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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…
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Καρδιακή προσβολή ο 
Μουεζίνης μέσα στην Αγιά - 
Σοφιά, λίγες μέρες μετά την 

μετατροπή της σε τζαμί!

ΟΜουεζίνηςΟσμάνΑσλάνπέθανεξαφνικάμέσαστηνΑ-
για-ΣοφιάαπόκαρδιακήπροσβολήτηνΚυριακή2Αυγούστου,
λίγες ημέρεςμετά τηνπροσβλητικήμετατροπή τηςΑγίαςΣο-
φίαςσε ισλαμικότζαμί (μάλιστατατουρκικάμέσαπροβάλουν
όλατοτραγικόκαιαναπάντεχογεγονός)

ΟΜουεζίνης (αυτός που καλεί κάθε τόσο σε ισλαμική
προσευχήμετηνφωνήτουαπότουςμιναρέδες),υπηρετούσε
στηνΑγιά-Σοφιάαπότηνπρώτημέρατηςπροκλητικήςμετα-
τροπήςτηςσετζαμίκαιμάλισταεθελοντικά,γιαναενημερώνει
τουςΜουσουλμάνους που έσπευδαν να απολαύσουν τον
«θρίαμβο»απόδιάφοραμέρη τηςΤουρκίας και του κόσμου,
σχετικάμεταμέτρατουΚορωνοϊούμέσαστονκαταπατημένο
ΙερόΝαό!

ΕνώβρισκόταντηνΚυριακήμέσαστηνΑγιάΣοφιά,ηκαρ-
διά τουσταμάτησε, έπεσε καιπέθανε εκεί μέσα, αφήνοντας
εμβρόντητους όλους!Πολλοί έσπευσαν να κάνουν λόγο για
«σημείο»ή«σημάδι»,ωστόσοπρόκειταιγιαένατραγικόσυμ-
βάνκαιτηναπώλειαμιαςανθρώπινηςζωής.

11.397 αιτήσεις μέσα σε δυο μέρες
για το πρόγραμμα επιδότησης δανείων 

Στις 11.397ανέρχονταν
μέχρι χθες το μεσημέρι οι
αιτήσεις απο τουςπληττό-
μενους δανειολήπτεςστην
πλατφόρμα τουπρογράμ-
ματος ΓΕΦΥΡΑ για την ε-
πιδότησητουδανείουτους
Α΄κατοικίας.

Από ταστοιχεία του υ-
πουργείου Οικονομικών
προκύπτει ότι υπάρχει με-
γάληανταπόκρισητωνδα-
νειοληπτών για την ένταξή
τους στο πρόγραμμα και
εκτιμάται ότι θααυξηθεία-
κόμηπερισσότεροτιςεπό-
μενεςημέρες.

Σημειώνεται ότι η ηλε-
κτρονική πλατφόρμα λει-
τουργείαπόπροχθές.Σύμφωναμεταστοιχεία,μέχριχθεςτομεσημέριστηνπλατφόρμαείχανεισέλθει34.494δανειο-
λήπτεςαπότουςοποίουςοι27.661είχανσυμφωνήσεινααρθείτοαπόρρητότους.

Δεύτερο ταρακούνημα 
στην Αλεξάνδρεια

Δεύτερος σεισμός, μέσα σε λίγες μέρες,
μεγέθους3βαθμώντηςκλίμακαςΡίχτερέγινε
καιπάλι αισθητός χθεςστηνπεριοχή της Α-
λεξάνδρειας, λίγομετά τις 3 τομεσημέρι. Το
επίκεντροεντοπίζεταιστονΚολινδρόΠιερίας,
σεεστιακόβάθος10χιλιομέτρων.

ΔιακοπήνερούσήμερασταΚαβάσιλα
ΔιακοπήνερούστηνΚοινότηταΚαβασίλωνανακοίνωσεγιασήμεραΠέμπτηηΔ.Ε.Υ.ΑΑλεξάνδρειας,λόγωεργασιών

αποκατάστασηςβλάβηςαπότατεχνικάσυνεργείατηςεπιχείρησηςσεαγωγόύδρευσης.
Ηδιακοπήθαδιαρκέσειαπότις8:30π.μέωςκαιτη1.00τομεσημέρι.

ΗγνωστήλακκούβαστηνπιάτσαΤΑΞΙ
τηςοδούΚαρακωστήεπανεμφανίστηκε

Πρόκειταιγιαμιασχετικάμικρήλακούβα,πουέχειμπαλωθείαρκετέςφορές,ωστόσο«πεισματικά»επανεμφανίζεται!
ΣτοσημείοπουηοδόςΚαρακωστήσυναντάτηνοδόΒενιζέλου,ακριβώςστηνπιάτσατωνΤΑΞΙκαιτωνεγκαταστάσεων
τηςεφημερίδαςμας,υπάρχειέναστρόγγυλομεταλλικόκαπάκι(μάλλοντουδικτύουτηςΔΕΥΑΒ)όπουγύρωτουδημιουρ-
γείταιμιασχετικάμικρήλακκούβα,πουδημιουργείόμωςθέμακυρίωςστουςταξιτζήδεςπουμαςέκανανκαιτασχετικά
παράπονα.«Τηνέχειμπαλώσειοδήμοςτηνλακκούβαπολλέςφορές,αλλάξαναδημιουργείται.Περνάμεπόσεςφορές
απότοσημείοκαιχαλάνετααυτοκίνητάμας»,μαςείπεοδηγόςταξί.Αςφροντίσειοδήμοςναβρειμιαλύσηπουθαδιαρ-
κέσει,γιαναμηνεπανεμφανιστείγρήγοραησυγκεκριμένηλακκούβα.

Ξεκίνησαν οι επισκέψεις της κακοκαιρίας «ΘΑΛΕΙΑ»
και στην Ημαθία

Μεκεραυνούς,σύντομεςτοπικέςβροχέςκαιχαμηλήνέφωσηξεκίνησεχθεςμετάτομεσημέριηεμφάνισητηςκακοκαι-
ρίαςμετηνονομασία«ΘΑΛΕΙΑ»,πουσύμφωναμετουςμετεωρολόγουςταφαινόμενάτηςθαενταθούνκατάτόπουςκαι
υπολογίζεταιότιθαέχουνδιάρκεια4ημερών.ΙδιαίτερηανησυχίαπάντωςυπήρξεστουςαγρότεςτηςΗμαθίας,αφούβρί-
σκονταιακόμησεπερίοδοσυγκομιδήςτωνπαραγωγώντουςκαιδενμπορούνούτεναφανταστούντοενδεχόμενοχαλα-
ζιούήκαταστροφικήςβροχής,πουθαήτανχαριστικήβολήστηνήδηεπιβαρυμένηοικονομικάκατάσταση.Αςελπίσουμε
ότιοιεπισκέψειςτης«ΘΑΛΕΙΑΣ»στηνΗμαθίαθαείναιαραιέςκαιαπόμακριά!
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«Επισταμένη» καθαριότητα χθες το πρωί στα «Παπάκια» 

