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Χθες βράδυ εν μέσω καταιγίδας

«ΓΕΦΥΡΑ»: 11.397 αιτήσεις μέσα
σε δύο ημέρες για το πρόγραμμα
επιδότησης δανε΄ίων
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ΧΡΙΣΤΟΥ (κατ. Ιχ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
Με κεραυνούς, σύντομες τοπικές βροχές και χαμηλή νέφωση ξεκίνησε χθες μετά το μεσημέρι η εμφάνιση της κακοκαιρίας με την ονομασία «ΘΑΛΕΙΑ», που σύμφωνα με τους μετεωρολόγους τα φαινόμενά της θα ενταθούν κατά τόπους και
υπολογίζεται ότι θα έχουν διάρκεια 4 ημερών. Ιδιαίτερη ανησυχία πάντως υπήρξε στους αγρότες της Ημαθίας, αφού βρίσκονται ακόμη σε περίοδο συγκομιδής των παραγωγών τους και δεν μπορούν ούτε να φανταστούν το ενδεχόμενο χαλαζιού ή καταστροφικής βροχής, που θα ήταν χαριστική βολή στην ήδη επιβαρυμένη οικονομικά κατάσταση. Ας ελπίσουμε
ότι οι επισκέψεις της «ΘΑΛΕΙΑΣ» στην Ημαθία θα είναι αραιές και από μακριά!

Ξεκίνησαν μαζί με την
«ΓΕΦΥΡΑ» και κοινοποιήσεις
πλειστηριασμών!!!
Με την παύση της προστασίας της πρώτης κατοικίας
την προηγούμενη Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Δευτέρα δεν
ξημέρωσε καλά για πολλούς δανειολήπτες, αφού σύμφωνα
με πληροφορίες δεν είναι λίγες οι κατασχέσεις και τα
προγράμματα πλειστηριασμού που κοινοποιούνται από
την Δευτέρα και μάλιστα αρκετά στην περιοχή μας. Η
κυβέρνηση μπορεί να τρέχει το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»
και να θέλει να επιδοτήσει για 9 μήνες την δόση όλων
των δανείων, ανεξαρτήτου χρώματος, ωστόσο φαίνεται ότι
για κάποιες περιπτώσεις δανειοληπτών οι τράπεζες και
περισσότερο πλέον οι εταιρείες στην «αλλοδαπή» που έχουν
αγοράσει τα δικαιώματα επί των δανείων, περίμεναν στην
γωνία για να βγάλουν στο ηλεκτρονικό σφυρί περιουσίες
δανειοληπτών. Και δεν ξέρουμε σε αυτήν την περίπτωση που
οι προθεσμίες είναι αμείλικτες, ποια «ΓΕΦΥΡΑ» μπορεί να
διασώσει το σπίτι ή το χωράφι που βγαίνει οσονούπω στην
«σέντρα»! Σπεύσατε να κάνετε την αίτηση στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα, ωστόσο μιλήστε με την τράπεζα ή ζητήστε
νομική βοήθεια γιατί καλή η «ΓΕΦΥΡΑ», αλλά δεν σώζει
τους πάντες…

Καρδιακή προσβολή ο
Μουεζίνης μέσα στην Αγιά Σοφιά, λίγες μέρες μετά την
μετατροπή της σε τζαμί!

e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr
Ετήσια ιδιωτών
εσωτερικού 100 ευρώ + ΦΠΑ
Εξαμηνιαία ιδιωτών
εσωτερικού 50 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ
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Πρόκειται για μια σχετικά μικρή λακούβα, που έχει μπαλωθεί αρκετές φορές, ωστόσο «πεισματικά» επανεμφανίζεται!
Στο σημείο που η οδός Καρακωστή συναντά την οδό Βενιζέλου, ακριβώς στην πιάτσα των ΤΑΞΙ και των εγκαταστάσεων
της εφημερίδας μας, υπάρχει ένα στρόγγυλο μεταλλικό καπάκι (μάλλον του δικτύου της ΔΕΥΑΒ) όπου γύρω του δημιουργείται μια σχετικά μικρή λακκούβα, που δημιουργεί όμως θέμα κυρίως στους ταξιτζήδες που μας έκαναν και τα σχετικά
παράπονα. «Την έχει μπαλώσει ο δήμος την λακκούβα πολλές φορές, αλλά ξαναδημιουργείται. Περνάμε πόσες φορές
από το σημείο και χαλάνε τα αυτοκίνητά μας», μας είπε οδηγός ταξί. Ας φροντίσει ο δήμος να βρει μια λύση που θα διαρκέσει, για να μην επανεμφανιστεί γρήγορα η συγκεκριμένη λακκούβα.

Δεύτερο ταρακούνημα
στην Αλεξάνδρεια
Δεύτερος σεισμός, μέσα σε λίγες μέρες,
μεγέθους 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε
και πάλι αισθητός χθες στην περιοχή της  Αλεξάνδρειας, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι.   Το
επίκεντρο εντοπίζεται στον  Κολινδρό Πιερίας,
σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Διακοπή νερού σήμερα στα Καβάσιλα
11.397 αιτήσεις μέσα σε δυο μέρες
για το πρόγραμμα επιδότησης δανείων

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται

Η γνωστή λακκούβα στην πιάτσα ΤΑΞΙ
της οδού  Καρακωστή επανεμφανίστηκε

Διακοπή νερού στην Κοινότητα Καβασίλων ανακοίνωσε για σήμερα Πέμπτη η Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας, λόγω εργασιών
αποκατάστασης βλάβης από τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης σε αγωγό ύδρευσης.
Η διακοπή θα διαρκέσει από τις  8:30 π.μ έως και τη 1.00 το μεσημέρι.

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

Ξεκίνησαν οι επισκέψεις της κακοκαιρίας «ΘΑΛΕΙΑ»
και στην Ημαθία

Ο Μουεζίνης Οσμάν Ασλάν πέθανε ξαφνικά μέσα στην Αγια-Σοφιά από καρδιακή προσβολή την Κυριακή 2 Αυγούστου,
λίγες ημέρες μετά την προσβλητική μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε ισλαμικό τζαμί (μάλιστα τα τουρκικά μέσα προβάλουν
όλα το τραγικό και αναπάντεχο γεγονός)
Ο Μουεζίνης (αυτός που καλεί κάθε τόσο σε ισλαμική
προσευχή με την φωνή του από τους μιναρέδες), υπηρετούσε
στην Αγιά-Σοφιά από την πρώτη μέρα της προκλητικής μετατροπής της σε τζαμί και μάλιστα εθελοντικά, για να ενημερώνει
τους Μουσουλμάνους που έσπευδαν να απολαύσουν τον
«θρίαμβο» από διάφορα μέρη της Τουρκίας και του κόσμου,
σχετικά με τα μέτρα του Κορωνοϊού μέσα στον καταπατημένο
Ιερό Ναό!
Ενώ βρισκόταν την Κυριακή μέσα στην Αγιά Σοφιά, η καρδιά του σταμάτησε, έπεσε και πέθανε εκεί μέσα, αφήνοντας
εμβρόντητους όλους! Πολλοί έσπευσαν να κάνουν λόγο για
«σημείο» ή «σημάδι», ωστόσο πρόκειται για ένα τραγικό συμβάν και την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.

Στις 11.397 ανέρχονταν
μέχρι χθες το μεσημέρι οι
αιτήσεις απο τους πληττόμενους δανειολήπτες στην
πλατφόρμα του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ για την επιδότηση του δανείου τους
Α΄ κατοικίας.
Από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών
προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση των δανειοληπτών για την ένταξή
τους στο πρόγραμμα και
εκτιμάται ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες.
Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί από προχθές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι χθες το μεσημέρι στην πλατφόρμα είχαν εισέλθει 34.494 δανειολήπτες από τους οποίους οι 27.661 είχαν συμφωνήσει να αρθεί το απόρρητό τους.
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Παύλος Παυλίδης, πρόεδρος Αστικών Βέροιας, στον ΑΚΟΥ 99.6:
Τους μήνες της καραντίνας είχαμε πτώση τζίρου 85%-90%
-«Ανάσα» τα μαθητικά δρομολόγια αλλά στην Ημαθία κολλάνε κάθε φορά στη γραφειοκρατία

Αισθητή μείωση των εσόδων τους σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αλλά και όλες τις προηγούμενες, κατέγραψαν την φετινή
χρονιά του κορωνοϊού, τα ΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ Βέροιας, από τον Μάρτιο του
2020 μέχρι και σήμερα, λόγω των πρωτοφανών επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία όλων των χωρών, παγκοσμίως, κατά συνέπεια
και των επιχειρήσεων της Ελλάδας.
Μιλώντας στην εκπομπή
«Πρωινές σημειώσεις» του
ΑΚΟΥ 99.6, ο πρόεδρος κ.
Παύλος Παυλίδης έκανε λόγο για πτώση του τζίρου κατά
85%-90% κυρίως τους μήνες
της καραντίνας, όπου τα δρομολόγια ήταν σχεδόν μηδενικά (μόνο δυο λεωφορεία,
τα πρωϊνά), τα έξοδα έτρεχαν
και το λειτουργικό κόστος ήταν δυσανάλογο με τα δεδομένα της πρωτοφανούς κατάστασης που βίωνε και βιώνει
ο κόσμος.
Και σήμερα, όμως, με
βάση το υγειονομικό πρωτόκολλο του 65% σε πληρότητα
ανά αστικό λεωφορείο, αλλά και την προτροπή για αποφυγή συγχρωτισμού στα μαζικά μέσα συγκοινωνίας (κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη), ο κόσμος που μετακινείται είναι εμφανώς μειωμένος, λέει ο κ.
Παυλίδης, σημειώνοντας ωστόσο ότι στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της
χώρας, τα μέσα μεταφοράς χρηματοδοτούνται από το κράτος, ενώ στην
υπόλοιπη Ελλάδα οι επιχειρήσεις συγκοινωνιών έχουν μεγάλο πρόβλημα, τέτοιο, που μπορεί να τις οδηγήσει ακόμα και στην πτώχευση.
«Να σας πω μόνο, ότι τον προηγούμενο μήνα είχαμε 30.000 ευρώ
έσοδα και μόνο τα πετρέλαια κόστισαν 22.000 ευρώ. Πλέον, βάζουμε
κι από την τσέπη μας για να συντηρούμε ότι δημιουργήσαμε μέχρι
σήμερα», προσθέτει ο πρόεδρος επισημαίνοντας ότι από τη λειτουργία
22 λεωφορείων, πληρώνονται μισθοί, ασφάλειες και ασφαλιστικά και
πολλά άλλα, που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αισιοδοξίας. «Αυτούς
τους μήνες επιβιώνει η επιχείρηση από χρεωστούμενα του κράτους, για
μεταφορές μαθητών από προηγούμενες χρονιές, τα οποία –υποτίθεταιότι έπρεπε να είχαν οδηγηθεί προς άλλες κατευθύνσεις και να εξυπηρετούσαν άλλες υποχρεώσεις.
Ναι μεν, πηγή εσόδων τα μαθητικά δρομολόγια, αλλά…
«Αυτή τη στιγμή απευθυνόμαστε προς το κράτος, το οποίο με εντολή του, μας μείωσε κατά πολύ το ποσοστό πληρότητας και ζητάμε

