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Αποφασισμένοι να ανοίξουν 
τα σχολεία…αλλά πότε;

  Εκτενείς οδηγίες έδωσαν χθες η υπουργός Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, παρουσία και της 
καθηγήτριας Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βάνας 
Παπαευαγγέλου, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης σχετικά 
με τους όρους λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών όλων 
των βαθμίδων για το σχολικό-ακαδημαϊκό έτος, 2020-21. 
Από το νηπιαγωγείο μέχρι και το πανεπιστήμιο πώς θα 
λειτουργήσει η κατάσταση, απαντήσεις και διευκρινήσεις 
για τις μάσκες, τις απουσίες όλα τέθηκαν πάνω στο τραπέζι. 
Εκτός από το βασικό…το πότε;;;
  Μέχρι και την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά στο παραπέντε, 
μόλις την 1η Σεπτεμβρίου θα ληφθεί η οριστική απόφαση αν 
θα χτυπήσει πρώτο κουδούνι στις 7 Σεπτεμβρίου ή θα δοθεί 
παράταση στην έναρξη των μαθημάτων. Και είναι φυσικό 
γιατί με την αύξηση των κρουσμάτων για μια τέτοια απόφαση 
οφείλουν να εκτιμήσουν τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα 
και την εξέλιξη του ιού. Τα σενάρια μιλούν για σχεδόν σίγουρη 
παράταση, αλλά ας μην προτρέχουμε… Επομένως όλοι σε 
ετοιμότητα μέχρι οριστικής αποφάσεως…
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Βαρθολομαίου και Τίτου αποστόλων

Όσο και να καθαρίζουν
δεν αργεί να γεμίσει ο τόπος 

σκουπίδια

ΣτηΛεωφόροΣτρατούκαιστηνπεριοχήτηςΒίλαςΒικέλα,
«ξαναχτύπησαν»1,5χρόνομετά,οι«εθελοντέςγιατηνκαθα-
ριότητα»τηςΒέροιας,τοπρωίτηςπερασμένηςΚυριακής.

Τονπερσινόχειμώναμάζεψανένασωρόσκουπίδια,αλλά
δυστυχώςκαιπάλιγέμισεοτόπος…

«Είναιδυνατόνναμηφταίει καιοπολίτηςγια τηνβρωμιά
τουτόπουτου;Δέκαχιλιάδεςκαθαριστέςναβάλεις,πάλιβρώ-
μικαθαείναιανοιπολίτεςδενκαταλαβαίνουνγριαπόατομική
ευθύνη..», σημειώνει σε ανάρτηση για την ομάδα, ο Σούλης
Λιάκος.Άδικοέχει;

Έναμικρόπρόβλη-
μα στην εγγραφή της
εικόνας καθυστέρησε
για περίπου 20 λεπτά
την έναρξη της 6ης
συνεδρίασης του δη-
μοτικού συμβουλίου
με τηλεδιάσκεψη χθες
το απόγευμα, ενώ και
κατά την διάρκεια της
συνεδρίασης υπήρχαν
προβλήματα λόγω κα-
κών συνδέσεων. Το
αποτέλεσμα ήταν να
ακούγονται διακεκομ-
μέναπολλοίσύμβουλοι
και ναπαγώνει η εικό-
να τους. «Σπασμένο τηλέφωνο» κά-
ποιεςστιγμέςηχθεσινήτηλεδιάσκεψη
με τουςσυμβούλους ναπροσπαθούν
ναμιλήσουνκαιοιυπόλοιποιναπρο-
σπαθούν να καταλάβουν τι εννοούν
λόγωτουδιακεκομμένουλόγουκαιτον
πρόεδροΆρηΛαζαρίδη ναπροσπα-
θεί νασυντονίσει μια ομολογουμένως
δύσκολη τεχνικάσυνεδρίαση.Οπρό-
εδροςΆρηςΛαζαρίδης ανέφερε για
τηνσυνέχιση των τηλεσυνεδριάσεων:
«Πιστεύαμε ότι στο τέλος του καλο-
καιριούθαείχαμεγυρίσειστονφυσικό
χώρο μας, την αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού
συμβουλίου, δυστυχώς τα κρούσματα αυξάνονται και

βλέπουμετοπράγμαότιξεμακραίνει.Αςελπίσουμεότιη
ευαισθητοποίησημετιςμάσκεςτις τελευταίεςημέρεςνα
αναστρέψειτηνκατάσταση».

Επιπλέον 22 
καθαρίστριες  
θα πάρει ο 

Δήμος Βέροιας, 
λόγω κορωνοϊού

Εκτός από το δημοτικό συμ-
βούλιο,χθεςτοπρωίσυνεδρίασε
και η οικονομική επιτροπή του
Δήμου Βέροιας, στην αίθουσα
του δημαρχείου με  αποστάσεις
ασφαλείας και μάσκες προστα-
σίαςσεόλεςκαιόλους.Μιααπό
τις αποφάσεις που έλαβα η Ε-
πιτροπή, ήταν και  ηπρόσληψη
επιπλέον 22 σχολικών καθαρι-
στριών, με τετράμηνησύμβαση,
πέραντων59(πλήρουςκαιμερικήςαπασχόλησηςπουπροβλέπονταιαπότοΥΠΕΣ),γιατηνκάλυψητωναυξημένων
αναγκών,λόγωκορωνοϊού,στασχολικάσυγκροτήματατουΔήμου.