Η μεγάλη ποσότητα ξερών πεσμένων φύλλων στο πάρκο στην περι-
οχή «Παπάκια» της Βέροιας, κινητοποίησαν την υπηρεσία καθαριότητας 
του δήμου και με την παρουσία του αντιδημάρχου Βασίλη Παπαδόπου-
λου και συνεργείου της υπηρεσίας προχώρησαν σε εκτεταμένο καθα-
ρισμό 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, γέμι-
ζαν 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 πραγμα-
τική 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

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 περ-

σινή 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 παν-
δημίας 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 λό-
γο για πτώση του τζίρου κατά 
85%-90% κυρίως τους μήνες 
της καραντίνας, όπου τα δρο-
μολόγια ήταν σχεδόν μηδε-
νικά (μόνο δυο λεωφορεία, 
τα πρωϊνά), τα έξοδα έτρεχαν 
και το λειτουργικό κόστος ή-
ταν δυσανάλογο με τα δεδο-
μένα της πρωτοφανούς κατά-
στασης που βίωνε και βιώνει 
ο κόσμος.

Και σήμερα, όμως, με 
βάση το υγειονομικό πρωτό-
κολλο του 65% σε πληρότητα 
ανά αστικό λεωφορείο, αλλά και την προτροπή για αποφυγή συγχρω-
τισμού στα μαζικά μέσα συγκοινωνίας (κυρίως σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη), 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 πρόβλη-
μα, 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 –υποτίθεται- 
ότι έπρεπε να είχαν οδηγηθεί προς άλλες κατευθύνσεις και να εξυπηρε-
τούσαν άλλες υποχρεώσεις.

Ναι μεν, πηγή εσόδων τα μαθητικά δρομολόγια, αλλά…
«Αυτή τη στιγμή απευθυνόμαστε προς το κράτος, το οποίο με ε-

ντολή του, μας μείωσε κατά πολύ το ποσοστό πληρότητας και ζητάμε 

μεγαλύτερη στήριξη των Αστικών. Διό-
τι μέχρι σήμερα, εκτός από τα μαθητικά 
δρομολόγια- κι αυτά με μισό εισιτήριο- δεν 
παίρνουμε ούτε ένα ευρώ κρατικής ενί-
σχυσης», 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 κά-
θε χρόνο το έργο των μαθητικών δρο-
μολογίων, 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 λεπτο-
μερείς, αργούν να γίνουν οι διαγωνισμοί, 
η αργοπορία φέρνει αλυσιδωτά και επα-
κόλουθα προβλήματα με τις  Επιτροπές 
έγκρισης και γενικώς  υπάρχει μια έντονη 
ιδιαιτερότητα στο Νομό μας σε σχέση με 
τη γραφειοκρατία και τις υπηρεσίες», το-
νίζει.

Με την παρούσα κατάσταση  και λειτουργία των Αστικών, η Επι-
χείρηση δεν μπορεί να προγραμματίσει ένα πλήρες πλάνο μετακινή-
σεων, 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 πρό-

γραμμα το οποίο ξεκίνησε πριν δύο χρόνια, στο πλαίσιο του οποίου τα 
Αστικά, προμηθεύτηκαν ένα ολοκαίνουργιο μίνι-μπας, ένα μικρό του-
ριστικό 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 αυ-
τή 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 σι-
δεριές 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, καθυστερώ-
ντας 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 παρατηρού-

νται 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 ού-
τε 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 τίπο-
τα…» τόνισε ο κ. Παυλίδης θυμίζοντας την ύπαρξη  «μιας κυκλοφορια-
κής μελέτης» την οποία χαρακτήρισε ανεφάρμοστη.

Σοφία Γκαγκούση
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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»  -    Προβολές:    Τρίτη 11/8 στις 21.00 

Για Πάντα -    Προβολές:     Τετάρτη 12/8 στις 
21.00 

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον πα-
ρακάτω σύνδεσμο:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 
Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     6/8/20 - 12/8/20

Μέχρι τέλος Σεπτέμβρη οι 
εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης 

Ευκαιρίας Νάουσας

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

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

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

Σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή 
σε όλα τα επίπεδα παγκοσμίως 
αλλά και για το θέατρο ανά τον 
κόσμο και τη χώρα που το γέν-
νησε, το ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ. Βέροιας, 
το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελ-
λάδος και το Κέντρο Πολιτισμού 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας προετοιμάζουν σε συμπα-
ραγωγή μία από τις τέσσερις 
κεντρικές θεατρικές παράγωγες 
αρχαίου δράματος, που πραγμα-
τοποιούνται υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Πολιτισμού με τη στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και του Δήμου Βέροιας. Οι «Τρωάδες» του Ευριπί-
δη 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, Θέ-
ατρο 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 Τρωαδίτισ-

σες 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, σηκώ-
νοντας 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 απο-
φάσισαν να γκρεμίσουν από τα τείχη της πόλης. Οι δυνάμεις της 
καταστροφής μοιάζουν πλέον ανεξέλεγκτες, σχεδόν θεϊκές. Ακό-
μα 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 Αθη-
ναίων 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 κραυ-
γή ανθρωπισμού απέναντι στα 
θύματα του κάθε πολέμου. Στο 
έργο αυτό ο άνθρωπος, ανάμε-
σα σε ανθρώπους αλλά και πολύ 
μακριά από αυτούς, στέκεται ο-
λομόναχος απέναντι στο τραγι-
κό, προσπαθώντας να βρει και-
νούργιο τρόπο να επιβιώσει μέ-
σα στην αδυσώπητη μοίρα του.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:Μετάφραση: Γιάννης Τσαρούχης
Σκηνοθεσία: Γιάννης Παρασκευόπουλος Σκηνικά: Θανάσης 

Κολαλάς Κοστούμια: Σοφία Παπαδοπούλου Μουσική: Μάνος 
Μυλωνάκης Κινησιολογία: Τάσος Παπαδόπουλος Φωτισμοί: Στέ-
λιος Τζολόπουλος Βοηθοί Σκηνοθέτη: Βαγγέλης Σκυλίτσης, Μα-
ρία Νεφέλη Παρασκευοπούλου Βοηθός σκηνογράφου: Δημήτρης 
ΓεωργόπουλοςΦωτογράφηση: Τάσος Θώμογλου

Οργάνωση παραγωγής: Εύα Κουμανδράκη
Επικοινωνία παράστασης για το ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ. Βέροιας: Κατε-

ρίνα Γρηγοριάδου Παίζουν οι ηθοποιοί: Χρήστος Διαμαντούδης 
(Ποσειδών), Ελένη Θυμιοπούλου (Αθηνά), Μαρία Καραμήτρη 
(Κασσάνδρα), Νικόλας Μαραγκόπουλος (Μενέλαος), Νίκος 
Μήλιας (Στρατιώτης), Γιολάντα Μπαλαούρα (Ελένη), Ιωάννα Πα-
γιατάκη (Ανδρομάχη), Χρίστος Στυλιανού (Ταλθύβιος), Βασίλης 
Τρυφουλτσάνης (Στρατιώτης),  Γιώτα Φέστα (Εκάβη)