μεγαλύτερη στήριξη των Αστικών. Διότι μέχρι σήμερα, εκτός από τα μαθητικά
δρομολόγια- κι αυτά με μισό εισιτήριο- δεν
παίρνουμε ούτε ένα ευρώ κρατικής ενίσχυσης», προσθέτει
Ακόμα και με το θέμα της μεταφοράς
των μαθητών όμως, τα Αστικά βρίσκονται
στα δικαστήρια για να δικαιωθούν από
τον προηγούμενο ακόμα διαγωνισμό.
Σύμφωνα με την απάντηση του κ.
Παυλίδη, στην ερώτηση: πού κολλάει κάθε χρόνο το έργο των μαθητικών δρομολογίων, εξήγησε από την πλευρά του
ότι αυτή η δυσκολία συμβαίνει κάθε φορά
στην Ημαθία, ενώ πολλοί άλλοι νομοί,
λύνουν εγκαίρως τα προβλήματά τους με
τους διαγωνισμούς.
«Εδώ, επειδή θέλουν να είναι λεπτομερείς, αργούν να γίνουν οι διαγωνισμοί,
η αργοπορία φέρνει αλυσιδωτά και επακόλουθα προβλήματα με τις Επιτροπές
έγκρισης και γενικώς υπάρχει μια έντονη
ιδιαιτερότητα στο Νομό μας σε σχέση με
τη γραφειοκρατία και τις υπηρεσίες», τονίζει.
Με την παρούσα κατάσταση και λειτουργία των Αστικών, η Επιχείρηση δεν μπορεί να προγραμματίσει ένα πλήρες πλάνο μετακινήσεων, αφού η σταθερότητα των δρομολογίων είναι… επαπειλούμενη
καθημερινά, λόγω των εξελίξεων με τον covid19, ενώ έχει προχωρήσει
και σε «διακοπή» εργαζομένων την οποία υποχρεώνει, όπως είπε ο
πρόεδρος, η ανάγκη επιβίωσης της Επιχείρησης. «Αυτό ειδικά μας
στενοχωρεί ιδιαίτερα, προσπαθούμε να διατηρηθούμε όλοι στη δουλειά,
με… τα ψέματα!».
Τουριστικό Λεωφορείο
Ωστόσο, φέτος –και παρά τον κορωνοϊό- ολοκληρώνεται ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε πριν δύο χρόνια, στο πλαίσιο του οποίου τα
Αστικά, προμηθεύτηκαν ένα ολοκαίνουργιο μίνι-μπας, ένα μικρό τουριστικό λεωφορείο που θα ανήκει στο υπό οργάνωση Γραφείο Γενικού
Τουρισμού των Αστικών ΚΤΕΛ, 19 θέσεων (συν 2 οδηγοί), για γκρουπ
ή παρέες που θέλουν να μετακινηθούν σε τουριστικούς προορισμούς με
τη μορφή εκδρομών. Το μίνι-μπας έχει βγει στην κυκλοφορία, όμως αυτή η περίοδος δεν ενδείκνυται τουριστικά, «οπότε, καθόμαστε στα αυγά
μας», τονίζει ο πρόεδρος.
Ο κ. Παυλίδης σχολίασε και δύο θέματα που αφορούν στο κυκλο-

φοριακό της πόλης από δύο πρόσφατες παρεμβάσεις-έργα του Δήμου.
Για τις θέσεις δικύκλων
«Οι θέσεις στάθμευσης δικύκλων έτσι όπως έγιναν, μ’ αυτές τις σιδεριές προκαλούν επιπλέον κυκλοφοριακά προβλήματα, στις κεντρικές
οδούς, αφού με τον τρόπο που ξεπαρκάρουν τα δίκυκλα, βγαίνουν στη
μέση του δρόμου και εμποδίζουν τη ροή της κυκλοφορίας, καθυστερώντας και τις μετακινήσεις των αστικών» είπε, ζητώντας από το Δήμο να
επανεξετάσει τη λειτουργικότητα αυτών των θέσεων στάθμευσης.
Πέριξ της γέφυρας Κούσιου
Και κατέληξε με μία παρατήρηση σχετικά με τη γέφυρα Κούσιου:
«Όταν γίνεται επί 10 χρόνια μια γέφυρα και στο τέλος παρατηρούνται κυκλοφοριακά προβλήματα, τι να πούμε… Ένα λεωφορείο που
έρχεται από την πλευρά του Προμηθέα και περνάει τη γέφυρα για να
βγει στην Ανοίξεως, δεν χωράει, διότι έχει παρκαρισμένα Ι.Χ. και από
τις δύο πλευρές του δρόμου. Έγινε η γέφυρα αλλά δεν εξετάστηκαν ούτε αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα που προκύπτουν με τη λειτουργία
της. Και δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν καθημερινά προβλήματα στην
κυκλοφορία για τα οποία γκρινιάζουμε συνεχώς, αλλά δεν γίνεται τίποτα…» τόνισε ο κ. Παυλίδης θυμίζοντας την ύπαρξη «μιας κυκλοφοριακής μελέτης» την οποία χαρακτήρισε ανεφάρμοστη.
Σοφία Γκαγκούση

«Επισταμένη» καθαριότητα χθες το πρωί στα «Παπάκια»

Η μεγάλη ποσότητα ξερών πεσμένων φύλλων στο πάρκο στην περιοχή «Παπάκια» της Βέροιας, κινητοποίησαν την υπηρεσία καθαριότητας
του δήμου και με την παρουσία του αντιδημάρχου Βασίλη Παπαδόπουλου και συνεργείου της υπηρεσίας προχώρησαν σε εκτεταμένο καθαρισμό του πάρκου. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΛΑΟΥ, η αυξημένη
για την εποχή φυλλόπτωση των πλατάνων στα «Παπάκια» οφείλεται
σε κάποια ασθένεια των φύλλων, που είναι παροδική και δεν υπάρχει
περαιτέρω ανησυχία για την υγεία των αιωνόβιων δέντρων που κατά τ’
άλλα χαίρουν άκρας υγείας.
Από νωρίς χθες το πρωί(Τετάρτη), με σκούπες, τσουγκράνες, γέμιζαν μεγάλες μαύρες σακούλες και φόρτωναν το αυτοκίνητο του δήμου,
ενώ παράλληλα απομάκρυναν σκουπίδια και μερικά ογκώδη αντικείμενα
που ήταν πεταμένα. Παράλληλα οι εργάτες μπήκαν μέσα στο νερό που
διαπερνά το πάρκο και καθάρισαν επίσης τις όχθες από σκουπίδια και
φύλλα.
Πρόκειται για ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης, μια πραγματική όαση πρασίνου και τρεχούμενου νερού, που πρέπει να φροντίζει ο
δήμος, αλλά να διατηρούν καθαρό και οι δημότες για να συνεχίζουν να το
απολαμβάνουν.
Zήσης Μιχ. Πατσίκας
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26 και 27 Αυγούστου στην Ημαθία, στα Θέατρα Άλσους και Μίεζας
ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ. Βέροιας – Κ. Θ. Β. Ε. – ΚΕ. ΠΟ. ΘΕ

«Τρωάδες» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Γιάννη Παρασκευόπουλου

Μέχρι τέλος Σεπτέμβρη οι
εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης
Ευκαιρίας Νάουσας

-Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα
Σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή
σε όλα τα επίπεδα παγκοσμίως
αλλά και για το θέατρο ανά τον
κόσμο και τη χώρα που το γέννησε, το ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ. Βέροιας,
το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το Κέντρο Πολιτισμού
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προετοιμάζουν σε συμπαραγωγή μία από τις τέσσερις
κεντρικές θεατρικές παράγωγες
αρχαίου δράματος, που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Πολιτισμού με τη στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και του Δήμου Βέροιας. Οι «Τρωάδες» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Βέροιας Γιάννη Παρασκευόπουλου και τη συμμετοχή ηθοποιών
από την Ημαθία, θα κάνουν πρεμιέρα στο Θέατρο Δάσους στις
20 Αυγούστου. Στην Ημαθία οι παραστάσεις θα παρουσιαστούν
τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων στη Βέροια, Θέατρο άλσους «Μελίνα Μερκούρη» 26 Αυγούστου 2020, ώρα
8.30μ.μ. και στο Αρχαίο Θέατρο Μίεζας με συνέργεια του Δήμου
Νάουσας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας, 27 Αυγούστου
2020, ώρα 6.00μ.μ. με δελτίο ελεύθερης εισόδου. Στο ρόλο της
Εκάβης η Γιώτα Φέστα.
Λίγα λόγια για την παράσταση
Με φόντο την κατεστραμμένη Τροία, οι γυναίκες Τρωαδίτισσες αναμένοντας την ανακοίνωση της τύχης τους, θρηνούν για
την άλωση της πόλης. Ανάμεσά τους, παραδομένη στη μοίρα
της, η γριά Εκάβη σέρνει το εξασθενημένο σώμα της, σηκώνοντας στις γέρικες πλάτες τα βάρη μιας ζωής από το ένδοξο
παρελθόν στο τραγικό παρόν. Μέχρι το τέλος του έργου η μια
συμφορά διαδέχεται την άλλη, με αποκορύφωμα τον θάνατο
του εγγονού της, του Αστυάνακτα -τη μοναδική ελπίδα για την
μελλοντική αναβίωση της Τροίας- τον οποίο οι Έλληνες αποφάσισαν να γκρεμίσουν από τα τείχη της πόλης. Οι δυνάμεις της
καταστροφής μοιάζουν πλέον ανεξέλεγκτες, σχεδόν θεϊκές. Ακόμα και οι θεοί που έδειξαν εύνοια στους Έλληνες, στη θέα των
ανόσιων πράξεων, αλλάζουν τη στάση τους και προοικονομούν
την τραγική έκβαση, που θα έχει η επιστροφή των πολεμιστών
στις πατρίδες τους. Αλλά στο έργο αυτό, η εκδίκηση δεν είναι
ικανή να απαλύνει τα δεινά των ηττημένων.Μέσα από τις έντονες
αντιθέσεις των αφηγήσεων των περασμένων μεγαλείων και του
παροντικού πένθους, ο Ευριπίδης ξεδιπλώνει την πλοκή σε μια
σταδιακή πορεία προς την απόλυτη οδύνη. Ταυτόχρονα, ασκεί
κριτική στους συγχρόνους του για την άγρια επίθεση των Αθηναίων στη Μήλο, αναδεικνύει τα επιχειρήματα των «βαρβάρων»
αντιστρέφοντας ευρηματικά τον χαρακτηρισμό, και επιδιώκει τον
αναστοχασμό πάνω στην Αθηναϊκή ασυδοσία. Οι Τρωάδες, το
μόνο διασωθέν έργο της Ευριπίδειας τριλογίας, που παρουσιά-