Τα συγχαρητήρια στον Δ. Πυρινό στην 
«ημερήσια διάταξη», η απάντησή του στο 

«ασυμβίβαστο»  και η υπόσχεση
για το κέρασμα

Τασυγχαρητήριαπρος τον αντιπρόεδρο του δημοτικούσυμβουλίουΔημήτρη
Πυρινό για την τοποθέτησή τουωςπροϊσταμένου της διεύθυνσηςΑ/βάθμιας εκ-
παίδευσης,ήτανστην«ημερήσιαδιάταξη»,αφούοιπερισσότεροισύμβουλοιμετέ-
φερανέστωκαιαπομακρυσμένατασυγχαρητήριακαιοκ.Πυρινόςδεσμεύτηκενα
φέρεικεράσματαστηνπρώτηδιαζώσηςσυνεδρίαση.Οδήμαρχοςανέφερεότιείναι
ιδιαίτερη χαρά και δικαίωσηόταν έναμέλος τουδημοτικούσυμβουλίου καταλαμ-
βάνειμιατέτοιαθέση.Απότηνπλευράτουοκ.Πυρινόςμάλλονκαισεαπάντηση
κάποιωνφωνώνπερίασυμβίβαστου(μεταξύαυτώνκαιοΑντώνηςΜαρκούληςπου
ανέφερεότιηευγένειαεπιβάλειτασυγχαρητήρια,αλλάπρέπειναεξεταστείτοθέμα
τουασυμβίβαστου)ανέφερεότιοσυνδυασμόςυπηρέτησηςτηςθέσηςτουωςδη-
μοτικούσυμβούλουκαιπροϊσταμένουτηςΑ/βαθμιαςθαλειτουργήσειθετικάκαιγια
τιςδύουπηρεσίεςκαιπροςτηνεπίλυσητωνζητημάτων.

Μακάρινα
παραμείνουμεστη…

μονάδα
Μόλις ένα κρούσμα στην Ημαθία ανα-

κοίνωσε χθεςοΕΟΔΥ ενώμικρότεροςήταν
και ο αριθμόςστηνΕπικράτεια με 170 νέα
κρούσματα,απόταοποίατα27εντοπίστη-
κανκατόπινελέγχωνστιςπύλεςεισόδουτις
χώρας.

Ανακουφιστικό κατά κάποιον τρόπο,ω-
στόσοδενεφησυχάζουμεγιατίποτέδενξέρει
κανείς πότε μπορεί να γίνει το γύρισμα…
Προς τοπαρόν, ευχέςμόνο να κρατήσουμε
γερά!

«Σπασμένοτηλέφωνο»ηχθεσινήτηλεδιάσκεψη
τουδημοτικούσυμβουλίου
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35 προσλήψεις στον Δήμο 
Νάουσας για την καθαριότητα 

των σχολικών μονάδων 
για το διδακτικό έτος 2020 -2021

Στην πρόσληψη 35 ατόμων για την κα-
θαριότητα των σχολικών μονάδων για το δι-
δακτικό έτος 2020 - 2021 προχωρά ο Δήμος 
Νάουσας.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Δευ-
τέρα 24 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως την 
Τετάρτη 26 Αυγούστου.  

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβλη-
θεί ηλεκτρονικά (στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση:sxol.katharistries@naoussa.gr), πρέπει 
απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμ-
μένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες 
αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα απαι-
τούμενα προσόντα και την διαδικασία των προσλήψεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Νάουσας και ειδικότερα στο link που ακολουθεί https://www.naoussa.gr/news/
announcements/proslipsi-prosopikou-4353

Με τον βουλευτή της ΝΔ Τάσο Μπαρτζώκα 
συναντήθηκαν εκπρόσωποι 

του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας 

Συνέχεια συναντήσεων για τον Αγροτικό Σύλλογο Ημαθίας, μετά αυτών που πραγματοποίησε με την 
Διευθύντρια του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη κ. Αντωνίου Μαρίας και τον Υφυ-
πουργό Μακεδονίας – Θράκης κ. Καράογλου Θεόδωρο.

Οι εκπρόσωποι του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας, κ. Βοργιάδης Χρήστος(Πρόεδρος) και Γαλανομάτης 
Γεώργιος (Υπεύθυνος επικοινωνίας), συναντήθηκαν σήμερα 22 Αυγούστου 2020 με τον βουλευτή ΝΔ Ημα-
θίας κ. Μπαρτζώκα Αναστάσιο, στο γραφείο του στη Βέροια, καταθέτοντας υπόμνημα και συζητώντας για τα 
επίκαιρα φλέγοντα αγροτικά ζητήματα αλλά και γενικότερα τις προοπτικές και το μέλλον της ροδακινοκαλλι-
έργειας.