Γυναίκες της Τροίας: Μαριάννα Αβραμάκη, Νεφέλη Ανθοπού-
λου, Σταυρούλα Αραμπατζόγλου, Μομώ Βλάχου, Χρύσα Ζαφειριά-
δου, 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 απο-
κλειστικά 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 εισι-
τήριο 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/

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
-Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα

Aναστολή λειτουργίας των 
ομάδων του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας

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

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

   Πληροφορίες στο τηλ. 2331400426.
Το Δ.Σ.
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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 τραπεζο-

καθισμάτων, 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.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: 
Δίνεται παράταση παραμονής 

στη χώρα μας μέχρι 
και για 90 ημέρες στους
μετακλητούς εργάτες γης

Από το Πολιτικό Γραφείο του βου-
λευτή Ημαθίας Λάζαρου Τσαβδαρίδη, 
ανακοινώνονται τα εξής:

 «Δυνατότητα παράτασης του χρό-
νου παραμονής στη χώρα μας των 
μετακλητών εργατών γης, που έχουν 
εισέλθει στη χώρα και εργάζονται βάσει 
του άρθρου 42 της Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου (A’ 90/01.05.2020) 
δίνει η Κυβέρνηση της ΝΔ επιλύοντας 
άμεσα και ουσιαστικά ένα ακόμη ζήτη-
μα 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 αστυ-
νομικής 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 ερ-
γάτες 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».

Τάσος Μπαρτζώκας: 
Επιλύθηκε το ζήτημα 

της παράτασης των αδειών 
διαμονής των εργατών γης

Από το Πολιτικό Γρα-
φείο του βουλευτή Τάσου 
Μπαρτζώκα, δόθηκε  Με 
πολιτική απόφαση του 
Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη παρατείνεται 
για επιπλέον ενενήντα 
(90) ημέρες το όριο δια-
μονής των μετακλητών 
απασχολούμενων σε 
αγροτικές εργασίες. Το 
ζήτημα απασχολούσε έ-
ντονα, τόσο τους ίδιους 
τους εργάτες γης, όσο 
και τους εργοδότες τους, 
καθώς οι αγροτικές ερ-
γασίες συνεχίζονται, ενώ 
μέσα στον Αύγουστο ε-
ξέπνεε 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, ανα-
μένονται 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.  
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ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

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

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

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 Αυγού-

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝ.
ΠΑΡΑΣΙΔΗ 

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Η δισέγγονη

Η αδελφή, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρει-

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

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Πέμπτη 6 Αυ-

γούστου 2020 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής 
Πατρίδας ο Χρήστος Νικ. Αντωνί-
ου σε ηλικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 

2020 στις 10.30 π.μ. μετά από ε-
πιθυμία της ίδιας Ισμήνης Παπα-
γιαννάκη ετών 67, θα ακολουθήσει 
αποτέφρωση της σορού στην Ρι-
τσώνα Εύβοιας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Πέμπτη 6 Αυ-

γούστου 2020 στις 10.30 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου 
Καβασίλων Ημαθίας η Ελευθερία 
Τζιατζιά σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανί-
ας κ. Παντελεήμων: 

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

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

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

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

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

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

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 8 Αυγού-

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

ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ
ΝΤΙΚΑ 

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 

Τα αδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς

Θερινό ωράριο 
λειτουργείας 
φαρμακείων 
στην Ημαθία

 
Ο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑ-

ΘΙΑΣ, ανακοινώνει ότι κατά το χρονικό διάστη-
μα 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



Πρόγραμμα ενεργεια-
κής αναβάθμισης των α-
θλητικών εγκαταστάσεων 
σε όλη την Κεντρική Μα-
κεδονία θα υλοποιήσει 
η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, μετά την 
υπογραφή της σχετικής 
απόφασης από τον Πε-
ριφερειάρχη Απόστολο 
Τζιτζικώστα.

Όπως τόνισε ο κ. Τζι-
τζικώστας, «κεντρικός 
στόχος της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας 
είναι η ενεργειακή ανα-
βάθμιση των δημόσιων 
κτιρίων. Από τα πλέον ε-
νεργοβόρα κτίρια είναι οι 
μεγάλες αθλητικές εγκα-
ταστάσεις και για αυτό το 
λόγο, η νέα μας παρέμ-
βαση 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 παρέμ-
βασής μας. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θέλου-
με 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 Περι-
φέρειας 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 αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η παρέμβασή μας στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις αλλά και σε πολλά δημόσια κτίρια 
σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία θα συμβάλλει καθο-
ριστικά 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 αξιο-
ποίηση 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 αναβάθμι-
ση 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 Εξοι-

κονόμησης 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 συ-
στήματος κλιματισμού, παθητικά ηλιακά συστήματα 
κλπ.

-Δράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ε-
νέργειας: εγκατάσταση ταυτόχρονης παραγωγής 
ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδο-

τικότητας, κατασκευή εγκατάστασης εκμετάλλευσης της 
παραγόμενης θερμικής ενέργειας από Συμπαραγωγή Η-
λεκτρισμού 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 εγκατα-

στάσεων, θα πρέπει να στοχεύει στην υλοποίηση παρεμ-
βάσεων 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 Ενερ-
γειακό 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 διο-
ξειδίου του άνθρακα μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημό-
σιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών 
συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παρα-
γωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής 
τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.
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Κλειστή η Φιλόπτωχος 
Βέροιας μέχρι 
31 Αυγούστου

    Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, θα είναι κλειστά από 1-31 
Αυγούστου, λόγω αδείας της μαγείρισσας. Παράλληλα όμως ετοίμασε και 
διένειμε στους τροφίμους της δέματα με ικανή ποσότητα τροφίμων, ώστε να 
καλύψουν τις ανάγκες τους, για το διάστημα που δε θα λειτουργεί. Ραντεβού 
ξανά στις 1 Σεπτεμβρίου 2020.

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 δια-
δικασία της μετάκλησης από πολίτες τρίτων χωρών κατά τα επόμενα δύο έτη.

Στην έκθεση που θα αποστείλουν, θα πρέπει να αναφέρουν τον εκτιμώμε-
νο 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 δρα-
στηριοποιούνται στον υπόψη τομέα της οικονομίας, την πορεία των δραστη-
ριοτήτων 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 κατα-
γραφούν τα συμπεράσματα στα οποία θα καταλήξουν. 