στηκε το 415 π.Χ. στα Μεγάλα
Διονύσια, αποτελούν ένα θρήνο
για όσους βρίσκονται στο έλεος
των κατακτητών και μια κραυγή ανθρωπισμού απέναντι στα
θύματα του κάθε πολέμου. Στο
έργο αυτό ο άνθρωπος, ανάμεσα σε ανθρώπους αλλά και πολύ
μακριά από αυτούς, στέκεται ολομόναχος απέναντι στο τραγικό, προσπαθώντας να βρει καινούργιο τρόπο να επιβιώσει μέσα στην αδυσώπητη μοίρα του.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:Μετάφραση: Γιάννης Τσαρούχης
Σκηνοθεσία: Γιάννης Παρασκευόπουλος Σκηνικά: Θανάσης
Κολαλάς Κοστούμια: Σοφία Παπαδοπούλου Μουσική: Μάνος
Μυλωνάκης Κινησιολογία: Τάσος Παπαδόπουλος Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος Βοηθοί Σκηνοθέτη: Βαγγέλης Σκυλίτσης, Μαρία Νεφέλη Παρασκευοπούλου Βοηθός σκηνογράφου: Δημήτρης
ΓεωργόπουλοςΦωτογράφηση: Τάσος Θώμογλου
Οργάνωση παραγωγής: Εύα Κουμανδράκη
Επικοινωνία παράστασης για το ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ. Βέροιας: Κατερίνα Γρηγοριάδου Παίζουν οι ηθοποιοί: Χρήστος Διαμαντούδης
(Ποσειδών), Ελένη Θυμιοπούλου (Αθηνά), Μαρία Καραμήτρη
(Κασσάνδρα), Νικόλας Μαραγκόπουλος (Μενέλαος), Νίκος
Μήλιας (Στρατιώτης), Γιολάντα Μπαλαούρα (Ελένη), Ιωάννα Παγιατάκη (Ανδρομάχη), Χρίστος Στυλιανού (Ταλθύβιος), Βασίλης
Τρυφουλτσάνης (Στρατιώτης), Γιώτα Φέστα (Εκάβη)
Γυναίκες της Τροίας: Μαριάννα Αβραμάκη, Νεφέλη Ανθοπούλου, Σταυρούλα Αραμπατζόγλου, Μομώ Βλάχου, Χρύσα Ζαφειριάδου, Ελένη Θυμιοπούλου, Μαρία Καραμήτρη, Άννα Κυριακίδου,
Ιωάννα Παγιατάκη, Εύη Σαρμή, Ελευθερία Τέτουλα.
Παραστάσεις στην Ημαθία
• 26 Αυγούστου 2020, ώρα 8.30μ.μ. Θέατρο άλσους «Μελίνα
Μερκούρη» Τιμή προπώλησης και μέσω ηλεκτρονικής κράτησης
:10 €Κανονικό εισιτήριο: 12€ Μαθητικό/ Φοιτητικό/ Άνω των 65
/ ΑΜΕΑ/ Άνεργοι 8€ Μέλη των ομάδων των Εργαστηρίων της
Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας (μόνο κατά την προπώληση και αποκλειστικά και μόνο από τα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας): 8€
Πληροφορίες: 2331078 140, 142
• 27 Αυγούστου 2020, ώρα 6μ.μ. Αρχαίο Θέατρο Μίεζας
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, και το κοινό θα μπορεί, αφού
προμηθευτεί διαδικτυακά, μέσω της viva, το μηδενικής αξίας εισιτήριο του, για να απολαύσει μια αρχαία τραγωδία υπό το φυσικό
φως! Θα διατεθούν 200 ατομικά δελτία εισόδου.
Η προπώληση για την παράσταση στη Βέροια και η διάθεση
των μηδενικής αξίας εισιτήριων για την παράσταση στη Μίεζα
ξεκίνησε ηλεκτρονικά στο https://www.viva.gr/tickets/theatre/
periodeia/troades-tou-evripidi/

Aναστολή λειτουργίας των
ομάδων του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας

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»

6/8/20 - 12/8/20

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.
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ (ΜΕΤΑΓΛ)
JUNGLE BEAT THE MOVIE
Προβολές: Παρασκευή 7/8 – Σάββατο 8/8 στις
20.30
Made in ITALY
Σκηνοθεσία: Τζέιμς Ντ’Αρσι, Πρωταγωνιστούν:
Λίαμ Νίσον, Μάικλ Ρίτσαρντσον, Βαλέρια Μπιλέλο,
Λίντσεϊ Ντάνκαν
Προβολές: : Πέμπτη 6/8, και Κυριακή 9/8 στις
21.00
Παρασκευή 7/8 και Σάββατο 8/8 στις 22.00,

Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς Του Γιάννη
Οικονομίδη
Προβολές: : Δευτέρα 10/8 στις 21.00
«Ευτυχία» Για Πάντα 21.00

Προβολές:
Προβολές:

Τρίτη 11/8 στις 21.00
Τετάρτη 12/8 στις

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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Λάζαρος Τσαβδαρίδης:
Δίνεται παράταση παραμονής
στη χώρα μας μέχρι
και για 90 ημέρες στους
μετακλητούς εργάτες γης
Από το Πολιτικό Γραφείο του βουλευτή Ημαθίας Λάζαρου Τσαβδαρίδη,
ανακοινώνονται τα εξής:
«Δυνατότητα παράτασης του χρόνου παραμονής στη χώρα μας των
μετακλητών εργατών γης, που έχουν
εισέλθει στη χώρα και εργάζονται βάσει
του άρθρου 42 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’ 90/01.05.2020)
δίνει η Κυβέρνηση της ΝΔ επιλύοντας
άμεσα και ουσιαστικά ένα ακόμη ζήτημα που απασχόλησε έντονα όλους τους
παραγωγούς που βρίσκονται αυτό το
διάστημα στη διαδικασία συγκομιδής
των προϊόντων τους.
Με σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε
το αρμόδιο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη δίνεται λύση στο θέμα, καθώς οι
εν λόγω εργάτες γης μπορούν να επεκτείνουν το διάστημα της παραμονής τους στη χώρα με μόνη υποχρέωση την
προσκόμιση στην Αστυνομική Διεύθυνση του Νομού, υπεύθυνη δήλωσης του εργοδότη, φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του εργοδότη και φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου του εργάτη γης.
Σημειώνεται δε ότι ο κάθε εργάτης γης έχει δικαίωμα να εξέλθει και να εισέλθει της χώρας χωρίς να χάνει το
δικαίωμα της εργασίας τους ενώ το διάστημα του χρόνου παράτασης δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 90 ημέρες με τις
μέρες παραμονής στη χώρα να υπολογίζονται αθροιστικά.
Μόνη υποσημείωση είναι ότι η εν λόγω διαδικασία αφορά μόνο τους εργάτες που έχουν εξέλθει από τη χώρα και
δεν έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος παράτασης του χρόνου παραμονής. Ως εκ τούτου, όσοι εργάτες πάρουν
παράταση χρόνου παραμονής και εξέλθουν από τη χώρα δεν θα έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν.
Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
τόνισε ότι η ταχύτατη ανταπόκριση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προς αυτή την κατεύθυνση καθώς και
η άμεση αντίδρασή του στις αιτιάσεις όλων ημών (αγροτών, φορέων της πρωτογενούς παραγωγής και βουλευτών)
καταδεικνύει την μεγάλη ευαισθησία της κυβέρνησης για τον αγροτικό μας κόσμο. Ειδικά για το ζήτημα με τους εργάτες γης, προηγήθηκαν τόσο η θετική λύση με την εξεύρεση της νομοθετικής φόρμουλας για την είσοδό τους στο
χώρα μας και εν συνεχεία η αποσαφήνιση μέσω νομοθετικής ρύθμισης ότι η ασφάλιση τους θα γίνεται με εργόσημο
καθώς και η εγκύκλιος για την έκδοση των ΑΦΜ».
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Τάσος Μπαρτζώκας:
Επιλύθηκε το ζήτημα
της παράτασης των αδειών
διαμονής των εργατών γης
Από το Πολιτικό Γραφείο του βουλευτή Τάσου
Μπαρτζώκα, δόθηκε Με
πολιτική απόφαση του
Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη παρατείνεται
για επιπλέον ενενήντα
(90) ημέρες το όριο διαμονής των μετακλητών
απασχολούμενων σε
αγροτικές εργασίες. Το
ζήτημα απασχολούσε έντονα, τόσο τους ίδιους
τους εργάτες γης, όσο
και τους εργοδότες τους,
καθώς οι αγροτικές εργασίες συνεχίζονται, ενώ
μέσα στον Αύγουστο εξέπνεε η προθεσμία της
άδειας διαμονής των μετακλητών εργατών.
Ειδικότερα, και σε συνέχεια της πρότερης ρύθμισης του ΥΠΑΑΤ, με την οποία παρατάθηκε η
δυνατότητα των εργοδοτών για αιτήσεις μετακλητής εργασίας έως και τις 31.12.2020, εκδόθηκε από
το Υπουργείο προστασίας του Πολίτη διευκρινιστικό έγγραφο για την παράταση του ορίου βραχείας
διαμονής των ήδη διαμενόντων στην χώρα μας μετακλητών εργατών. Περαιτέρω διευκρινίσεις, αναμένονται το αμέσως προσεχές διάστημα.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του εγγράφου:
1. Το ανώτατο όριο της επέκτασης της άδειας παραμονής δε δύναται να υπερβαίνει τις 90 μέρες
2. Αρμόδιες για την παράταση του επιτρεπτού ορίου βραχείας παραμονής είναι οι Αστυνομικές
Διευθύνσεις
3. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη, Φωτοτυπία Διαβατηρίου
του αλλοδαπού απασχολούμενου, Φωτοτυπία της Ταυτότητας του εργοδότη
Η απόφαση παράτασης του ορίου διαμονής των εποχιακών απασχολούμενων στην αγροτική
οικονομία ικανοποίησε ιδιαίτερα τον Τάσο Μπαρτζώκα, ο οποίος εδώ και αρκετό διάστημα ήταν σε
καθημερινή επικοινωνία με τα συναρμόδια Υπουργεία για την επίλυση του ζητήματος.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
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 την Τρίτη 4 Αυγούστου, βεβαιώθηκαν σε όλη την επικράτεια οι ακόλουθες παραβάσεις:
• 393 για μη χρήση μάσκας – μη τήρηση προβλεπόμενης απόστασης και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα 150 ευρώ, ως ακολούθως:
113 στην Αττική, 48 στη Θεσσαλονίκη, 42 στη Δυτική Ελλάδα, 28 στην Ήπειρο, 26 στην Κεντρική Μακεδονία, 25 στην Κρήτη, 24 στη Θεσσαλία, 19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 17 στην Πελοπόννησο,
17 στο Νότιο Αιγαίο, 15 στη Στερεά Ελλάδα, 11 στο Βόρειο Αιγαίο και 8 στα Ιόνια Νησιά.
Σημειώνεται ότι από 1 Αυγούστου 2020, έχουν βεβαιωθεί συνολικά (1.354) παραβάσεις και έχουν επιβληθεί ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα των (150) ευρώ.
Επίσης, βεβαιώθηκε (1) παράβαση για μη χρήση μάσκας στη Θεσσαλία, για την οποία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο (300) ευρώ.
• (5) 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.), ενώ συνελήφθησαν (2) άτομα.
Σημειώνεται ότι από 1 Αυγούστου 2020, έχουν βεβαιωθεί συνολικά (35) σχετικές παραβάσεις. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.
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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

Η κίνηση
του Μητροπολίτη

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

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020 στις 11.00 π.μ. από
τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής
Πατρίδας ο Χρήστος Νικ. Αντωνίου σε ηλικία 87 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