Επίσης ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, στο γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα στήριξη της πολιτείας στους 
δενδροκαλλιεργητές για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες και δεν αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ, 
κάτι που βρήκε σύμφωνο και τον κ. Μπαρτζώκα, αφού και ο βουλευτής σε επιστολή προς τον ΥπΑΑΤ κ. Μά-
κη Βορίδη ζήτησε τη στήριξη των παραγωγών από οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο είναι διαθέσιμο. 

Ένταλμα σύλληψης 
για διακίνηση αλλοδαπών

Συνελήφθη χθες 24 
Αυγούστου 2020, τα ξη-
μερώματα σε περιοχή 
της Ημαθίας, από αστυ-
νομικούς του Τμήματος 
Ασφάλειας Βέροιας, ένας 
αλλοδαπός, καθώς σε 
βάρος του εκκρεμούσε 
ένταλμα σύλληψης του 
Ανακριτή Πλημμελειοδι-
κών Ροδόπης, για διακί-
νηση αλλοδαπών.

Διακοπές νερού σε Νάουσα 
και Κυψέλη Αλεξάνδρειας

Έκτακτη νυχτερινή διακοπή νερού θα γίνει σε όλη την πόλη της Νάουσας από τη ΔΕΥΑΝ, στις 12 
τα μεσάνυκτα της Τρίτης 25 Αυγούστου και έως τις 5 το πρωί της Τετάρτης 26 του μήνα, λόγω βλάβης 
στο δίκτυο ύδρευσης. 

Επίσης η Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι σήμερα Τρίτη 25/08/2020  από τις 09:00 π.μ έως 
και 13:00 μ.  θα   γίνει διακοπή νερού στη Τοπική Κοινότητα Κυψέλης λόγω αποκατάστασης βλάβης 
αγωγού ύδρευσης από τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης .

Εργατικό κέντρο Νάουσας: Ούτε 
ένας πνευμονολόγος σε δημόσια 

μονάδα Υγείας στην Ημαθία, 
εν μέσω πανδημίας

Για υποστελέχωση των Νοσοκομείων στην Ημαθία, παρά την  αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού κά-
νει λόγο  σε ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Νάουσας εκτιμώντας ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της παρά-
καμψης των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματικών ομίλων.

«Το άνοιγμα του τουρισμού ‘για να πάρει μπροστά η οικονομία’ έγινε με τους όρους των επιχειρηματικών 
ομίλων και όχι με κριτήριο την προστασία της υγείας του λαού και των τουριστών…» αναφέρει το κείμενο, 
μιλώντας για εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης.

«Σήμερα, 6 μήνες μετά, 30.000 μόνιμοι γιατροί και νοσηλευτές εξακολουθούν να λείπουν από τα νοσο-
κομεία. Στην περιοχή μας συνεχίζει να μην υπάρχει ούτε ένας πνευμονολόγος σε δημόσια μονάδα υγείας. 
Το νοσοκομείο συνεχίζει να στενάζει από την υποστελέχωση, ενώ την ίδια στιγμή σχεδιάζουν να παραδώ-
σουν σίτιση και καθαριότητα σε εργολάβους!» σημειώνει η ίδια ανακοίνωση, η οποία καταλήγει:

«Το Εργατικό Κέντρο από την έναρξη της πανδημίας βρέθηκε στο πλευρό των εργαζομένων με κινητο-
ποιήσεις, παρεμβάσεις σε χώρους δουλειάς και παραστάσεις σε ΣΕΠΕ και Τεχνική Επιθεώρηση Ημαθίας. 
Απαίτησε εφαρμογή των μέσων προστασίας, άδειες (όπου χρειαζόταν), διεκδίκησε πλήρη στελέχωση και 
όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και εφόδια για τις μονάδες υγείας. Καλούμε τους εργαζόμενους να μη 
φοβηθούν, να καταγγέλλουν την εργοδοτική ασυδοσία. Δε θα θυσιάσουμε την υγεία μας, τη ζωή μας για τα 
κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών.»

Τα αιτήματα του Εργατικού Κέντρου:
• ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ-ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ!
• Τώρα δωρεάν Παροχή Μέσων προστασίας για όλους τους εργαζομένους στους τόπους δουλειάς με 

επιβολή όλων των απαραίτητων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.
• Μαζικά, επαναλαμβανόμενα τεστ στους εργαζόμενους στην Υγεία και την Πρόνοια, στην εστίαση, στον 

τουρισμό, στο εμπόριο, αλλά και τους μεγάλους χώρους δουλειάς (εργοστάσια κ.τ.λ.) με επιβάρυνση της 
εργοδοσίας.