Πρόγραμμα ενεργειακής 
αναβάθμισης των αθλητικών 
εγκαταστάσεων υλοποιεί η 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας



Μία σειρά αλλαγών,
ετοιμάζεται να πραγμα-
τοποιήσει η UEFA, ενό-
ψει της νέας χρονιάς, σε
Champions και Europa
League, προκειμένου να
διαφυλαχθεί η ομαλή δι-
εξαγωγή των συγκεκρι-
μένων διοργανώσεων, εν
μέσωπανδημίας.

Οπως αναφέρει δη-
μοσίευμα της γαλλικής
Equipe, ηUEFA το προ-
σεχές διάστημα, ετοιμά-
ζεται ναπαρουσιάσει με- ρικούς νέους κανονισμούς που

θααφορούντοChampionsκαιτο
EuropaLeague.

Αν κάποια ομάδα, εμφανίσει
κρούσματα κορονοϊού, αλλά δια-
θέτει 13ποδοσφαιριστές οι οποί-
οι είναι καλάστην υγεία τους και
είναι δηλωμένοι στη λίστα, τότε
θαπρέπειναδώσεικανονικάτην
αναμέτρηση.Ανβέβαια,δενμπο-
ρείνααγωνιστεί,τότεθαχάνειτο
ματςσταχαρτιάμε3-0.

Οσον αφορά τους διαιτη-
τές ενός αγώνα, αν κάποιος α-
πό αυτούς βρεθεί θετικός στον

Covid-19, τότε θαπρέπει ο αντι-
καταστάτηςτουναέχειεθνικότητα
ίδιαμεμίαεκτωνδύοομάδων.

Το μεγάλο μπέρδεμα όμως έ-
χει νακάνειμε τιςαλλαγέςστους
κανονισμούςσχετικάμετηνέδρα.
Ανυπάρχειζήτημα,ηγηπεδούχος
ομάδα έχει υποχρέωση να βρει
άλλο γήπεδο, ενώ αν η φιλοξε-
νούμενηομάδα λόγω τηςπανδη-
μίας δεν μπορέσει να ταξιδέψει,
τότε καιπάλι ο γηπεδούχος είναι
υποχρεωμένος ναβρει έδραπου
θα εξυπηρετεί τη διεξαγωγή του
παιχνιδιού.

 «Ο Ζαφειράκης στις κορυφαίες ομάδες,
όπως του αξίζει»

Ικανοποίηση και υπερηφάνεια για την εμφά-
νιση της ομάδαςΠαίδωνστην τελική φάση του
ΠανελληνίουΠρωταθλήματος τηςΘεσσαλονίκης
εξέφρασεη διοίκηση τουσυλλόγου.Αναλυτικά η
ανακοίνωση:«Άλλημίαεπιτυχίακατέγραψετοχά-
ντμπολτηςπόληςμαςαυτήτηνεβδομάδα,μετην
ομάδα τωνΠαίδωννα κατακτά τηνπέμπτηθέση
πανελλαδικάκαιτονΖαφειράκηναφιγουράρειανά-
μεσαστις κορυφαίεςαγωνιστικάομάδες τις κατη-
γορίας,όπωςτουαξίζειάλλωστε.Μετάαπόπολλή

προσπάθειακαισκληρήδουλειάσεμιαχρονιάπουοισυνθήκεςδενήτανκαιοικαλύτερες,μετηνπανδημίανα
κόβειτηχρονιάσταδύο,οιπροπονητέςΠαπουτσήςκαιΜπουμπουλέντραςαπέδειξανπωςταπάνταείναιδυ-
νατά.Όχιμόνοσυνέχισαντιςπροπονήσειςαπόαπόσταση,αλλάκατάφερανναοδηγήσουνκαιτηνομάδαστην
τελικήφάσηκαιστηνπέμπτηθέσημεταξύτωνκαλύτερων.ΜίαακόμηδιάκρισηγιατονΖαφειράκη,όπωςόλα

αυτάταχρόνιαάλλωστε,δείγματης
σοβαρήςδουλειάςπου γίνεταιστα
ηλικιακάτμήματατουχάντμπολ».
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Αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη 
πρόκληση της καριέρας του, 
βρίσκεται ο πρώτος ξένος βολε-

ϊμπολίστας στην ιστορία του Φίλιππου 
Βεροίας, Τέβιν Φέρελ, ένας από τους 
εθνικούς ήρωες του αθλήματος στο 
μαγευτικό νησί της Καραϊβικής, την 
Αγία Λουκία.

Λίγεςώρεςμετάτηνυπογραφήτουνέουσυμβο-
λαίου του «με τους ερυθρόλευκους» της Βέροιας,

ενόψειτηςνέαςσεζόντηςVolleyLeagueο25χρονος
διεθνήςκεντρικόςμίλησεγιαόλαστοεπίσημοκανάλι
τουσυλλόγουμαςστοYOUTUBE.

Μεταξύάλλωνοδίμετροςάσοςτηςομάδαςέβαλε
«ψηλάτονπήχη»,αποκάλυψετοδικότουπροσωπι-
κόστοίχημα, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη
μεταγραφή του, δήλωσε αποφασισμένος να δικαι-
ώσειόλουςόσοιπίστεψανσεαυτόνκαι τονέφεραν
στηνΒέροια,έστειλεμήνυμα-δέσμευσηστοφίλαθλο
κοινό της ομάδας και έδωσε ταξιδιωτικές οδηγίες
σεμελλόνυμφους για τονΝο1προορισμό γιαμήνα
τουμέλιτος!Πουαλλού,στονεπίγειοπαράδεισοτης
πατρίδαςτου...

Με επιστολή του στα τοπικά 
ΜΜΕ, ο επί σειρά ετών παρά-
γοντας της Αγ. Βαρβάρας 

Γιάννης Τσιάτσης, κάνει γνωστή την 
αποχώρησή του από την ομάδα, την 
οποία υπηρέτησε πιστά επί 10 έτη.

Αναλυτικάταόσααναφέρει:
«Μετηνπαρούσαεπιστολήθαήθελαναγνω-

στοποιήσω την αποχώρηση µου από το Σύλλο-
γοπου αγάπησα και υπηρέτησα τα τελευταία 10
χρόνια (από τοΜάιο του2010µέχρι και σήµερα)
από οποιαδήποτε θέση ή αρμοδιότητεςπου µου
δόθηκαν.

Δέκαχρόνιααδιάλειπτηςπαρουσίαςσεόλεςτις
εκδηλώσεις των τμημάτων της ομάδας (ανδρικό,
γυναικείο, και κυρίωςστα τμήματαυποδομής), με
πολλέςαναμνήσειςαλλάκαιπολύκαλέςστιγμέςμε
αποκορύφωματηνπαρουσίατηςπαιδικήςομάδας
Κ14στουςτελικούςτηνπερίοδο2017-19καιτηνε-
πόμενηχρονιάτηνπαρουσίατηςεφηβικήςομάδας
Κ16στουςτελικούςτηςΕΠΣΗμαθίαςμεπροπονη-
τήτονΚώσταΜουρτζίλα.