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

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

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου
2020 στις 10.30 π.μ. μετά από επιθυμία της ίδιας Ισμήνης Παπαγιαννάκη ετών 67, θα ακολουθήσει
αποτέφρωση της σορού στην Ριτσώνα Εύβοιας.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020 στις 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου
Καβασίλων Ημαθίας η Ελευθερία
Τζιατζιά σε ηλικία 86 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Θερινό ωράριο
λειτουργείας
φαρμακείων
στην Ημαθία
Ο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, ανακοινώνει ότι κατά το χρονικό διάστημα από 15/07 έως 15/08 το ωράριο λειτουργίας
των φαρμακείων της Περιφερειακής Ενότητας
Ημαθίας καθορίζεται συνεχές από Δευτέρα
έως Παρασκευή, τις ώρες από 08:00 έως
16:00, βάσει της απόφασης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
Η Πρόεδρος
Κατή Σοφία
Η Γ. Γραμματέας
Οικονομοπούλου Αικατερίνη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:
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.
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Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ: Πρόσκληση
συμμετοχής στις διαδικασίες
καθορισμού του
απαιτούμενου αριθμού των
προς μετάκληση αλλοδαπών
-Την Τρίτη 11 Αυγούστου, σύσκεψη μεταξύ
Καλαϊτζίδη και εργοδοτικών φορέων, για το θέμα

Από την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, παρακαλούνται οι εργοδοτικοί
φορείς της Ημαθίας να αποστείλουν με e-mail (kakantoni.a@imathia.pkm.
gov.gr ) ή FAX (23313 53635) μέχρι την Δευτέρα 10-08-2020 τις εκτιμήσεις
τους για τον αριθμό των θέσεων για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία,
αλιεργάτες και απασχόληση υψηλής ειδίκευσης που θα καλυφθούν με τη διαδικασία της μετάκλησης από πολίτες τρίτων χωρών κατά τα επόμενα δύο έτη.
Στην έκθεση που θα αποστείλουν, θα πρέπει να αναφέρουν τον εκτιμώμενο αριθμό για κάθε μία από τις προαναφερόμενες κατηγορίες και την πιθανή
χώρα προέλευσης των εργαζομένων, καθώς και αιτιολόγηση βασιζόμενη σε
πραγματικά στοιχεία που αναφέρονται στον αριθμό των εργοδοτών που δραστηριοποιούνται στον υπόψη τομέα της οικονομίας, την πορεία των δραστηριοτήτων τους τα τελευταία έτη και την εκτίμηση για τα επόμενα έτη, αλλά και
την υφιστάμενη προσφορά εργασίας από ημεδαπούς ή ευρωπαίους πολίτες
ή πολίτες τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή στη χώρα.
Την Τρίτη 11-08-2020 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην αίθουσα της Δ/
νσης Ανάπτυξης (Λ. Στρατού 72 – ισόγειος χώρος), στις 11.00 π.μ., υπό την
προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας κ. Καλαϊτζίδη, προκειμένου
να συζητηθούν διεξοδικά οι απόψεις των εργοδοτικών φορέων και να καταγραφούν τα συμπεράσματα στα οποία θα καταλήξουν.

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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Πρόγραμμα ενεργειακής
αναβάθμισης των αθλητικών
εγκαταστάσεων υλοποιεί η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων
σε όλη την Κεντρική Μακεδονία θα υλοποιήσει
η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, μετά την
υπογραφή της σχετικής
απόφασης από τον Περιφερειάρχη Απόστολο
Τζιτζικώστα.
Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «κεντρικός
στόχος της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας
είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων
κτιρίων. Από τα πλέον ενεργοβόρα κτίρια είναι οι
μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις και για αυτό το
λόγο, η νέα μας παρέμβαση στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας
με δύο βασικές παραμέτρους. Αφενός την μείωση του
κόστους και την εξοικονόμηση πόρων για την ενεργειακή
κάλυψη των αναγκών ηλεκτροδότησης, θέρμανσης, ψύξης
και γενικότερα λειτουργίας των κτιρίων. Αφετέρου εξίσου
σημαντική είναι και η περιβαλλοντική διάσταση της παρέμβασής μας. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θέλουμε να πετύχουμε τους περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς
στόχους που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,
έχοντας μάλιστα ήδη σημαντικά αποτελέσματα αλλά και
πολλές, νέες δράσεις που είτε υλοποιούμε, είτε ξεκινούν το
επόμενο διάστημα.
Από το νέο βιοκλιματικό Κτίριο Υπηρεσιών της Περιφέρειας στη δυτική Θεσσαλονίκη, τον εκσυγχρονισμό του
στόλου μας με ηλεκτροκίνητα οχήματα, την εγκατάσταση
σημείων φόρτισης σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες,
το νέο έργο ΣΔΙΤ για τον ηλεκτροφωτισμό του οδικού
δικτύου ευθύνης μας με την αντικατάσταση των παλιών
λαμπτήρων με νέους χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης
που θα μειώσουν κατά 70% την κατανάλωση ενέργειας, η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται στην πρώτη
γραμμή για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η παρέμβασή μας στις
αθλητικές εγκαταστάσεις αλλά και σε πολλά δημόσια κτίρια
σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία θα συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω της
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, της αξιοποίησης των
νέων εναλλακτικών και πράσινων μορφών ενέργειας και
της αξιοποίησης του ενεργειακού δυναμικού της περιοχής.
Έχοντας μάλιστα ως δεδομένο, το γεγονός ότι το 78%
των κτιρίων στον τόπο μας, είναι κατασκευασμένα προ
του 1985, η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων
κτιρίων θα βοηθήσει σημαντικά στην αντιμετώπιση
του περιβαλλοντικού προβλήματος που προκαλεί η
κατανάλωση ορυκτών καυσίμων για την θέρμανση
κτιρίων».
Επιπλέον στόχος της παρέμβασης είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και
βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον
κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του δημόσιου τομέα να
αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης
της οικονομίας.
Η Περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει προτάσεις, που
αφορούν σε επεμβάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων (κλειστές αθλητικές
εγκαταστάσεις και ανοικτές κολυμβητικές αθλητικές
εγκαταστάσεις).
Για την ενεργειακή αναβάθμιση των αθλητικών
εγκαταστάσεων διατίθενται ευρωπαϊκοί πόροι της
Περιφέρειας, ύψους έξι εκατομμυρίων ευρώ.
Οι κατηγορίες των παρεμβάσεων είναι:
-Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας: επεμβάσεις επί του κελύφους
με προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων
και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα υψηλής
ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση συστήματος
καυστήρα – λέβητα - σωληνώσεων με σύστημα που
επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού, παθητικά ηλιακά συστήματα
κλπ.
-Δράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: εγκατάσταση ταυτόχρονης παραγωγής
ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδο-

τικότητας, κατασκευή εγκατάστασης εκμετάλλευσης της
παραγόμενης θερμικής ενέργειας από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)
ή και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για παραγωγή
ψύξης κλπ.
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της δράσης:
1. Η ενεργειακή αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει να στοχεύει στην υλοποίηση παρεμβάσεων που ικανοποιούν ή/και ξεπερνούν τα ελάχιστα
απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης, δηλαδή την
αναβάθμισή τους σε ενεργειακή κατηγορία Β, Β+, Α, Α+, ή
σε σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Εγκαταστάσεις.
2. Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται
μέσω της διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση
των παρεμβάσεων.
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι παρεμβάσεις
σε όλες τις νομίμως υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις
που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
οι οποίες κατατάσσονται με τον Κανονισμό Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) σε κατηγορία ενεργειακής
απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ και η οικοδομική τους
άδεια έχει εκδοθεί πριν το 2010.
Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν
στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων
κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών
συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής
τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

CMYK
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Τέβιν Φέρελ: Στο Φίλιππο Βέροιας θα είμαι
καλύτερος μπλοκέρ της Volley League!

Α

ντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη
πρόκληση της καριέρας του,
βρίσκεται ο πρώτος ξένος βολεϊμπολίστας στην ιστορία του Φίλιππου
Βεροίας, Τέβιν Φέρελ, ένας από τους
εθνικούς ήρωες του αθλήματος στο
μαγευτικό νησί της Καραϊβικής, την
Αγία Λουκία.

Λίγες ώρες μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του «με τους ερυθρόλευκους» της Βέροιας,

ενόψει της νέας σεζόν της Volley League ο 25χρονος
διεθνής κεντρικός μίλησε για όλα στο επίσημο κανάλι
του συλλόγου μας στο YOUTUBE.
Μεταξύ άλλων ο δίμετρος άσος της ομάδας έβαλε
«ψηλά τον πήχη», αποκάλυψε το δικό του προσωπικό στοίχημα, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη
μεταγραφή του, δήλωσε αποφασισμένος να δικαιώσει όλους όσοι πίστεψαν σε αυτόν και τον έφεραν
στην Βέροια, έστειλε μήνυμα-δέσμευση στο φίλαθλο
κοινό της ομάδας και έδωσε ταξιδιωτικές οδηγίες
σε μελλόνυμφους για τον Νο1 προορισμό για μήνα
του μέλιτος! Που αλλού, στον επίγειο παράδεισο της
πατρίδας του...

«Ο Ζαφειράκης στις κορυφαίες ομάδες,
όπως του αξίζει»
Ικανοποίηση και υπερηφάνεια για την εμφάνιση της ομάδας Παίδων στην τελική φάση του
Πανελληνίου Πρωταθλήματος της Θεσσαλονίκης
εξέφρασε η διοίκηση του συλλόγου. Αναλυτικά η
ανακοίνωση: «Άλλη μία επιτυχία κατέγραψε το χάντμπολ της πόλης μας αυτή την εβδομάδα, με την
ομάδα των Παίδων να κατακτά την πέμπτη θέση
πανελλαδικά και τον Ζαφειράκη να φιγουράρει ανάμεσα στις κορυφαίες αγωνιστικά ομάδες τις κατηγορίας, όπως του αξίζει άλλωστε. Μετά από πολλή
προσπάθεια και σκληρή δουλειά σε μια χρονιά που οι συνθήκες δεν ήταν και οι καλύτερες, με την πανδημία να
κόβει τη χρονιά στα δύο, οι προπονητές Παπουτσής και Μπουμπουλέντρας απέδειξαν πως τα πάντα είναι δυνατά. Όχι μόνο συνέχισαν τις προπονήσεις από απόσταση, αλλά κατάφεραν να οδηγήσουν και την ομάδα στην
τελική φάση και στην πέμπτη θέση μεταξύ των καλύτερων. Μία ακόμη διάκριση για τον Ζαφειράκη, όπως όλα
αυτά τα χρόνια άλλωστε, δείγμα της
σοβαρής δουλειάς που γίνεται στα
ηλικιακά τμήματα του χάντμπολ».

Αποχώρηση του Γιάννη Τσιατση
από την Αγ. Βαρβάρα

Μ

ε επιστολή του στα τοπικά
ΜΜΕ, ο επί σειρά ετών παράγοντας της Αγ. Βαρβάρας
Γιάννης Τσιάτσης, κάνει γνωστή την
αποχώρησή του από την ομάδα, την
οποία υπηρέτησε πιστά επί 10 έτη.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει:
«Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να γνωστοποιήσω την αποχώρηση µου από το Σύλλογο που αγάπησα και υπηρέτησα τα τελευταία 10
χρόνια (από το Μάιο του 2010 µέχρι και σήµερα)
από οποιαδήποτε θέση ή αρμοδιότητες που µου
δόθηκαν.