• Μαζικές προσλήψεις σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιού-
χων και των επικουρικών στην υγεία.

• Να ανοίξουν όλα τα νοσοκομεία που έκλεισαν τα τελευταία χρόνια.
• Σχέδιο επίταξης όλων των δομών του ιδιωτικού τομέα Υγείας και Πρόνοιας, για να μπει σε εφαρμογή, 

σε περίπτωση γιγάντωσης της πανδημίας.

«Κόντρα» και στήριξη 
από το δημοτικό συμβούλιο 
στους κατοίκους Ριζωμάτων 

για το Κτηματολόγιο
Σύνταξη δωρεάν ένστασης για το Κτηματολόγιο 

από τη νομική υπηρεσία και στο βάθος δικαστικοί αγώνες
Το θέμα εγγραφής δικαιώματος του Ελλη-

νικού Δημοσίου σε ποσοστό 24% εις βάρος 
των περιουσιών των κατοίκων Ριζωμάτων, 
ανέβασε λίγο το θερμόμετρο στην χθεσινο-
βραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Βέροιας. Ο δήμαρχος Κώστας Βοργια-
ζίδης έριξε μομφές στην αρχική τοποθέτησή 
του στον Παύλο Παυλίδη, ότι προσπαθεί 
να αποκομίσει πολιτικό όφελος, διανέμο-
ντας επιστολές και έγγραφα ως φειγβολάν 
και υποστηρίζοντας ότι έχει λύση ενώ στην 
πραγματικότητα δεν γνωρίζει το θέμα και δεν 
προβάλει καμία λύση. 

Τον ίδιο ισχυρισμό περί πολιτικής εκμε-
τάλλευσης και διοργάνωσης λαϊκής συνέλευ-
σης στα Ριζώματα χωρίς ουσία τον κατηγό-
ρησε ο Παύλος Παυλίδης, ο οποίος ξεκαθά-
ρισε ότι η παράταξή του όντως δεν πρότεινε καμία λύση για το θέμα και έθεσε τα επίσημα έγγραφα και τις 
αποφάσεις υπόψη των κατοίκων και της δημοτικής αρχής προς ενημέρωση τους και μόνο. Υποστήριξε ότι 
πρόκειται για επίσημα δημόσια έγγραφα που δεν χωρούν αμφισβήτησης και τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος 
να «μαλώσουν» για το συγκεκριμένο θέμα. 

 Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών, αλλά και δικηγόρος Αλέξης Τσαχουρίδης, 
ο οποίος σχολίασε ότι κακώς ενέγραψε δικαιώματα το Ελληνικό Δημόσιο εις βάρος των περιουσιών στα 
Ριζώματα. Πέρα από την δεδομένη στήριξη, αναφέρθηκε στις ενέργειες του δήμου, ενημέρωσε ότι η νομική 
υπηρεσία μετά την ενημέρωση που έκαναν στους κατοίκους, θα ετοιμάσει αδαπάνως μια ένσταση που θα 
κατατεθεί ατομικά από τους κατοίκους των Ριζωμάτων στο Κτηματολόγιο και αν απορριφθεί θα πρέπει στη 
συνέχεια να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια.
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Ο Πλανήτης του Γουίλι  (ΜΕΤΑΓΛ.)
Terra Willy
Προβολές:    Παρασκευή 21/8 – Σάββατο 22/8  - Δευτέρα 

24/8 – Τρίτη 25/8 στις 20.15

 
Καπόνε  -  Capone   (Τομ Χάρντι)

Σκηνοθεσία/ Σενάριο:  Τζος Τρανκ

Ο Τομ Χάρντι υποδύεται τον Αλ Καπόνε, σε μια ταινία 
που αφηγείται τις τελευταίες μέρες του διαβόητου εγκλημα-
τία.

Πρωταγωνιστούν: Τομ Χάρντι, Λίντα Καρντελίνι, Τζακ 
Λόουντεν

Προβολές :    Πέμπτη 20/8, Κυριακή 23/8  στις 21.00
Παρασκευή 21/8 – Σάββατο 22/8 – Δευτέρα 24/8 - Τρίτη 

25/8   στις 21.45
Τετάρτη 26/8 (εκτός)

TENET 
Προβολές:    Σε παγκόσμια προβολή από Τετάρτη  26/8 

στις 21.00 στο Θερινό σινεμά.

Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ
Ηθοποιοί: ΚΕΝΕΘ ΜΠΡΑΝΑ, ΡΟΜΠΕΡΤ ΠΑΤΙΝΣΟΝ, 

ΑΑΡΟΝ ΤΖΟΝΣΟΝ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΝΤΕΜΠΙΚΙ, ΜΑΪΚΛ ΚΕΪΝ, 
ΤΖΟΝ ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ, ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΟΕΣΙ, ΝΤΙΜΠΛ 
ΚΑΠΑΝΤΙΑ

Το Tenet του Κρίστοφερ Νόλαν είναι μία επική ταινία 
δράσης, με φόντο τον κόσμο της διεθνούς κατασκοπείας.