Προσωπικοί κυρίως λόγοι δεν μου επιτρέπουν
νασυνεχίσωστηνομάδα τουΑγροτικούΑστέρα ,
ίσωςστομέλλονοιδρόμοιμαςναξανασμίξουν.

ΕύχομαιστοΣύλλογοναπετύχει τουςστόχους
τουκαινασυνεχίσειμεεπιτυχίεςστομέλλον».

Μεεκτίμηση
ΙωάννηςΤσιάτσης

ΤέβινΦέρελ:ΣτοΦίλιπποΒέροιαςθαείμαι
καλύτεροςμπλοκέρτηςVolleyLeague!

Αποχώρηση του Γιάννη Τσιατση
από την Αγ. Βαρβάρα

ΟιαλλαγέςτηςUEFAγιατοChampions
καιτοEuropaLeagueλόγωκορονοϊού
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Γράφει ο 
Μάκης 
Δημητράκης

Μεγάλη δεσποτική γιορτή η «Μεταμόρφωση του Σω-
τήρος», 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 α-

γρυπνούν 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 συ-
νέχεια 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 νη-
στείας του Δεκαπενταύγουστου και επιτρέπει την ιχθυοκα-
τάνηξη.

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 (παλιό-
τερα 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 κατέ-
βουν 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 υποθέ-
σουμε ότι ο ναός υπήρξε καθολικό μοναστηριού της ευρύτε-
ρης περιοχής του 13ου αιώνα.

Στο θαυμάσιο ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού υπάρχουν 
παλαιές εικόνες όπως της Μεταμόρφωσης, του Αγίου Αν-
δρέα, του Προδρόμου ενώ από τις παλιές τοιχογραφίες του 
17ου αιώνα πολλές είναι ασβεστωμένες. ΟΙ καλύτερα δια-
τηρημένες 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 σκε-
πής. Ακολούθησε ο εξωραϊσμός του περιβάλλοντα χώρου 
από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας. Οι 
εργασίες που κράτησαν αρκετά χρόνια περιλάμβαναν μετα-
ξύ άλλων την κατεδάφιση αρκετών βακούφικων και ετοιμόρ-
ροπων κατασκευών-σπιτιών στα οποία διέμεναν για αρκετά 
χρόνια μετά το 1922 προσφυγικές οικογένειες από τη Μικρά 
Ασία.

Τα λαογραφικά μας
«Του Σωτήρος»
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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 ε-
πόμενο 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 επαγγελ-
ματικών δικαιωμάτων. 

Το ΔΙΕΚ καλεί το κοινό να δηλώσει την ειδι-
κότητα 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 πα-
ρακολουθήσετε 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 χρησιμο-
ποιηθούν 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.

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 συνθέ-
της δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Ο Αγάθωνας γεννήθηκε στον Ευαγγελισμό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης το 1955. Οι γονείς του ήταν πρό-
σφυγες 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, μα-
ντολίνο. 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 αξιο-
ποιεί 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 συναυ-
λίες 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 προ-
κρίθηκαν στον τελικό της διοργάνωσης όπου κατέλαβαν την 6η θέση.

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 Βη-
ρυτό 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 άν-
θρωποι τραυματίστηκαν.

«Υπάρχουν σίγουρα ακόμη (θύματα) κάτω από τα 
χαλάσματα και δεχόμαστε δεκάδες τηλεφωνήματα για 
αγνοούμενους», είπε σε δημοσιογράφους, στο περι-
θώριο 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 θά-
νατο 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 χρό-
νια 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 εκ-
δοθεί 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 τραυ-
ματιών.

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 ελ-
ληνική 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 Εξω-
τερικών.

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 Εξωτε-
ρικών, 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 ανα-
φέρουν ότι μία Ελληνίδα πολίτης είναι νεκρή και δύο 
ακόμη τραυματίες.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επικοι-
νώνησε χθες τηλεφωνικά με τον Πρωθυπουργό του 
Λιβάνου Χασάν Ντιάμπ, στον οποίο εξέφρασε την 
αλληλεγγύη και αμέριστη συμπαράσταση της Ελλά-
δας 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 συ-
ντονισμό της αποστολής βοήθειας στην πληττόμενη 
χώρα, η οποία αντιμετωπίζει συγχρόνως βαθύτατη οι-
κονομική 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 ετοι-
μότητα 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 πρωτο-
βουλίας του Νίκου Δένδια, ο υφυπουργός Εξωτερι-
κών, Κώστας Φραγκογιάννης.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε από την πρώτη στιγ-
μή η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου, 
για την παροχή αρωγής σε Έλληνες πολίτες που βρί-
σκονται στον Λίβανο και έχουν τυχόν επηρεαστεί από 
τις εκρήξεις στον λιμένα της Βηρυτού, παρέχοντας 
στοιχεία επικοινωνίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
Λίβανο.

Σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης η Βηρυτός

Ξεπέρασαν τους 135 οι νεκροί από την φονική έκρηξη



ΗΠΑΕΠΑΟΚανακοίνω-
σετηνπρόσληψητουΓιάν-
νηΑμανατίδη στο τεχνικό
τιμτουΑμπέλΦερέιρα.

Το τυπικό μέρος της έ-
ναρξης της συνεργασίας
του με τον ΓιάννηΑμανα-
τίδη ανακοίνωσε οΠΑΟΚ.
Ο 39χρονος θαπροστεθεί
στοπροπονητικότιμτωνα-
σπρόμαυρωνκαιθααναλά-
βειτοεπιθετικόκομμάτιτου
Δικεφάλου.

Αναλυτικά η σχετική α-
νακοίνωση:«ΗΠΑΕΠΑΟΚανακοινώνειτην
έναρξητηςσυνεργασίαςμετονΓιάννηΑμα-
νατίδη, ο οποίος εντάσσεται
στο τεχνικό επιτελείο τουΔι-
κεφάλου,ωςβοηθόςπροπο-
νητή.Γεννήθηκεστις3Δεκεμ-
βρίουτου1981στηνΚοζάνη.
Σε ηλικία 14 ετών έφυγε για
Γερμανία και εντάχθηκε στις
ΑκαδημίεςτηςΣτουτγκάρδης,
έφτασεμέχριτηνπρώτηομά-
δα και παρέμεινε εκεί μέχρι
το2004.

Πέρασεγιαμίασεζόναπό
την Καϊζερσλάουτερν και το

2005 εντάχθηκε στηνΆι-
ντραχτΦρανκφούρτηςμέ-
χρι το 2011, όταν και κρέ-
μασε τα παπούτσια του,
έχοντας κάνει και λαμπρή
καριέρα στην Εθνική Ελ-
λάδας με 35 συμμετοχές
και τρία γκολ.Το 2014 έ-
γινεπροπονητής τηςΚ20
τηςΑΕΠΗρακλής, ενώ το
2016 έκανε έναπέρασμα
κιαπότονπάγκοτηςπρώ-
τηςομάδας.Είναι κάτοχος
διπλώματοςUEFAA, ενώ

δούλεψετιςτελευταίεςδύοσεζόνστηνΣεν
Γκάλεν,στοπλευρότουΠιετρΖιέλντερ».

11ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 www.laosnews.gr

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής 
της ΔΕΥ ΑΒ

Αύγουστος 2020
Τοσυνεργείοεπιφυλακής

τηςΔΕΥΑΒκατάτοδιάστη-
μααπό3-8-2020 μέχρι

9-8-2020 θαείναιτοεξής:
Αυτόματοςτηλεφωνητήςβλα-

βών: τηλ.2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ
03/08/2020 έως 07/08/2020

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

Πέμπτη 6-8-2020
16:00-21:00 ΠΑ-

ΠΑΡΗΧΡ.ΟΛΥΜΠΙΑ
ΕΛΗΑΣ 4  23310-
60064

16:00-21:00 ΤΕΡ-
ΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.
ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩ-
ΝΙΑ23310-60279

19:00-21:00ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ7(απένα-
ντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-73324

21:00-08:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ
Ο.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλά-
νη)23310-73324

Φαρμακεία

Διπλή προπόνηση περιελάμβανε 
το πρόγραμμα του Δικεφά-
λου στο Πήλιο. Πρόβλημα με 

Ροντρίγκο που αποχώρησε προληπτι-
κά, γυμναστήριο για Ίνγκασον, Πέλκα, 
Αουγκούστο.

ΟΠΑΟΚσυνεχίζει γιαδεύτερηημέρα τηνπροε-
τοιμασία τουστοΠήλιομε τοσημερινόπρόγραμμα
να έχει προπόνησηπρωί-απόγευμα. Βέβαια, με 2
επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοιού είναι λογικό
στιςτάξειςτουΔικεφάλουναεπικρατείωςέναβαθμό
αγωνίαγιαταπρογραμματισμέναγιααύριο,Πέμπτη,
τεστανίχνευσηςCovid 19σταοποία θαυποβληθεί
καιπάλιηομάδασύμφωναμετουγειονομικόπρω-
τόκολλο.

Ανόλακυλήσουν
ομαλά δεν θα προ-
κύψεικάποιοζήτημα
για τοφιλικό με τον
Ατρόμητοπου ήταν
προγραμματισμένο
γιασήμερααλλά τε-
λικάθαδιεξαχθείτην
Παρασκευή.

Στα τηςπρωινής
προπόνησης πρό-
βλημα αντιμετωπίσε
οΡοντρίγκοπουστο
τέλος τουπρογράμ-
ματος ένιωσε ενο-
χλήσεις και αποχώ-
ρησεπροληπτικά.

«Για πρώτη φο-
ρά μετά την έναρξη
της προετοιμασίας,
οΑμπέλΦερέιρακαι
οι συνεργάτες του,

ξεκίνησαν να δουλεύουν με τους ποδοσφαιριστές
τουςπάνωστοκομμάτιτηςτακτικής.Αφούλοιπόνοι
ποδοσφαιριστές έτρεξαν, εκτέλεσανδρομικέςασκή-
σεις, έκανανσπριντ και έπαιξαν rondo, χωρίστηκαν
σεομάδεςκαιακολούθησαντιςοδηγίεςτωνπροπο-
νητώνμέσααπόδιάφοραπαιχνίδια,πουείχανστόχο
και τηναμυντική λειτουργία, αλλά και την επιθετική
καιτηνανάπτυξη.

Οι Ίνγκι Ίνγκασον,ΔημήτρηςΠέλκας καιΝτόου-
γκλαςΑουγκούστο έμεινανστο γυμναστήριο και α-
κολούθησανατομικόπρόγραμμα, ενώοΑπόστολος
Διαμαντήςπροπονήθηκε κανονικάμε τηνομάδα.Ο
ΡοντρίγκοΣοάρεςπρος το τέλος τηςπροπόνησηςέ-
νιωσεκάποιεςενοχλήσειςκαιαποχώρησεπροληπτικά.

Χθες το απόγευμα οΔικέφαλος προπονήθηκε
στις18:30»,αναφέρει το ενημερωτικόδελτίοΤύπου
τηςΠΑΕΠΑΟΚ.

Ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ ανέλυσε 
το πλάνο του για την ελληνική 
διαιτησία τονίζοντας ότι στα 

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

ΑρχικάοΒρετανόςτόνισε:«Θέλωναβοηθήσω
την ελληνική διαιτησία αλλά επίσης θέλω να έχει
ηΚΕΔπερισσότερο επαγγελματική λειτουργία και

με την υποστήριξη τηςΕΠΟ και την υποστήριξη
τηςUEFA,θαεργαστούμεσκληράκιεγώθαδου-
λέψωπολύσκληράεδώ,γιαναβελτιώσουμετους
διαιτητές.

Πρέπειόμωςναφέρονταιοιδιαιτητέςσανομά-
δα κι αναποδίδουν καλάθασυνεχίσουν νασφυ-
ρίζουν.Αν δεναποδίδουνόμωςδεν θαπαίρνουν
παιχνίδια.Δενθατουςχαρίζεται τίποτε,αυτόείναι
σημαντικό γιατί θέλω να διαιτητεύουν οι καλύτε-
ροι».

Σε ερώτηση για τους ξένους διαιτητέςπου θα
έρχονται είπε: «Θα είναι οι καλύτεροι στην Ευ-
ρώπη, διαιτητές που σφυρίζουν στοChampions
League.Αυτόθαείναιτοκριτήριόμου,ναέχουνδι-
ευθύνειμεγάλουςαγώνεςκαιαυτοίθαδιαιτητεύουν
μεγάλαντέρμπιστηνΕλλάδαγιατίαυτόμειώνειτην
ένταση.

ΕίμαιπολύχαρούμενοςπουάρεσεστουςBIG4
ηπρότασήμουκιόλοιμαζίθαδουλέψουμεγιανα
δημιουργήσουμεμιακαλύτερησχέσηκιωραιότερα
συναισθήματαεδώγιατουςδιαιτητές».

Κλάτεμπεργκ:«Διαιτητέςεπιπέδου
ChampionsLeagueσταντέρμπι»

ΠΑΟΚ: Πρωινό με τακτική,
πρόβλημα με Ροντρίγκο

ΕπτάΠΑΕSuper
League:

«Δενξεκινάμε
χωρίςτηλεοπτικά
γιαόλους»

ΟιΠΑΟΚ,Παναθηναϊκός,ΟΦΗ,Πα-
ναιτωλικός, Ξάνθη, Λαμία και Βόλος
συμφώνησαν ότι δενπρόκειται να υπο-
γράψουν τηνπροκήρυξη τουνέουπρω-
ταθλήματοςανδενεξασφαλιστούντηλεο-
πτικάγιαόλεςτιςομάδεςτηςΛίγκας.