Δέκα χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας σε όλες τις
εκδηλώσεις των τμημάτων της ομάδας (ανδρικό,
γυναικείο, και κυρίως στα τμήματα υποδομής), με
πολλές αναμνήσεις αλλά και πολύ καλές στιγμές με
αποκορύφωμα την παρουσία της παιδικής ομάδας
Κ14 στους τελικούς την περίοδο 2017-19 και την επόμενη χρονιά την παρουσία της εφηβικής ομάδας
Κ16 στους τελικούς της ΕΠΣ Ημαθίας με προπονητή τον Κώστα Μουρτζίλα.
Προσωπικοί κυρίως λόγοι δεν μου επιτρέπουν
να συνεχίσω στην ομάδα του Αγροτικού Αστέρα ,
ίσως στο μέλλον οι δρόμοι μας να ξανασμίξουν.
Εύχομαι στο Σύλλογο να πετύχει τους στόχους
του και να συνεχίσει με επιτυχίες στο μέλλον».
Με εκτίμηση
Ιωάννης Τσιάτσης

Οι αλλαγές της UEFA για το Champions
και το Europa League λόγω κορονοϊού
Μία σειρά αλλαγών,
ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει η UEFA, ενόψει της νέας χρονιάς, σε
Champions και Europa
League, προκειμένου να
διαφυλαχθεί η ομαλή διεξαγωγή των συγκεκριμένων διοργανώσεων, εν
μέσω πανδημίας.
Οπως αναφέρει δημοσίευμα της γαλλικής
Equipe, η UEFA το προσεχές διάστημα, ετοιμάζεται να παρουσιάσει με-

ρικούς νέους κανονισμούς που
θα αφορούν το Champions και το
Europa League.
Αν κάποια ομάδα, εμφανίσει
κρούσματα κορονοϊού, αλλά διαθέτει 13 ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους και
είναι δηλωμένοι στη λίστα, τότε
θα πρέπει να δώσει κανονικά την
αναμέτρηση. Αν βέβαια, δεν μπορεί να αγωνιστεί, τότε θα χάνει το
ματς στα χαρτιά με 3-0.
Οσον αφορά τους διαιτητές ενός αγώνα, αν κάποιος από αυτούς βρεθεί θετικός στον

Covid-19, τότε θα πρέπει ο αντικαταστάτης του να έχει εθνικότητα
ίδια με μία εκ των δύο ομάδων.
Το μεγάλο μπέρδεμα όμως έχει να κάνει με τις αλλαγές στους
κανονισμούς σχετικά με την έδρα.
Αν υπάρχει ζήτημα, η γηπεδούχος
ομάδα έχει υποχρέωση να βρει
άλλο γήπεδο, ενώ αν η φιλοξενούμενη ομάδα λόγω της πανδημίας δεν μπορέσει να ταξιδέψει,
τότε και πάλι ο γηπεδούχος είναι
υποχρεωμένος να βρει έδρα που
θα εξυπηρετεί τη διεξαγωγή του
παιχνιδιού.

CMYK
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Τα λαογραφικά μας

«Του Σωτήρος»
Γράφει ο
Μάκης
Δημητράκης

Μεγάλη δεσποτική γιορτή η «Μεταμόρφωση του Σωτήρος», που τοποθετήθηκε στις αρχές Αυγούστου, αν
και οι Ευαγγελιστές σημειώνουν ότι ο Χριστός έδειξε τη
δόξα και το μεγαλείο του στους μαθητές (ανεβαίνοντας
στο Όρος Θαβώρ) λίγες ημέρες πριν τη σταύρωση.
Ο λαός τη λέει απλά «του Σωτήρος» και τη νύχτα,
λέει, της παραμονής ανοίγουν οι ουρανοί και πολλοί αγρυπνούν για να δούνε το άγιο φως, γιατί «το ‘χουν σε καλό».
Οι πιστοί προσκομίζουν ανήμερα της γιορτής (6 Αυγούστου) στην εκκλησία
τις απαρχές των σταφυλιών και των σύκων, δηλαδή τα πρώτα σταφύλια και
σύκα,
Τ’ Αι΄-Λιου καρύδι
του Σωτήρος σταφύλι
και της Παναγιάς το σύκο
Ύστερα να βάζουν μπροστά στο εικόνισμα του Σωτήρα, ο οποίος τα ευλογεί
με επίσημη ευχή και εύχεται «πλούσια σοδειά» και στη συνέχεια τα μοιράζουν στο εκκλησίασμα.
Η εικονογράφηση του θαυμαστού αυτού γεγονότος είναι
από τις πιο εντυπωσιακές.
Στην ορθόδοξη παράδοση, ένα βουνό-βράχος με τρεις
κορυφές. Ο Χριστός στη μέση, φωτεινός σαν ασώματος,
δεξιά ο Μωυσής και αριστερά ο Προφήτης Ηλίας. Στους
πρόποδες πεσμένοι, σκυμμένοι και έκθαμβοι οι: Μαθητές
Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης.
Η Μεταμόρφωση του Σωτήρα είναι μία χαρούμενη μέρα
κατά την οποία η Εκκλησία επιτρέπει τη διακοπή της νηστείας του Δεκαπενταύγουστου και επιτρέπει την ιχθυοκατάνηξη.
Είναι πολλές οι εκκλησίες και τα μοναστήρια και μεγάλα
τα πανηγύρια. Μεταμόρφωση του Σωτήρα, Αγιά Σωτήρα,
Άγιος Σώστης και στην Ημαθία ο Μητροπολιτικός Ναός
της Νάουσας, στη Βέροια η «Μεταμόρφωση του Σωτήρος»
(οδός Μ. Αλεξάνδρου), ο οικισμός Μεταμόρφωσης (παλιότερα Ντραζίλοβος), η Μονή Μουτσιαλής (Πιέρια) κ.ά.
Μεταβυζαντινός ναός στη Βέροια
Ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ή «Μέγας
Σωτήρ» όπως συνήθιζαν να τον ονομάζουν οι Βεροιώτες
σε παλαιότερες εποχές, είναι από τους πιο ευρύχωρους
μεταβυζαντινούς ναούς της πόλης και είναι παλαιότερος
του 1602 αφού αναφέρεται σε παλαιότυπο του 1588 (παλιό
βιβλίο που τυπώθηκε στα πρώτα χρόνια μετά την εφεύρεση
της τυπογραφίας).
Ο ναός που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Μ.
Αλεξάνδρου και Εμ. Ζάχου είναι ρυθμού βασιλικής με τρία
κλίτη, νάρθηκα και γυναικωνίτη και πιθανότατα στην αρχική
του μορφή είχε μικρότερο μήκος. Έχει δίρριχτη στέγη και το
δάπεδο του ναού βρίσκεται χαμηλότερα της επιφάνειας του
δρόμου έτσι που οι πιστοί για να εισέλθουν πρέπει να κατέβουν λίγα σκαλοπάτια.
Σε κάποια περίοδο ο ναός πρέπει να ήταν ενοριακός ενώ
από επιγραφή που βρίσκεται σε ταφική μαρμάρινη πλάκα
στο δάπεδο μπροστά από το τέμπλο μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο ναός υπήρξε καθολικό μοναστηριού της ευρύτερης περιοχής του 13ου αιώνα.
Στο θαυμάσιο ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού υπάρχουν
παλαιές εικόνες όπως της Μεταμόρφωσης, του Αγίου Ανδρέα, του Προδρόμου ενώ από τις παλιές τοιχογραφίες του
17ου αιώνα πολλές είναι ασβεστωμένες. ΟΙ καλύτερα διατηρημένες βρίσκονται στο χώρο του ιερού και ανάμεσά τους
ξεχωρίζουν η Ανάληψη, ο Ευαγγελισμός και οι άγιοι διάκονοι
Ρωμανός και Στέφανος. Υπάρχουν επίσης αρκετές φορητές
εικόνες,
Το 1981-82 άρχισε η εσωτερική αναπαλαίωση του ναού
από τη Δ/νση Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και η κατασκευή σκεπής. Ακολούθησε ο εξωραϊσμός του περιβάλλοντα χώρου
από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας. Οι
εργασίες που κράτησαν αρκετά χρόνια περιλάμβαναν μεταξύ άλλων την κατεδάφιση αρκετών βακούφικων και ετοιμόρροπων κατασκευών-σπιτιών στα οποία διέμεναν για αρκετά
χρόνια μετά το 1922 προσφυγικές οικογένειες από τη Μικρά
Ασία.
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Σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης η Βηρυτός
Ξεπέρασαν τους 135 οι νεκροί από την φονική έκρηξη