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-
γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύν-
δεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     20/8/20 - 26/8/20Νέος κύκλος 
Βιωματικών 
Σεμιναρίων 
στη Νάουσα 

από τον «Έρασμο»  
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβα-

σης «ΕΡΑΣΜΟΣ», διοργανώνει νέο 
κύκλο Βιωματικών Σεμιναρίων στη 
Νάουσα με θέματα:  «Αυτογνωσία» 
,«Τα όρια- καθορισμός ορίων», «Ε-
κτίμηση αναγκών», «Αυτοεκτίμηση», 
«Αγχώδεις Διαταραχές» (πανικού, α-
γοραφοβίας, ύπνου, διατροφής, φο-
βίες), «Διαχείριση πένθους» κ.α. Σκο-

πός της δράσης είναι να προσφέρει ερεθίσματα στους συμ-
μετέχοντες  να  εκφραστούν ελεύθερα,  να  πειραματιστούν, 
να επεξεργαστούν  τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν 
προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περεταί-
ρω πληροφόρηση και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του 
«Έρασμου» Μ. Αλεξάνδρου 17, στη Βέροια

Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 23310 
74073 ή στο Email: erasmos.veria@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 

Χάνσελ & Γκρέτελ στο 
«ΣΤΑΡ» από το Μικρό 

Θέατρο Λάρισας 
                                                                                         
Το Μικρό Θέατρο Λά-

ρισας , κλείνοντας αισί-
ως τα  10 χρόνια συνε-
πούς παρουσίας στον 
χώρο του παιδικού θε-
άτρου ,παρουσιάζει για 
9η χρονιά Βέροια, μια 
παιδική παράσταση που 
θα μιλήσει στην καρδιά 
των μικρών αλλά & με-
γάλων παιδιών.

Μέσα στο παγωμέ-
νο και σκοτεινό δάσος, 
ο Χάνσελ και η Γκρέτελ 
περιπλανώνται πάρα 
πολλή ώρα και ενώ η 
πείνα τους μεγαλώνει 
συνεχώς ,αντιλαμβάνο-
νται πως έχουν  χαθεί! 
Ξαφνικά και για καλή 
τους τύχη , βλέπουν έ-
να πολύ παράξενο σπίτι 
ανάμεσα στα δέντρα ... 
ένα σπίτι που δεν μοιάζει με τα άλλα .Ένα σπίτι που σίγουρα δεν έχουν ξανα-
δεί έως τώρα. Η οροφή του, οι τοίχοι του, η πόρτα του και ακόμα ακόμα και τα 
παράθυρα του είναι φτιαγμένα από γλυκά, καραμέλες και σοκολάτα! Παντού 
γλυκά! Αλλά τι είναι μέσα; Μια πολύ καλή γιαγιά που θα τα περιποιηθεί ... Έ-
τσι φαίνεται στην αρχή τουλάχιστον  γιατί η αλήθεια είναι πως στην συνέχεια 
άθελά της η μάγισσα, θα ενώσει ακόμα περισσότερο τα δύο αδέλφια, θα τα 
δυναμώσει και θα τα πείσει πως η συνεργασία η αγάπη & η κατανόηση μεταξύ 
τους θα τα οδηγήσει πίσω στον αγαπημένο τους πατέρα! 

Παίζουν και χορεύουν οι ηθοποιοί:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΡΕΝΤΟΥΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΡΜΗ , ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝ-

ΝΗΣ & ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Κείμενο - Σκηνοθεσία : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ Σκηνογραφία : ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 

ΑΛΦΙΕΡΗ
Κοστούμια : ΤΕΤΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ Σχεδιασμός Φωτισμών : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙ-

ΚΟΥ
Γραφιστικά : ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Ειδικές Κατασκευές : ΘΑΝΑΣΗΣ 

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
Δημόσιες Σχέσεις : ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Μουσική Επιμέλεια : ΔΗ-

ΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ               
Ζωγραφική : ΜΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Τεχνικός Σκηνής : ΣΑΚΗΣ ΣΑΚΕΛ-

ΛΑΡΙΟΥ
Παραγωγή : ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Διάρκεια : 80 λεπτά (με Διάλειμμα)    
Κρατήσεις – Πληροφορίες : 6974797109 Προπώληση: 8 €  Ταμείο Θεά-

τρου: 10 €

Από χθες 24 Αυγούστου 2020 αρχίζουν 
οι εγγραφές και επανεγγραφές στα τμήματα 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής 
Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας.  Η ΚΕΠΑ Δήμου 
Βέροιας θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
που προβλέπονται από τα υγειονομικά πρω-
τόκολλα (απολύμανση χώρου – εξοπλισμού 
κλπ) ενώ θα ακολουθήσει τις οδηγίες του ΥΠ-
ΠΟΑ για κάθε εκπαιδευτικό θέμα. Μπορείτε 
να επιλέξετε ένα τμήμα που ταιριάζει σε σας 
ή στα παιδιά σας και να περάσετε δημιουργι-
κά τις ελεύθερες ώρες σας, στην Αντωνιάδεια 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.  Τα τμήματα 
που θα λειτουργήσουν το εκπαιδευτικό έτος 
2020-2021 είναι, το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας, 
η Σχολή Χορού, το τμήμα Λαογραφίας και 
τμήματα Εικαστικών.  Στελεχώνονται από 
πτυχιούχους και διπλωματούχους καθηγητές 
με εμπειρία στην παιδαγωγική. 