Εκπρόσωποι τωνΠΑΟΚ,Παναθηνα-
ϊκού,ΟΦΗ,Παναιτωλικού, Ξάνθης,Λα-
μίας και Βόλουσυναντήθηκαν και συμ-
φώνησανότιομόφωναδενπρόκειται να
υπογράψουν την προκήρυξη του νέου
πρωταθλήματος,ανεξασφαλιστούντηλε-
οπτικάσυμβόλαια γιαόλες τιςΠΑΕπου
μετέχουνστηνΛίγκα.

Καιαυτόθεωρούνότισεαντίθετηπε-
ρίπτωσηδενθαέχειεξασφαλιστείηβιω-
σιμότητατωνομάδωνκαιδενθαμπορεί
να τηρηθεί ο υγιής ανταγωνισμός του
πρωταθλήματος.

Οι επτά ομάδες δημιουργούν ένα
γκρουπ,στοοποίολογικάθαμπουνκαι
άλλες ομάδεςπου θα επιδιώξει κεντρι-
κή τηλεοπτική διαχείρισηαπό τηνσεζόν
2021-22.

ΠΑΟΚ: Επίσημα ο Αμανατίδης
στο τιμ του Φερέιρα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για α-

γορά γκαρσονιέρα

στο κέντρο και Καλ-

λιθέα, με ασανσέρ,

1ος και άνω, μέχρι

20.000 ευρώ. Τηλ.:

6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιό-

ροφη κατοικία του

‘71, 140 τ.μ. συνο-

λικά, κάτωαπόΠιε-

ρίων, εντός οικοπέ-

δου, 55.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διό-

ροφη οικοδομή από

100 τ.μ. περίπου ο

κάθε όροφος, κοντά

στηΜΕΒΓΑΛ. Τηλ.:

6971706894.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή Ε-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστον

κεντρικό δρόμο του

Δ ιαβατού  μαγαζ ί

111 τ.μ. Τιμή συζη-

τήσιμη. Τηλ.: 6942

067283 κος Γιώρ-

γος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά-

στημα63τ.μ.μεπα-

τάρι και υπόγειοστη

Βέροια, οδός Τρύ-

φωνος3.Τηλ.:6944

024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-

κατοικία κοντά στο

7οΔημοτικό,75τ.μ.,

με υπόγειο 75 τ.μ.

και οικόπεδο 200

τ.μ., 48.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό1-7-2020έως6-9-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάου-
σας

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  ο ι κ ό -

πεδο στη Μέση Βέ-

ροιας, 6 στρέμματα,

τ ιμή  130.000 ευρώ

(συζητήσ ιμη) .  Κ ιν . :

6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΔΙΑΒΑΤΟΣ ενοικι-

άζεται διαμέρισμα 3Δ,

ΣΛΚ, 2W.C., 1ος όρο-

φοςμονοκατοικίας.Τιμή

συζητήσιμη.Τηλ.: 6981

760123.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρ-

σονιέρα επιπλωμένη,

Πλατεία Ωρολογίου, ο-

δόςΜιαούλη17,Βέροια.

Τηλ.:6977174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πε-

ρίπτερο Ακροπόλεως,

στην καινούργια γέφυρα

«Κούσιου». Τηλ.: 6984

108684.

ΠΙΝΔΟΥ&ΕΜ.ΠΑΠ-

ΠΑ γωνία ενοικιάζεται

κατάστημα 45 τ.μ. με

πατάρι &W.C., ανακαι-

νισμένο με καινούργια

κουφώματα.Τηλ.: 6936

554258.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                 
Κωδ:14039-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστηνοδόΣα-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας   ,

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβασημε
μηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

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

υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:12811-ΣΤΑΥΡΟΣΗΜΑΘΙΑΣΠΩ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

Πληρ.ηλ.:
2331025170
&25178.



ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζε-

ται επαγγελματικός χώρος

50 τ.μ., πλήρως ανακαινι-

σμένος, 1ος όρ., γωνιακό,

δίπλασταΑστικά.Τηλ.:6946

740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρα,

γυράςκαιλαντσέρα,ημερομί-

σθιοπολύκαλό.Τηλ.: 23310

88018&69720126622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙμηχανικόςαυτο-

κινήτων, ηλεκτρολόγοςαυτο-

κινήτωναπό επιχείρησηστη

Βέροιαγιαπλήρηαπασχόλη-

ση.Ικανοποιητικήαμοιβή.ΖΗ-

ΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί γιαπλή-

ρη απασχόληση, καθώς και

ΠΩΛΗΣΗ γαϊδουράκια.Τηλ.

επικοινωνίας: 2331071553&

2331062900.Ώρες επικοινω-

νίας:9:00με18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαπερι-

ποίησηκαιφροντίδαηλικιωμέ-

νουστηΒέροια.Τηλ.: 23310

91098κοςΔημήτρης,

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαγιαφροντί-

δαηλικιωμένηςστηνΑγ.Βαρ-

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρηςανα-
καιν.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣκατοικια80τ.μμεοικοπεδο350τ.μ60000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΚΕΝΤΡΟΔιατηρητεομε3ΔΣΚκαιαδειααπόαρχαιολογιαγια
εργασιεςμονο25000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ30000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,με
θερμ/τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας38
ΑΝΩΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο2οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330
ΚΕΝΤΡΟΣτουντιοεπιπλωμενο150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΕΡΜΟΥΙσογειο1ΔΣΚσειδιοκτητητριοροφηοικοδομγη150€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη
καλλιεργειες22000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο2000μ.από
παραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΟικοπεδο450τ.μμεθεαΘαλασσαα-
ποστ.1800μ,15000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμα-
θησηκτλπ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΠΑΡΚΙΓΚυπαιθριοστηναγορα50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα
50τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟΣΤΗΝΑΓΟΡΑ50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρει-
α,ινστιντουτα,κτλπ349€
ΓΚΑΡΑΖ(θεση)ΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗτ.μ60€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστον

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςλογιστήμεγνώσειςδιπλογραφικών
βιβλίων.Δεν απαιτείται οποιαδήποτεπροϋπηρεσία.Α-
παιτείται βασική γνώσηαγγλικών και εκπλήρωσηστρα-
τιωτικών υποχρεώσεων. Νικόλαος Γκίκας&ΣΙΑΟ.Ε.,
ΕμπόριοΞυλείας, 5,5ο χλμ.ΠΕΟΒέροιας –Νάουσας,
Τηλ.6983438046.



βάραγια24ωρηβάση.Πληρ.

τηλ.:2331300216.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαπερι-

ποίησηκαιφύλαξηηλικιωμέ-

νουμεάνοιασε24ωρηβάση

στοΔιαβατό Ημαθίας. Τηλ.:

6970307198&6980489597.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από τη

Μεταφορική «Ν. Ίκαρος»

Carrier με δίπλωμα Γ΄ ή

Ε΄ κατηγορίας. Επιθυμητή

προϋπηρεσία. Τηλ.: 23310

22022.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  υπαλληλος

για το κρεοπωλείο «Κα-

ρατζούλας» στη Βέροια,

με εμπειρία. Τηλ.: 6937

249048.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εται-

ρία κρεάτων ξεκοκαλιστής

και οδηγός με επαγγελμα-

τικό δίπλωμα. Πληρ. τηλ.:

2332042608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςμεδι-

πλωμα Γ΄ κατηγορίας για

οδική βοήθεια στη Βέροια.

Τηλ.:2331041601&6980

136902&6988564576.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  π τ υ χ ι ο ύ -

χος βοηθός φαρμακείου

στη Βέροια. Τηλ.:  6947

564217.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ

‘’TSIFLIDIS SECURITY’’

ζητάει να προσλάβει για

μόνιμη απασχόληση, εξω-

τερικό πωλητή ή πωλήτρια

για τους Νομούς Ημαθίας,

Πέλλας, Θεσσαλονίκης.Α-

παραίτηταπροσόντα, ευχέ-

ρεια λόγου, αγγλική γλώσ-

σα, δίπλωμα αυτοκινήτου,

άδεια εργασίας προσωπι-

κούασφαλείας,εμπειρίαμε

βιογραφικό και συστάσεις.

Μισθός, ασφάλιση και πο-

σοστά. Παραλαβή δικαιο-

λογητικών με συνέντευξη

στα κεντρικά γραφεία μας,

Θεσσαλονίκης 45 Βέροια

www.securitytsif l idis.gr-

sales@securitytsiflidis.gr-

Τηλ.2331027102.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ τύ-

που ΚΟΥΜΠΟΤΑ, τύπου

7100, 17 ίππους, μαζί

με πλατφόρμα, σε καλή

κατάσταση. Τηλ.:  6942

256821 από τις 3.00 μ.μ.

έως10.00μ.μ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από μα-

θητή τουΜουσικού Σχο-

λείουσεάριστηκατάστα-

σηAlto Σαξόφωνο μάρ-

κας Jinbao και ταμπου-

ράς. Ελαφρώς μεταχειρι-

σμένα μαζί με τις θήκες

τους. Τιμή Σαξόφωνου

300 ευρώ. Τιμή ταμπου-

ρά 80 ευρώ. Τηλ.: 6973

658037.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία νο-

σοκ. κρεβάτι ηλεκτρ. με

κομπιούτερ σε άρ ιστη

κατάσταση. Τηλ.:  6977

402239κοςΓιώργος.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά

είδη της CICU σε πολύ

καλή κατάσταση, 400 ευ-

ρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310

62621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ  συνταξ ιού -

χος, ζητά γνωριμία με κυ-

ρία από 55 ετών έως 68

ετών,μεσκοπότησυμβιω-

ση ή το γάμο. Τηλ.: 6986

585060.

ΚΥΡΙΑ 60 ετών, συντα-

ξιούχος, κοινωνική, αξιο-

πρεπής, αναζητά σύντρο-

φο έως 68 ετών με τα ί-

δια χαρακτηριστικά για μία

ουσιαστική σχέση ζωής.

Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Τηλ.:6997933246.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με εμπειρίαπαραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασί-

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



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 διοικη-
τές 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 κρουσμά-
των 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-εκ-
παίδευσης από το υπουργείο Υγεί-
ας, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας 
Υγείας και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης 
Βοήθειας.

Θέλω για μια ακόμη φορά να επι-
στήσω την προσοχή όλων στα μέτρα 
ατομικής προστασίας, στις μάσκες 
που πρέπει να φοράμε, στους κανό-
νες κοινωνικής αποστασιοποίησης, 
στην υγιεινή των χεριών μας, που 
είναι οι τρεις βασικές προϋποθέσεις 
προκειμένου να συνεχίσουμε να εί-
μαστε σε ένα καλό επίπεδο.

Είναι ένας δύσκολος μήνας ο Αύ-
γουστος 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 α-
ναλογιστούμε όλοι μαζί ότι έχουμε γονείς, 
παππούδες και γιαγιάδες ή ενδεχομένως 
κάποιο συγγενή με υποκείμενο νόσημα.

Παρακαλώ πάρα πολύ, ιδιαίτερη προ-
σοχή 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 πε-
ριστατικών 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 αξιολό-
γησης των διοικητών, οι οποίοι έχουν υπογράψει συμβόλαιο ανταπο-
δοτικότητας βάσει του οποίου πρέπει να πετυχαίνουν συγκεκριμένους 
στόχους.  

P Τα περισσότερα κρούσματα 
σε γάμους. Ήταν που ήταν επικίν-
δυνο σπορ ο γάμος, αλλά τώρα πα-
ράγινε…

 
P Το αν είσαι ανύπαντρος, το λες 

και ατομική ευθύνη.
 
P Να ζήσει η νύφη κι ο γα-

μπρός 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 διαζύ-
για, μπορεί και να το γλιτώσουν.

 
P Εξ ου και ότι στην πεθερά 

σου πρέπει να κλείνεις το μάτι μό-
νο όταν τη σημαδεύεις.

 
P Η αγάπη τόσα χρόνια μαζί, 

υποστηρίζει ότι τα ξέρει όλα. Εκτός 
φυσικά από το τι θα μαγειρέψει αύριο.

 
P Στα πόσα κρούσματα και πά-

νω αρχίζουμε να αγοράζουμε χαρ-
τιά υγείας;

 
P Και στις κονσέρβες θέλουμε μια ανανέ-

ωση, γιατί τον Μάρτιο τα είχαμε πάρει με πολύ 
κοντινή ημερομηνία λήξης.

 

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 ασφα-
λείας να πούμε.

 
P Τη μάσκα όταν είστε μόνοι σας στο α-

μάξι γιατί τη φοράτε; Κλεμμένο το έχετε;
 
P Ο άλλος μπήκε στο μαγαζί με την πετσέτα 

του μπάνιου για μάσκα! Για κάτι τέτοιους έχασε τις 
διακοπές του ο Τσιόδρας.

 
P Εκείνες οι ακόμη καλύτερες μέρες σά-

ματις χάσανε τον δρόμο.
 
P Και διανύουμε μια περίοδο στο άνθος των 

ψυχολογικών μας.
 
P Με τα κανάλια να έχουν επιλέξει εναλ-

λακτικές 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.
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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

ΧΘΕΣ ΒΡΑΔΥ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ
Τροχαίο με νταλίκα στην Εγνατία 

στο δρόμο Κοζάνης-Βέροιας 
Δύο τροχαία μέσα σε λίγες ώρες σημειώθηκαν χθες Τετάρ-

τη, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού μεταξύ Πολυμύλου - Βέροι-
ας.

Το πιο πρόσφατο, αφορά νταλίκα που «δίπλωσε» λίγο πριν 
τις 9 το βράδυ επί της Εγνατίας Οδού, μετά τα διόδια Πολυμύ-
λου 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
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