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε για
δύο εβδομάδες η Βηρυτός, μετά τη φονική έκρηξη στο
λιμάνι της πόλης η οποία μέχρι στιγμής έχει στοιχίσει
τη ζωή σε 135 ανθρώπους.
Η κυβέρνηση κήρυξε «σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης την πόλη της Βηρυτού για δύο εβδομάδες»,
ανακοίνωσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου η
υπουργός Ενημέρωσης Μανάλ Αμπντέλ Σαμάντ.
Επιπλέον, η λιβανική κυβέρνηση σύμφωνα με
το ΑΠΕ - ΜΠΕ ζήτησε σήμερα να τεθεί σε κατ’ οίκον
περιορισμό κάθε πρόσωπο που εμπλέκεται στην
αποθήκευση των τόνων νιτρικού αμμωνίου, το οποίο
προκάλεσε την πολύνεκρη έκρηξη μία ημέρα πριν.
Απευθυνόμενη στην ανώτατη στρατιωτική εξουσία
που θα είναι επιφορτισμένη με τα θέματα ασφαλείας
κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης,
η κυβέρνηση «ζητά να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό
κάθε πρόσωπο που εμπλέκεται στην αποθήκευση
του αμμωνίου», από την άφιξη του φορτίου στη Βηρυτό το 2014 έως την έκρηξη, επισήμανε η Σαμάντ,
χωρίς να κατονομάσει τους υπεύθυνους ούτε τον
αριθμό τους.
Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε, επίσης, μια
έκτακτη επιχορήγηση ύψους 100 δισεκατομμυρίων
λιρών Λιβάνου για τη διαχείριση της κρίσης.
Όσο για τους νεκρούς ο αριθμός βρίσκεται στους
135 ανθρώπους, με τουλάχιστον 5.000 τραυματίες,
ενώ δεκάδες είναι αγνοούμενοι.
Από την τεράστια έκρηξη, τουλάχιστον 4.000 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
«Υπάρχουν σίγουρα ακόμη (θύματα) κάτω από τα
χαλάσματα και δεχόμαστε δεκάδες τηλεφωνήματα για
αγνοούμενους», είπε σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.
Λίβανος: Σε αμέλεια χρόνων
οφείλονται οι εκρήξεις
– Είχαν σταλεί έξι έγγραφα προειδοποιώντας
ότι το υλικό ήταν απειλή
Παγκόσμιο θρήνο έχει προκαλέσει η τραγωδία
στον Λίβανο. Οι αρχικές έρευνες δείχνουν πως χρόνια
αδράνειας και αμέλειας σχετικά με την αποθήκευση
εξαιρετικά εκρηκτικού υλικού στο λιμάνι τις Βηρυτού
προκάλεσαν την έκρηξη που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 100 ανθρώπων χθες Τρίτη, δήλωσε
επίσημη πηγή με γνώση των ευρημάτων.
Ο πρωθυπουργός και η προεδρία δήλωσαν πως
2.750 τόνοι νιτρικού αμμωνίου, χημικού λιπάσματος
που μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί επίσης για την
κατασκευή βομβών, ήταν αποθηκευμένα επί έξι χρόνια στο λιμάνι χωρίς οποιαδήποτε μέτρα ασφαλείας.
«Είναι αμέλεια», δήλωσε η επίσημη πηγή στο
Reuters και πρόσθεσε πως το θέμα της ασφαλούς
αποθήκευσης είχε εγερθεί σε πολλές επιτροπές και
δικαστές και «τίποτα δεν έγινε» προκειμένου να εκδοθεί μια εντολή απομάκρυνσης ή καταστροφής του
εξαιρετικά εύφλεκτου υλικού.
Η πηγή δήλωσε πως μια πυρκαγιά ξεκίνησε από
την αποθήκη 9 του λιμανιού και επεκτάθηκε στην
αποθήκη 12, όπου ήταν αποθηκευμένο το νιτρικό
αμμώνιο.
Διπλωματικές πηγές για Βηρυτό:
«Μία Ελληνίδα φέρεται να έχει χάσει τη ζωή και
άλλες δύο να έχουν τραυματιστεί»
Όπως διευκρινίζουν διπλωματικές πηγές, οι μέχρι
στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι μία Ελληνίδα
πολίτης φέρεται να έχει χάσει τη ζωή της και ότι δύο
ακόμη Ελληνίδες συγκαταλέγονται μεταξύ των τραυματιών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ελληνορθόδοξο
νοσοκομείο της Βηρυτού ετέθη εκτός λειτουργίας και
οι ασθενείς μεταφέρθηκαν σε άλλα νοσοκομεία.
Η ελληνική Πρεσβεία στη Βηρυτό βρίσκεται σε
συνεχή επαφή με τις αρχές του Λιβάνου και με την ελληνική κοινότητα που διαμένει στη χώρα και παρέχει
κάθε δυνατή βοήθεια, ενώ ενημερώνεται διαρκώς για
τις εξελίξεις.
Οδηγίες ΥΠΕΞ προς Έλληνες πολίτες
που βρίσκονται στον Λίβανο
Οδηγίες για ους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται
στον Λίβανο και έχουν επηρεαστεί από τις εκρήξεις
στον λιμένα της Βηρυτού εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.
Οι Έλληνες πολίτες μπορούν να επικοινωνούν
με την Πρεσβεία της Ελλάδος στα τηλέφωνα 00961
78990315 και 00961 81507061, καθώς και με τη
Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, στο τηλέφωνο +30210368 1730 και στο e-mail:
kt@mfa.gr.
Άμεση ανταπόκριση της Ελλάδος στο αίτημα
συνδρομής της κυβέρνησης του Λιβάνου
Η Ελλάδα βρέθηκε από την πρώτη στιγμή της
τραγωδίας στον λιμένα της Βηρυτού σε επικοινωνία
με τις αρχές του Λιβάνου, προκειμένου να εκφράσει
έμπρακτα την αλληλεγγύη και την συμπαράστασή της
στη χώρα και την ετοιμότητά της να συνδράμει στην
αντιμετώπιση των συνεπειών των φονικών εκρήξεων
που σημειώθηκαν. Εν τω μεταξύ, πληροφορίες αναφέρουν ότι μία Ελληνίδα πολίτης είναι νεκρή και δύο
ακόμη τραυματίες.
Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επικοινώνησε χθες τηλεφωνικά με τον Πρωθυπουργό του
Λιβάνου Χασάν Ντιάμπ, στον οποίο εξέφρασε την
αλληλεγγύη και αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας στον δοκιμαζόμενο λαό του Λιβάνου, αλλά και την
ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει κάθε αναγκαία
συνδρομή, με όλα τα διαθέσιμα μέσα.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι υπηρεσίες
του υπουργείου Εξωτερικών υπό τον συντονισμό
του γραφείου του γενικού γραμματέα του υπουργείου
Εξωτερικών, βρίσκονται σε συνεχή επαφή, τόσο με
τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ όσο και με τη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό της αποστολής βοήθειας στην πληττόμενη
χώρα, η οποία αντιμετωπίζει συγχρόνως βαθύτατη οικονομική και κοινωνική κρίση, καθώς και την έξαρση
του κορωνοϊού τις τελευταίες εβδομάδες.
Στο Λίβανο ο υφ. Εξωτερικών
Κ. Φραγκογιάννης
Η ελληνική βοήθεια στο Λίβανο περιλαμβάνει,
κατ’ αρχήν, την αποστολή κλιμακίου της ΕΜΑΚ για
την ενίσχυση του διασωστικού έργου των αρχών του
Λιβάνου στον τόπο της τραγωδίας, ενώ υπάρχει ετοιμότητα για αποστολή περαιτέρω βοήθειας αν κριθεί
σκόπιμο, δεδομένης της πρόθεσης της ελληνικής
κυβέρνησης να συνδράμει τη χώρα με κάθε μέσο που
μπορεί να διαθέσει.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το γεγονός ότι
τους Έλληνες διασώστες συνοδεύει, κατόπιν πρωτοβουλίας του Νίκου Δένδια, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Φραγκογιάννης.
Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου,
για την παροχή αρωγής σε Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στον Λίβανο και έχουν τυχόν επηρεαστεί από
τις εκρήξεις στον λιμένα της Βηρυτού, παρέχοντας
στοιχεία επικοινωνίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
Λίβανο.

Έφυγε από τη ζωή
ο Αγάθωνας Ιακωβίδης

Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη ο σπουδαίος Έλληνας ρεμπέτης
Αγάθωνας Ιακωβίδης. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής και συνθέτης δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.
Ο Αγάθωνας γεννήθηκε στον Ευαγγελισμό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης το 1955. Οι γονείς του ήταν πρόσφυγες από τη Μικρασία, γι’ αυτό τα πρώτα τραγούδια που άκουγε ήταν μικρασιατικές μελωδίες. Άρχισε
να ασχολείται με τη μουσική το 1971 και σταδιακά έμαθε μόνος του να παίζει σχεδόν όλα τα έγχορδα
όργανα των ρεμπέτικων τραγουδιών, δηλαδή: κιθάρα, μπαγλαμά, ούτι, μπουζούκι, τζουρά, μάντολα, μαντολίνο. Το 1973 έκανε την πρώτη επαγγελματική του εμφάνιση σε μπουάτ της Θεσσαλονίκης. Αμέσως
συνειδητοποίησε πως η μουσική που τον εκφράζει και του ταιριάζει είναι η ρεμπέτικη και αφιερώνεται σε
αυτήν αποκλειστικά. Κατείχε πολλούς σπάνιους δίσκους γραμμοφώνου με ρεμπέτικα τραγούδια, και αξιοποιεί τη συλλογή του σε ραδιοφωνικές μουσικές εκπομπές.
Το 1977 δημιούργησε το «Ρεμπέτικο Συγκρότημα Θεσσαλονίκης», με το οποίο έπαιζε σε μαγαζιά,
κάνει συναυλίες και ηχογραφεί δύο δίσκους. Το 1981 αποφασίζει να μεταβεί στην Αθήνα. Συνεργάστηκε
με γνωστούς τεχνίτες της λαϊκής μουσικής. Κώστας Παπαδόπουλος, Γιώργος Κόρος, Βασίλης Σούκας,
Λάζαρος Κουταλίδης, Νίκος Φιλιππίδης και Νίκος Χατζόπουλος είναι κάποιοι από αυτούς. Έκανε συναυλίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, σε Ευρώπη και Η.Π.Α. Από το 1987 ζει και εργαζόταν στη
Θεσσαλονίκη.
Ερμήνευσε πολλά δημοφιλή ρεμπέτικα αλλά και παλιά, άγνωστα τραγούδια που έχει ανασύρει από το
πλούσιο αρχειακό υλικό που κατέχει.
Το 2013 αποδέχθηκε την πρόσκληση του συγκροτήματος Κόζα Μόστρα να συμμετάσχει μαζί τους στο
Φεστιβάλ της Γιουροβίζιον στο Μάλμε της Σουηδίας, με το τραγούδι «Alcohol Is Free», με το οποίο προκρίθηκαν στον τελικό της διοργάνωσης όπου κατέλαβαν την 6η θέση.

Προτάσεις νέων Ειδικοτήτων
στο ΙΕΚ Βέροιας το 2020-21

-Ψήφισε & Επίλεξε την ειδικότητα που θέλεις

ΙΕΚ Βέροιας: Δημοσκόπηση για την επιλογή
νέων ειδικοτήτων 2020-2021. Κάθε καλοκαίρι τα
Δ.ΙΕΚ της επικράτειας οφείλουν να επιλέξουν τις
ειδικότητες που θα λειτουργήσουν το αμέσως επόμενο φθινόπωρο.
Οι σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν,
διαρκούν 2 έτη και ακολουθούνται από 1 εξάμηνο
πρακτικής άσκησης (το οποίο μπορεί να γίνεται
και ταυτόχρονα με το 2ο έτος). Το ωράριο των
μαθημάτων είναι 15:00μμ – 18:55μμ. Με την
αποφοίτηση ο καταρτιζόμενος αποκτά δίπλωμα
επιπέδου 5, που συνεπάγεται πληθώρα επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Το ΔΙΕΚ καλεί το κοινό να δηλώσει την ειδικότητα που θα προτιμούσε να παρακολουθήσει
το φθινόπωρο του 2020, συμβάλλοντας έτσι στη
διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών του
ΙΕΚ Βέροιας.
Επιλέξτε την Ειδικότητα που θα θέλατε να παρακολουθήσετε στο ΙΕΚ Βέροιας για το εξάμηνο
2020Β (που ξεκινά τον Οκτώβριο του 2020)
SOS: Μόνο 8 Ειδικότητες θα περιλαμβάνονται
στην τελική πρόταση του ΙΕΚ Βέροιας
Τα προσωπικά στοιχεία που θα καταχωρήσετε δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη διασφάλιση της εγκυρότητας αυτής της έρευνας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310-71743,
email επικοινωνίας: grammateia@iek-veroias.ima.sch.gr
Ιστολόγιο: https://iekverias.blogspot.com/
Ώρες λειτουργίας (Ιούλιος-Αύγουστος): 9.30π.μ. - 15.30 μ.μ.
Ώρες λειτουργίας (Σεπτέμβριος-Ιούνιος): 13.00μ.μ. - 20.00 μ.μ.
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ΠΑΟΚ: Πρωινό με τακτική,
πρόβλημα με Ροντρίγκο

Δ

ιπλή προπόνηση περιελάμβανε
το πρόγραμμα του Δικεφάλου στο Πήλιο. Πρόβλημα με
Ροντρίγκο που αποχώρησε προληπτικά, γυμναστήριο για Ίνγκασον, Πέλκα,
Αουγκούστο.
Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει για δεύτερη ημέρα την προετοιμασία του στο Πήλιο με το σημερινό πρόγραμμα
να έχει προπόνηση πρωί-απόγευμα. Βέβαια, με 2
επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοιού είναι λογικό
στις τάξεις του Δικεφάλου να επικρατεί ως ένα βαθμό
αγωνία για τα προγραμματισμένα για αύριο, Πέμπτη,
τεστ ανίχνευσης Covid 19 στα οποία θα υποβληθεί
και πάλι η ομάδα σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο.

Επτά ΠΑΕ Super
League:
«Δεν ξεκινάμε
χωρίς τηλεοπτικά
για όλους»
Οι ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Παναιτωλικός, Ξάνθη, Λαμία και Βόλος
συμφώνησαν ότι δεν πρόκειται να υπογράψουν την προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος αν δεν εξασφαλιστούν τηλεοπτικά για όλες τις ομάδες της Λίγκας.
Εκπρόσωποι των ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού, ΟΦΗ, Παναιτωλικού, Ξάνθης, Λαμίας και Βόλου συναντήθηκαν και συμφώνησαν ότι ομόφωνα δεν πρόκειται να
υπογράψουν την προκήρυξη του νέου
πρωταθλήματος, αν εξασφαλιστούν τηλεοπτικά συμβόλαια για όλες τις ΠΑΕ που
μετέχουν στην Λίγκα.
Και αυτό θεωρούν ότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα έχει εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των ομάδων και δεν θα μπορεί
να τηρηθεί ο υγιής ανταγωνισμός του
πρωταθλήματος.
Οι επτά ομάδες δημιουργούν ένα
γκρουπ, στο οποίο λογικά θα μπουν και
άλλες ομάδες που θα επιδιώξει κεντρική τηλεοπτική διαχείριση από την σεζόν
2021-22.

Αν όλα κυλήσουν
ομαλά δεν θα προκύψει κάποιο ζήτημα
για το φιλικό με τον
Ατρόμητο που ήταν
προγραμματισμένο
για σήμερα αλλά τελικά θα διεξαχθεί την
Παρασκευή.
Στα της πρωινής
προπόνησης πρόβλημα αντιμετωπίσε
ο Ροντρίγκο που στο
τέλος του προγράμματος ένιωσε ενοχλήσεις και αποχώρησε προληπτικά.
«Για πρώτη φορά μετά την έναρξη
της προετοιμασίας,
ο Αμπέλ Φερέιρα και
οι συνεργάτες του,
ξεκίνησαν να δουλεύουν με τους ποδοσφαιριστές
τους πάνω στο κομμάτι της τακτικής. Αφού λοιπόν οι
ποδοσφαιριστές έτρεξαν, εκτέλεσαν δρομικές ασκήσεις, έκαναν σπριντ και έπαιξαν rondo, χωρίστηκαν
σε ομάδες και ακολούθησαν τις οδηγίες των προπονητών μέσα από διάφορα παιχνίδια, που είχαν στόχο
και την αμυντική λειτουργία, αλλά και την επιθετική
και την ανάπτυξη.
Οι Ίνγκι Ίνγκασον, Δημήτρης Πέλκας και Ντόουγκλας Αουγκούστο έμειναν στο γυμναστήριο και ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Απόστολος
Διαμαντής προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα. Ο
Ροντρίγκο Σοάρες προς το τέλος της προπόνησης ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις και αποχώρησε προληπτικά.
Χθες το απόγευμα ο Δικέφαλος προπονήθηκε
στις 18:30», αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο Τύπου
της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Αρχικά ο Βρετανός τόνισε: «Θέλω να βοηθήσω
την ελληνική διαιτησία αλλά επίσης θέλω να έχει
η ΚΕΔ περισσότερο επαγγελματική λειτουργία και

Φαρμακεία

Το συνεργείο επιφυλακής

βών:

Ο

Μαρκ Κλάτενμπεργκ ανέλυσε
το πλάνο του για την ελληνική
διαιτησία τονίζοντας ότι στα
ντέρμπι θα υπάρχουν διαιτητές επιπέδου Champions League. (VIDEO)
Ο Άγγλος, Μαρκ Κλάτενμπεργκ,
είναι και τυπικά ο νέος πρόεδρος της
Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της
ΕΠΟ αφού υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο. Στις πρώτες του δηλώσεις
μετά την υπογραφή του συμβολαίου
ανέλυσε το πλάνο του για την ελληνική διαιτησία τονίζοντας ότι στα ντέρμπι θα υπάρχουν διαιτητές επιπέδου
Champions League.

2005 εντάχθηκε στην ΆιΗ ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωντραχτ Φρανκφούρτης μέσε την πρόσληψη του Γιάννη Αμανατίδη στο τεχνικό
χρι το 2011, όταν και κρέτιμ του Αμπέλ Φερέιρα.
μασε τα παπούτσια του,
Το τυπικό μέρος της έέχοντας κάνει και λαμπρή
καριέρα στην Εθνική Ελναρξης της συνεργασίας
του με τον Γιάννη Αμαναλάδας με 35 συμμετοχές
τίδη ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ.
και τρία γκολ.Το 2014 έγινε προπονητής της Κ20
Ο 39χρονος θα προστεθεί
στο προπονητικό τιμ των ατης ΑΕΠ Ηρακλής, ενώ το
2016 έκανε ένα πέρασμα
σπρόμαυρων και θα αναλάκι από τον πάγκο της πρώβει το επιθετικό κομμάτι του
της ομάδας. Είναι κάτοχος
Δικεφάλου.
Αναλυτικά η σχετική αδιπλώματος UEFA A, ενώ
νακοίνωση: «Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την δούλεψε τις τελευταίες δύο σεζόν στην Σεν
έναρξη της συνεργασίας με τον Γιάννη Αμα- Γκάλεν, στο πλευρό του Πιετρ Ζιέλντερ».
νατίδη, ο οποίος εντάσσεται
στο τεχνικό επιτελείο του Δικεφάλου, ως βοηθός προπονητή.Γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 1981 στην Κοζάνη.
Σε ηλικία 14 ετών έφυγε για
Πέμπτη 6-8-2020
Γερμανία και εντάχθηκε στις
Ακαδημίες της Στουτγκάρδης,
16:00-21:00 ΠΑέφτασε μέχρι την πρώτη ομάΠΑΡΗ ΧΡ. ΟΛΥΜΠΙΑ
δα και παρέμεινε εκεί μέχρι
το 2004.
ΕΛΗΑΣ 4 23310Πέρασε για μία σεζόν από
60064
την Καϊζερσλάουτερν και το

Αύγουστος 2020

16:00-21:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60279
19:00-21:00 ΑΝΑ-

της ΔΕΥΑΒ κατά το διάστη

ΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απένα-

μα από 3-8-2020 μέχρι

ντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 23310-73324

9-8-2020 θα είναι το εξής:

21:00-08:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ

Αυτόματος τηλεφωνητής βλα

Ο.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλά-

τηλ. 2331021814.

νη) 23310-73324

11

Κλάτεμπεργκ: «Διαιτητές επιπέδου
Champions League στα ντέρμπι»

ΠΑΟΚ: Επίσημα ο Αμανατίδης
στο τιμ του Φερέιρα

Συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ

www.laosnews.gr

με την υποστήριξη της ΕΠΟ και την υποστήριξη
της UEFA, θα εργαστούμε σκληρά κι εγώ θα δουλέψω πολύ σκληρά εδώ, για να βελτιώσουμε τους
διαιτητές.
Πρέπει όμως να φέρονται οι διαιτητές σαν ομάδα κι αν αποδίδουν καλά θα συνεχίσουν να σφυρίζουν. Αν δεν αποδίδουν όμως δεν θα παίρνουν
παιχνίδια. Δεν θα τους χαρίζεται τίποτε, αυτό είναι
σημαντικό γιατί θέλω να διαιτητεύουν οι καλύτεροι».
Σε ερώτηση για τους ξένους διαιτητές που θα
έρχονται είπε: «Θα είναι οι καλύτεροι στην Ευρώπη, διαιτητές που σφυρίζουν στο Champions
League. Αυτό θα είναι το κριτήριό μου, να έχουν διευθύνει μεγάλους αγώνες και αυτοί θα διαιτητεύουν
μεγάλα ντέρμπι στην Ελλάδα γιατί αυτό μειώνει την
ένταση.
Είμαι πολύ χαρούμενος που άρεσε στους BIG4
η πρότασή μου κι όλοι μαζί θα δουλέψουμε για να
δημιουργήσουμε μια καλύτερη σχέση κι ωραιότερα
συναισθήματα εδώ για τους διαιτητές».

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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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ροφη κατοικία του

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

‘71, 140 τ.μ. συνο-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή Ε-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

λικά, κάτω από Πιε-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ρίων, εντός οικοπέ-

κεντρικό δρόμο του

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για α-

δου, 55.000 ευρώ.

Διαβατού μαγαζί

κατοικία κοντά στο

γορά γκαρσονιέρα

Τηλ.: 6945 122583

111 τ.μ. Τιμή συζη-

7ο Δημοτικό, 75 τ.μ.,

στο κέντρο και Καλ-

EUROMESITIKI.

τήσιμη. Τηλ.: 6942

με υπόγειο 75 τ.μ.

067283 κος Γιώρ-

και οικόπεδο 200

γος.

τ.μ., 48.000 ευρώ.

6971 706894.

λιθέα, με ασανσέρ,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διό-

1ος και άνω, μέχρι

ροφη οικοδομή από

20.000 ευρώ. Τηλ.:

100 τ.μ. περίπου ο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά-

6945 122583.

κάθε όροφος, κοντά

στημα 63 τ.μ. με πα-

στη ΜΕΒΓΑΛ. Τηλ.:

τάρι και υπόγειο στη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διό-

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 1-7-2020 έως 6-9-2020.

Βέροια, οδός Τρύφωνος 3. Τηλ.: 6944
024468.

Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

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.

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 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 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 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

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€
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ κατοικια 80 τ.μ με οικοπεδο 350 τ.μ 60000€
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 38                                                                          
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,ΚουμαριαΝ.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 22000 τ.μ  για Φωτοβολταικά 35000€
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 στρ. Θεση Συκιες για φωτοβολταικα η
καλλιεργειες 22000€
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€
ΠΑΡΚΙΓΚ υπαιθριο  στην αγορα 50€
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 €

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

κινήτων, ηλεκτρολόγος αυτο-

2331062900. Ώρες επικοινω-

ται επαγγελματικός χώρος

ΕΡΓΑΣΙΑ

κινήτων από επιχείρηση στη

νίας: 9:00 με 18:00.

50 τ.μ., πλήρως ανακαινι-

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρα,

Βέροια για πλήρη απασχόλη-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για περι-

σμένος, 1ος όρ., γωνιακό,

γυράς και λαντσέρα, ημερομί-

ση. Ικανοποιητική αμοιβή. ΖΗ-

ποίηση και φροντίδα ηλικιωμέ-

δίπλα στα Αστικά. Τηλ.: 6946

σθιο πολύ καλό. Τηλ.: 23310

ΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί για πλή-

νου στη Βέροια. Τηλ.: 23310

740621.

88018 & 6972 0126622.

ρη απασχόληση, καθώς και

91098 κος Δημήτρης,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή με γνώσεις διπλογραφικών
βιβλίων. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε προϋπηρεσία. Απαιτείται βασική γνώση αγγλικών και εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.   Νικόλαος Γκίκας & ΣΙΑ Ο.Ε.,
Εμπόριο Ξυλείας, 5,5ο χλμ. ΠΕΟ Βέροιας – Νάουσας,
Τηλ. 6983438046.
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

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 €

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζε-

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

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 €

ΠΩΛΗΣΗ γαϊδουράκια. Τηλ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φροντί-

επικοινωνίας: 2331071553 &

δα ηλικιωμένης στην Αγ. Βαρ-

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.

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
βάρα για 24ωρη βάση. Πληρ.

τικό δίπλωμα. Πληρ. τηλ.:

άδεια εργασίας προσωπι-

τηλ.: 2331300216.

23320 42608.

κού ασφαλείας, εμπειρία με

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για περι-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δι-

βιογραφικό και συστάσεις.

ποίηση και φύλαξη ηλικιωμέ-

πλωμα Γ΄ κατηγορίας για

Μισθός, ασφάλιση και πο-

νου με άνοια σε 24ωρη βάση

οδική βοήθεια στη Βέροια.

σοστά. Παραλαβή δικαιο-

στο Διαβατό Ημαθίας. Τηλ.:

Τηλ.: 23310 41601 & 6980

λογητικών με συνέντευξη

6970 307198 & 6980 489597.

136902 & 6988 564576.

στα κεντρικά γραφεία μας,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από τη

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι π τ υ χ ι ο ύ -

Θεσσαλονίκης 45 Βέροια

Μεταφορική «Ν. Ίκαρος»

χος βοηθός φαρμακείου

www.securitytsiflidis.gr-

Carrier με δίπλωμα Γ΄ ή

στη Βέροια. Τηλ.: 6947

sales@securitytsiflidis.gr-

Ε΄ κατηγορίας. Επιθυμητή

564217.

Τηλ. 2331027102.

προϋπηρεσία. Τηλ.: 23310

Η   ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος

ζητάει να προσλάβει για

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ τύ-

για το κρεοπωλείο «Κα-

μόνιμη απασχόληση, εξω-

που ΚΟΥΜΠΟΤΑ, τύπου

ρατζούλας» στη Βέροια,

τερικό πωλητή ή πωλήτρια

7100, 17 ίππους, μαζί

με εμπειρία. Τηλ.: 6937

για τους Νομούς Ημαθίας,

με πλατφόρμα, σε καλή

249048.

Πέλλας, Θεσσαλονίκης. Α-

κατάσταση. Τηλ.: 6942

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εται-

παραίτητα προσόντα, ευχέ-

256821 από τις 3.00 μ.μ.

ρία κρεάτων ξεκοκαλιστής

ρεια λόγου, αγγλική γλώσ-

έως 10.00 μ.μ.

και οδηγός με επαγγελμα-

σα, δίπλωμα αυτοκινήτου,

22022.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από μαθητή του Μουσικού Σχολείου σε άριστη κατάσταση Alto Σαξόφωνο μάρκας Jinbao και ταμπουράς. Ελαφρώς μεταχειρισμένα μαζί με τις θήκες
τους. Τιμή Σαξόφωνου
300 ευρώ. Τιμή ταμπουρά 80 ευρώ. Τηλ.: 6973
658037.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία νοσοκ. κρεβάτι ηλεκτρ. με
κο μ π ι ο ύ τ ε ρ σ ε ά ρ ι σ τ η
κατάσταση. Τηλ.: 6977
402239 κος Γιώργος.

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.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά
είδη της CICU σε πολύ
καλή κατάσταση, 400 ευρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310
62621.

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.

χος, ζητά γνωριμία με κυρία από 55 ετών έως 68
ετών, με σκοπό τη συμβιωση ή το γάμο. Τηλ.: 6986

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τη Βέροια,
ζητά άνδρα ή γυναίκα από 30 έως 50 ετών για

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με εμπειρία παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές προσιτές.
Πληρ. τηλ.: 6934 447574.

ξιούχος, κοινωνική, αξιοπρεπής, αναζητά σύντροφο έως 68 ετών με τα ί-

www.mesitikoveria.gr

δια χαρακτηριστικά για μία

1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

ουσιαστική σχέση ζωής.

μ2   1ος όροφος   4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

Μόνο σοβαρές προτάσεις.

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

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€

48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

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

Τηλ.: 6997 933246.

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:
α) Άνδρα ή γυναίκα για
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
β) Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄ κατηγορίας
γ) Αποθηκάριο που

Προσφέρει μισθό, πλήρη

να έχει γνώσεις χειριστή

ασφάλιση, αυτοκίνητο και

κλαρκ

6947 021868.

Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)

ΚΥΡΙΑ 60 ετών, συντα-

το Τμήμα Πωλήσεων.

κινητό. Πληροφορίες στο

15

585060.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

www.laosnews.gr

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σ το
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 Τα περισσότερα κρούσματα
σε γάμους. Ήταν που ήταν επικίνδυνο σπορ ο γάμος, αλλά τώρα παράγινε…
P Το αν είσαι ανύπαντρος, το λες
και ατομική ευθύνη.
P Να ζήσει η νύφη κι ο γαμπρός κι οι καλεσμένοι όλοι, τάχα
μου τάχα μου.
P Κανονικά το γλέντι του γάμου
πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα ή δύο
χρόνια μετά τη στέψη. Με τόσα διαζύγια, μπορεί και να το γλιτώσουν.
P Εξ ου και ότι στην πεθερά
σου πρέπει να κλείνεις το μάτι μόνο όταν τη σημαδεύεις.

P Τη μάσκα όταν είστε μόνοι σας στο αμάξι γιατί τη φοράτε; Κλεμμένο το έχετε;

P Η αγάπη τόσα χρόνια μαζί,
υποστηρίζει ότι τα ξέρει όλα. Εκτός
φυσικά από το τι θα μαγειρέψει αύριο.

P Ο άλλος μπήκε στο μαγαζί με την πετσέτα
του μπάνιου για μάσκα! Για κάτι τέτοιους έχασε τις
διακοπές του ο Τσιόδρας.

P Στα πόσα κρούσματα και πάνω αρχίζουμε να αγοράζουμε χαρτιά υγείας;
Και στις κονσέρβες θέλουμε μια ανανέωση, γιατί τον Μάρτιο τα είχαμε πάρει με πολύ
κοντινή ημερομηνία λήξης.

P

P Δεν μας έφταναν οι λοιμωξιολόγοι, τώ-

ρα με τον Λίβανο θα βγουν στη φόρα και όλοι
οι πυροτεχνουργοί.

P Μέχρι την Κύπρο ακούστηκε λέει η έκρηξη
στη Βηρυτό. Και αυτό καλείται απόσταση ασφαλείας να πούμε.

P Εκείνες οι ακόμη καλύτερες μέρες σάματις χάσανε τον δρόμο.
P Και διανύουμε μια περίοδο στο άνθος των
ψυχολογικών μας.
P Με τα κανάλια να έχουν επιλέξει εναλλακτικές καλλιέργειες. Σπέρνουν πανικό.

P Και:

Ήταν κάποτε δύο φίλοι. Ο ένας την είχε πολύ
μικρή και ο άλλος πολύ μεγάλη. Έτσι και οι δύο
αποφάσισαν να πάνε στον γιατρό. Πάνε λοιπόν
στον γιατρό και αυτός τους δίνει από ένα χαπάκι
στον καθένα. Του πρώτου για να τού μεγαλώσει
και του άλλου για να του μικρύνει. Αυτοί όμως
τα μπέρδεψαν και έτσι του πρώτου του χάθηκε
τελείως και του άλλου έγινε τεράστια. Πάει λοιπόν
αυτός με τη… χαμένη στον γιατρό και του λέει:
– Γιατρέ μπερδέψαμε τα χαπάκια! Εγώ πήρα
και μου χάθηκε τελείως…
– Καλά και ο άλλος πού είναι;
– Κάνει μανούβρα στις σκάλες!
Κ.Π.

Β. Κικίλιας προς διοικητές ΥΠΕ και Νοσοκομείων: Δουλειά και ιδιαίτερη
προσοχή από όλους, κυρίως στις γιορτές του Δεκαπενταύγουστου
-Μήνυμα προς τους νέους ότι δεν είναι άτρωτοι έναντι του κορονοϊού
Την σημασία τήρησης των μέτρων ατομικής προστασίας έναντι της
λοίμωξης covid 19, επισήμανε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας,
στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στους νέους ανθρώπους ότι δεν είναι
άτρωτοι. Ο υπουργός είχε χθες διαδοχικές συναντήσεις με τους διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) και τους διοικητές όλων των
νοσοκομείων της επικράτειας, στο πλαίσιο της αυξημένης ετοιμότητας
των νοσηλευτικών δομών της χώρας για την αντιμετώπιση κρουσμάτων Covid-19.
Ο υπουργός Υγείας, στην έναρξη των εργασιών δήλωσε μεταξύ
άλλων:
«Το υπουργείο Υγείας και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα είμαστε
έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, παρότι θα κάνουμε τα πάντα για να μην
υπάρξει αυτή η ανάγκη.
Έχουμε δύο συνεχόμενες συνεδρίες με τους διοικητές των Υγειονο-

μικών Περιφερειών και τους διοικητές
των νοσοκομείων όλης της Ελλάδας,
για ένα πρόγραμμα ενημέρωσης-εκπαίδευσης από το υπουργείο Υγείας, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας
Υγείας και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης
Βοήθειας.
Θέλω για μια ακόμη φορά να επιστήσω την προσοχή όλων στα μέτρα
ατομικής προστασίας, στις μάσκες
που πρέπει να φοράμε, στους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης,
στην υγιεινή των χεριών μας, που
είναι οι τρεις βασικές προϋποθέσεις
προκειμένου να συνεχίσουμε να είμαστε σε ένα καλό επίπεδο.
Είναι ένας δύσκολος μήνας ο Αύγουστος και όλα θα εξαρτηθούν από την ατομική μας συμπεριφορά,
από το φιλότιμό μας και από την αγάπη για τον συνάνθρωπο. Ειδικά
για τις ευπαθείς ομάδες.
Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στα νέα παιδιά αυτής της χώρας:
Καταλαβαίνω ότι το καλοκαίρι είναι μια εποχή χαλάρωσης, αλλά δεν

είμαστε άτρωτοι, δεν είναι άτρωτοι οι νέοι
άνθρωποι.
Πρέπει όλοι να προσέχουν και να αναλογιστούμε όλοι μαζί ότι έχουμε γονείς,
παππούδες και γιαγιάδες ή ενδεχομένως
κάποιο συγγενή με υποκείμενο νόσημα.
Παρακαλώ πάρα πολύ, ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας, κυρίως στις γιορτές
του Δεκαπενταύγουστου.
Ο τρόπος που θα συμπεριφερθούμε τον
Δεκαπενταύγουστο, θα μας ακολουθήσει
και στο επόμενο χρονικό διάστημα».
Ο υπουργός Υγείας ζήτησε από τους
διοικητές δουλειά και όχι λόγια και να είναι
πολύ προσεκτικοί στη διαχείριση των περιστατικών κορωνοϊού και να μη γίνονται
λάθη στις διαδικασίες των πρωτόκολλων.
Τους είπε, επίσης, ότι πρέπει να λειτουργούν όλοι με τους ίδιους
κανόνες υπενθυμίζοντας τους ότι υπάρχει και η διαδικασία της αξιολόγησης των διοικητών, οι οποίοι έχουν υπογράψει συμβόλαιο ανταποδοτικότητας βάσει του οποίου πρέπει να πετυχαίνουν συγκεκριμένους
στόχους.

ΧΘΕΣ ΒΡΑΔΥ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ
Τροχαίο με νταλίκα στην Εγνατία
στο δρόμο Κοζάνης-Βέροιας
Δύο τροχαία μέσα σε λίγες ώρες σημειώθηκαν χθες Τετάρτη, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού μεταξύ Πολυμύλου - Βέροιας.
Το πιο πρόσφατο, αφορά νταλίκα που «δίπλωσε» λίγο πριν
τις 9 το βράδυ επί της Εγνατίας Οδού, μετά τα διόδια Πολυμύλου στην κατεύθυνση προς Βέροια, με αποτέλεσμα να κλείσει
το ρεύμα κυκλοφορίας, σύμφωνα με πληροφορίες του InVeria.
gr.
Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Εγνατίας Οδού και της
Τροχαίας Βέροιας, για να ρυθμίσουν και να αποκαταστήσουν
την κυκλοφορία και τις ουρές οχημάτων που σχηματίστηκαν,
εν μέσω σφοδρής καταιγίδας.
Πηγή-φωτο: Kozanimedia