ΜΟΥΣΙΚΗ 
Δημοτικό Ωδείο Βέροιας (Αναγνωρισμένο από το κράτος) 

και παράλληλα τμήματα που παρέχουν ειδικές βεβαιώσεις πε-
ράτωσης σπουδών 

Μουσικοκινητική Αγωγή για ηλικίες 2-5 ετών. 
Μουσική προπαιδεία, για ηλικίες 5-7 ετών. 
Οργανική μουσική από 7 ετών (Πιάνο, Κιθάρα, Φλάουτο, 

Κλαρινέτο, Τρομπέτα, Τρομπόνι, Τούμπα, 
Βιολί, Βιολοντσέλο, Σαξόφωνο, Ακορντεόν, 
Μπουζούκι, Παραδοσιακό Κλαρίνο, Ηλεκτρική 
Κιθάρα, Ηλεκτρικό Μπάσο, Αρμόνιο, Ντραμς, 
).  

Μονωδία, Βυζαντινή Μουσική και Ανώτερα 
Θεωρητικά. 

Τμήμα προετοιμασίας για την εισαγωγή 
υποψηφίων στα τμήματα Μουσικολογίας. 

Τμήμα Παιδική Χορωδίας για ηλικίες  5-12  
Μικτή Χορωδία Ενηλίκων
Μοντέρνα Χορωδία για παιδιά από 10 ε-

τών
Μαθητικό Οργανικό Σύνολο Δημοτικού Ω-

δείου Βέροιας
ArtGuitaristas Ορχηστρικό Κιθαριστικό Σύ-

νολο 
Φιλαρμονική Δήμου Βέροιας
Φιλαρμονική Μακροχωρίου.  

Τα καινούργια τμήματα που θα λειτουργήσουν αυτή τη χρο-
νιά είναι ο Μπαγλαμάς και ο Τζουράς.  

ΧΟΡΟΣ (Αναγνωρισμένη από το κράτος Σχολή Χορού)
Προπαρασκευαστικό τμήμα μπαλέτου για ηλικίες από 4 

ετών 
Μπαλέτο για παιδιά 8 έως 12 ετών 
Σύγχρονος Χορός για παιδιά 13 ετών αλλά και τμήματα 

ενηλίκων  
Τμήμα Λάτιν, Ευρωπαϊκών και Λαϊκών Ελληνικών Χορών 

για παιδιά από 8 ετών αλλά και τμήματα ενηλίκων. 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 
Τμήματα Παραδοσιακών χορών από 5 ετών, τμήματα εφή-

βων και ενηλίκων. 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
Τμήματα Ζωγραφικής για παιδιά από 5 ετών, τμήμα εφή-

βων, ενηλίκων και προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις 
στη Σχολή Καλών Τεχνών.

Τμήμα Κοσμήματος (αργυροχοϊα) 
Τμήμα Εικαστικού Κοσμήματος (παιδικό τμήμα από 10 ετών 

και ενηλίκων) 
Τμήμα Κατασκευών διακοσμητικών και χρηστικών αντικειμέ-

νων για παιδιά από 10 ετών, τμήμα εφήβων- ενηλίκων.  
Τμήμα Φωτογραφίας 
Η Γραμματεία λειτουργεί στο Χώρο Τεχνών, Μπιζανίου και 

Π. Μελά (3ος όροφος) και τηλεφωνικά μπορείτε να ενημερωθεί-
τε στο τηλέφωνο  23310 78100.   Μέρες και ώρες λειτουργίας 
Δευτέρα έως Παρασκευή 7.00-3.00 προς το παρόν.  Κάθε τρο-
ποποίηση προγράμματος θα ανακοινώνεται μέσω του Τύπου.   
Ενημερωθείτε και για τις εκπτώσεις 20% που ισχύουν στην 
περίπτωση εφ΄ άπαξ πληρωμής των διδάκτρων, από 5% έως 
10% στην περίπτωση που μαθητές θα παρακολουθήσουν δύο 
ή και περισσότερα τμήματα και οικογένειες που δύο ή περισσό-
τερα μέλη της θα παρακολουθήσουν μαθήματα της Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας, και 
άλλες εκπτώσεις. 

Πρωτοβουλία για το Παιδί: 
Συλλυπητήρια στους 

οικείους του Νίκου Κουτόβα
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, 

διερμηνεύοντας τα αισθήματα των μελών, των εθελοντών, του 
προσωπικού και των ωφελούμενων του Οργανισμού, εκφρά-
ζει τα θερμά συλλυπητήρια όλων στους οικείους του Νίκου 
Κουτόβα, για την απώλειά του. Ο Νίκος Κουτόβας εκτός όλων 
των άλλων γνωστών στο κοινό της πόλης μας, υπήρξε συμπα-
ραστάτης στο έργο της Πρωτοβουλίας: συνετέλεσε στην πραγ-
ματοποίηση της μεγάλης δωρεάς του οικήματος που στεγάζει 
το Κέντρο Θεραπείας Τραύματος από τον Ιωάννη Κούσιο και 
συνέβαλε οικονομικά στις εργασίες επισκευών και διαρρυθμίσε-
ων σε αυτό, που απέδωσαν μία πρότυπη Δομής, πρωτοπόρα 
στην Κεντρική Μακεδονία. Μαζί με τα άξια παιδιά του Γιώργο 
και Πέτρο κάλυπτε πάντοτε από τον τομέα του τις διάφορες εκ-
δηλώσεις μας. Του οφείλουμε πολλά. Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
που τον σκεπάζει! Στα παιδιά του ευχόμαστε να συνεχίσουν με 
το ίδιο πνεύμα στο δρόμο της προόδου και της προσφοράς.

 ΤΟ Δ.Σ.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Ολοκληρωμένη πρόταση στην εκπαίδευση 

και τη δημιουργική απασχόληση 



Από το Τμήμα Υγείας της 
Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας γνωστο-
ποιούνται τα εξής:

Η πανδημία δείχνει τα δόντια 
της και η Κυβέρνηση την ανικα-
νότητά της στην όποια διαχείρι-
ση. Τα κρούσματα αυξάνονται με 
ανησυχητικούς ρυθμούς και οι 
επιστήμονες προειδοποιούν ό-
τι αναμένεται να έχουμε ακόμη 
μεγαλύτερη αύξηση τους επόμε-
νους μήνες.

Η Κυβέρνηση με παλινωδίες 
και αντιφάσεις κλονίζει την εμπιστοσύνη και την πει-
θαρχία των πολιτών στα μέτρα, ακυρώνοντας με αυ-
τόν τον τρόπο κάθε προσπάθεια περιορισμού της 
πανδημίας.

Ταυτόχρονα αποποιείται των ευθυνών της  επιρρί-
πτοντας αποκλειστικά τις ευθύνες στους πολίτες και 
ιδιαίτερα στους νέους επικαλούμενη το φιλότιμο ως 
Εθνικό εμβόλιο!

Η κυβέρνηση είχε το περιθώριο πέντε μηνών να 
ενισχύσει το ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό ενώ έχουν 
αποχωρήσει με συνταξιοδότηση 5000 υγιειονομικοί.

Ο αριθμός των τεστ είναι ανεπαρκής ακόμη και σε 
περιοχές που υπάρχουν πολλά κρούσματα. 

 Οι γιατροί και το υπόλοιπο προσωπικό των νο-

σοκομείων καταγγέλουν την 
πολιτική της κυβέρνησης σαν 
ανεπαρκή για την αντιμετώπι-
ση του 2ου κύματος της παν-
δημίας.

Αν εδώ προσθέσουμε την 
παντελή έλλειψη σχεδίου στο 
άνοιγμα της χώρας στον του-
ρισμό, την μεροληπτική στάση 
της κυβέρνησης απέναντι στα 
μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα(α-
εροπορικές εταιρίες, πλοία..) 
και την ανυπαρξία σοβαρών 
μέτρων για το άνοιγμα των 

σχολείων(μείωση των μαθητών ανά τάξη, πρόσληψη 
διδακτικού προσωπικού..).

Τότε θα καταλάβουμε γιατί η συνεχής επίκληση της 
προσωπικής ευθύνης είναι το μέσο για να καλυφθούν 
οι τεράστιες ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης.

Όμως έχει γίνει  πια σαφές στον περισσότερο κό-
σμο ότι όταν η Πολιτική συνεκτιμά ολοένα και λιγότερο 
τον επιστημονικό λόγο προς χάριν της επικοινωνίας 
κατά την ώρα των αποφάσεων της τότε είναι ταχύτατη 
και οδυνηρή η μετάβαση από την περίοδο του καθολι-
κού αυτοθαυμασμού στην περίοδο της γενικευμένης 
αγωνίας.

Και αυτό είναι που θέλουν να φορτώσουν στην ¨α-
νεύθυνη¨ νέα γενιά».  
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 

Νικολάου και της Αικατερίνης, το γένος 
Γκανάρα, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ 
του Πρόδρομου και της Αικατερίνης, το 
γένος Μπισιώτη, που γεννήθηκε στην Α-

λεξάνδρεια Ημαθίας και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αντωνίου Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γε-

ωργίου και της Ελένης - Γεωργίας, το 
γένος Παύλου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΒΟΥΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
του Αναστασίου και της Αικατερίνης, το 
γένος Χατζηαποστολίδου, που γεννήθηκε 

στην Κοζάνη και κατοικεί στη Θεσ/νίκη, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η σύζυγος και τα τέκνα του Νικολάου Κουτόβα νιώ-

θουν την ανάγκη να εκφράσουν την αμέριστη ευγνωμοσύνη 
τους σε όλους εκείνους που τον συνόδευσαν στην τελευταία 
του κατοικία καθώς και σε αυτούς που τίμησαν την μνήμη 
του με την αποστολή στεφάνου.

Η οικογένεια

«Τα του Καίσαρος 
τω Καίσαρι» 

για το Φεστιβάλ Κιθάρας
Διάβασα προ ημερών στον ημερήσιο τύ-

πο της Πόλης δημοσίευμα του πρώην δι-
ευθυντή της ΚΕΠΑ - που μου προκάλεσε 
μεγάλη χαρά - και αφορούσε την διεθνή 
αναγνώριση και καταξίωση του φεστιβάλ 
κιθάρας που γίνεται κάθε χρόνο στη Βέροια. 

Θα ήθελα όμως να πω μόνο τα εξής: Ό-
ταν το 2003 με την τότε δημοτική αρχή ανέ-
λαβα Πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Πολιτι-
σμού [ΔΕΤΟΠΟΚΑ- ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ- ΔΗ-
ΠΕΘΕ] υπήρχε ένα φεστιβάλ κιθάρας , με 

συμμετοχές κιθαριστών από διάφορα μέρη της Ελλάδας, το οποίο 
ήταν αποτέλεσμα μιας φιλότιμης και αξιέπαινης προσπάθειας ενός 
καθηγητή κιθάρας του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας και όφειλε την δι-
εξαγωγή του σε διάφορες χορηγίες καθώς και στην ελεύθερη παρα-
χώρηση αιθουσών της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών.

Για πρώτη φορά λοιπόν τότε, ενέταξα το φεστιβάλ κιθάρας στις 
επίσημες εκδηλώσεις της ΔΕΤΟΠΟΚΑ με γενναία ετήσια χρηματοδό-
τηση. 

Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενος με την πρόοδο του φεστιβάλ κι-
θάρας της Βέροιας σήμερα ,όμως νομίζω ότι πρέπει να αποδίδονται 
κάποτε «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι» και να θυμίσω τη λαική ρήση 
που λέει ότι, «η αρχή είναι το ήμισυ του παντός»

 Τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια σε όλους τους άξιους συντελεστές 
του φεστιβάλ κιθάρας Βέροιας. 

ΓΞ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ                         
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας για την 
αύξηση των κρουσμάτων:  

Η Κυβέρνηση ψάχνει για άλλοθι…

Συλλυπητήριο
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου εκφράζει τα θερμά 

και ειλικρινή του συλλυπητήρια στη σύζυγο τα τέκνα και τους 
λοιπούς συγγενείς για την απώλεια του προσφιλούς μας 
συγχωριανού Νικόλαου Κουτόβα.

Το Δ.Σ. του Π.Ο.Ξ.  
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ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Σας  ενημερώ-

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

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο Βέροιας  , εκπί-
πτουν από την Εφορία.  

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 23 Αυγού-

στου 2020 στις 11.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητή-
ρια) Βέροιας ο Αθανάσιος Γκόβας σε 
ηλικία 80 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας
Πρόσκληση 

σε Tακτική Γενική 
Συνέλευση

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Kαταστατικού του Λυκείου 
Ελληνίδων Βέροιας, καλούνται τα μέλη σε Tακτική Γενική 
Συνέλευση, την Κυριακή 30 Αυγούστου 2020  στις 10:30 
π.μ., στο ΣΤΑΡ [θερινό σινεμά] Μητροπόλεως  57   Βέροια.

Aν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα γίνει 
την επόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020, στις 10:30 π.μ., 
στο ίδιο μέρος και με τα ίδια θέματα.  

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Πε-

πραγμένα του 2019
2. Eκλογή Προέδρου και Γραμματέων της Συνελεύσεως 
3. Aνάγνωση και Eπικύρωση των Πρακτικών της Ετήσι-

ας Γενικής Συνέλευσης του 2019
4. Aπολογισμός Eσόδων και Eξόδων του 2019
5. Έκθεση Eξελεγκτικής Eπιτροπής 
6. Έγκριση των Πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών 

του Δ.Σ. και της   Eξελεγκτικής Eπιτροπής από κάθε ευθύνη 
7. Έγκριση Προϋπολογισμού Eσόδων και Eξόδων του 

2021
8. Εκλογή Eφορευτικής Eπιτροπής και Ψηφολεκτριών 
9. Εκλογή  13  Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 

τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής
Σημείωση:