

φών και νηπίων. Τηλ.: 6987

κρεοπωλείο «Καρατζούλας» στη

Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλο-

910004.

Βέροια, με εμπειρία. Τηλ.: 6937

νίκης. Απαραίτητα προσόντα,

249048.

ευχέρεια λόγου, αγγλική γλώσ-

Ζ Η ΤΟΥ Ν ΤΑ Ι α π ό ε τα ι ρ ί α

σα, δίπλωμα αυτοκινήτου, ά-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ τύπου

δ ε ι α ε ρ γ α σ ί α ς π ρ ο σ ωπ ι κο ύ

ΚΟΥΜΠΟΤΑ, τύπου 7100, 17

γός με επαγγελματικό δίπλωμα.

ασφαλείας, εμπειρία με βιο-

ίππους, μαζί με πλατφόρμα,

Πληρ. τηλ.: 23320 42608.

γραφικό και συστάσεις. Μι-

σε καλή κατάσταση. Τηλ.: 6942

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με διπλω-

σθός, ασφάλιση και ποσοστά.

256821 από τις 3.00 μ.μ. έως

μα Γ΄ κατηγορίας για οδική βο-

Παραλαβή δικαιολογητικών με

10.00 μ.μ.

ήθεια στη Βέροια. Τηλ.: 23310

συνέντευξη στα κεντρικά γρα-

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από μαθητή

41601 & 6980 136902 & 6988

φεία μας, Θεσσαλονίκης 45

του Μουσικού Σχολείου σε άρι-

564576.

Βέροια www.securitytsiflidis.gr-

στη κατάσταση Alto Σαξόφωνο

sales@securitytsiflidis.gr- Τηλ.

μάρκας Jinbao και ταμπουράς.

2331027102.

Ελαφρώς μεταχειρισμένα μα-

ηθός φαρμακείου στη Βέροια.

ζί με τις θήκες τους. Τιμή Σα-

Τηλ.: 6947 564217.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ξόφωνου 300 ευρώ. Τιμή τα-

‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζητά-

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ με

μπουρά 80 ευρώ. Τηλ.: 6973

ει να προσλάβει για μόνιμη α-

πείρα και αγάπη για τα παιδιά

πασχόληση, εξωτερικό πωλητή

αναλαμβάνει τη φύλαξη βρε-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία νοσοκ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή με γνώσεις διπλογραφικών βι-

τερ σε άριστη κατάσταση.

βλίων. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε προϋπηρεσία. Απαιτείται

Τηλ.: 6977 402239 κος Γιώρ-

βασική γνώση αγγλικών και εκπλήρωση στρατιωτικών υπο-

γος.

Η   ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ

χρεώσεων.  Νικόλαος Γκίκας & ΣΙΑ Ο.Ε., Εμπόριο Ξυλείας,
5,5ο χλμ. ΠΕΟ Βέροιας – Νάουσας, Τηλ. 6983438046.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευρώ. Η παραλαβή γίνεται από
τον αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι χαμηλή. Η περιοχή είναι
έξω από τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες πληροφορίες στο
6981 088721.
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ΔΙΑΦΟΡΑ

κρεάτων ξεκοκαλιστής και οδη-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος βο-

www.laosnews.gr

658037.
κρεβάτι ηλεκτρ. με κομπιού-

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη
της CICU σε πολύ καλή κατάσταση, 400 ευρώ όλα μαζί.
Τηλ.: 23310 62621.
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζητά γνωριμία με κυρία από 55
ετών έως 68 ετών, με σκοπό
τη συμβιωση ή το γάμο. Τηλ.:
6986 585060.
ΚΥΡΙΑ 60 ετών, συνταξιούχος, κοινωνική, αξιοπρεπής, αναζητά σύντροφο έως

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερικό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτητη
οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο και
2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€.
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο,
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάσταση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δωμάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη η κατοικία.
Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 120.000€(κωδ
ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμένο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδΠΔ21)
Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση,
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κουζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαίου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώροι.

Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπάνιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3ΔΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη,
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC,
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)
ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δένδρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια Τιμή
30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε παραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ροδάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)
Τα ως άνω ακίνητα είναι μερικά από αυτά που διαθέτει
το γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2331068080 και
6973735020. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

68 ετών με τα ίδια χαρακτηρι-

ζωής. Μόνο σοβαρές προτά-

στικά για μία ουσιαστική σχέση

σεις. Τηλ.: 6997 933246.

706470.
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υ-

ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από τη

ποχρεώσεις ζητά Κυρία έως 50

Βέροια, επιθυμεί γνωριμία με

ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.:

κοπέλα 25-40 ετών. Τηλ.: 6974

6984 040769.

www.mesitikoveria.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
-Υπόγειο κύρια χρήση
90 τ.μ.
-Ισόγειο κύρια χρήση
90 τ.μ.
-Όροφος κύρια χρήση
90 τ.μ.
-2ος όροφος κύρια χρήση
90 τ.μ., σύνολο 360 τ.μ.. Έ-

μ2   1ος όροφος   4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

ΣΛΑΒΕΙ:

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

για βοηθό λογιστή που

48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

να γνωρίζει το πρό-

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

μ2 με θέα 40.000€

μ2   2ος όροφος λούξ τζάκι

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

α) Άνδρα ή γυναίκα

γραμμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ
β) Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄ κατηγορίας
γ) Αποθηκάριο που

Αριστοτέλους 21, στο κέντρο

να έχει γνώσεις χειριστή

της Βέροιας. Πληροφορίες:

κλαρκ

6972 605550 (Βασίλης)

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

χει κλιματισμό κα ασανσέρ.

6945 541642 (Ζαφείρης) &

1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

Πληροφορίες στο
τηλ.: 6947 021868

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85
μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ.
κέντρο 55.000€
6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία
90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2
σούπερ λούξ 80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο)
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444 μ2 Γιοτζαλίκια
14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409
μ2 Γιοτζαλίκια

CMYK
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P Συνιδιοκτήτης των πολιτών
κατά 24% στα Ριζώματα το ελληνικό δημόσιο. Αυτό
είναι που λέμε:
χωράφι με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

P Ο κορωνοϊός είναι σαν τους βλάκες.
Ζουν ανάμεσά μας…

P Και:

P Κάθε άλλο πα-

ρά ασυμπτωματικοί.

P Ευτυχώς δεν
κολλάνε. Εκτός κι αν
κολλάνε.
P Συνήθως τα ξέρουν όλα, εκτός από
το ότι στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτε.
P Εμβόλιο και θεραπεία για τον ιό θα
βρεθεί. Για τη βλακεία
ποτέ.
P Αλλά ακόμη
κι αν βρεθεί, πρώτοι
οι βλάκες δεν θα το
χρησιμοποιήσουν. Αφού 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.

Μιλάνε 2 φίλοι
που ο ένας αποφάσισε να μορφωθεί
και πήγε στο Πανεπιστήμιο:
«Που λες, φίλε
στο Πανεπιστήμιο
5 μήνες τώρα έχω
μάθει όσα δεν μπορείς να φανταστείς.
Για παράδειγμα,
ξέρεις ποιος είναι ο Johannes
Gutenberg;»
«Όχι, ποιος;»
λέει ο φίλος του
που δεν είχε τελειώσει 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 Πανεπιστήμιο 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 Σιγανόπουλος;»
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 Πανεπιστήμιο θα το ήξερες!»
K.Π.

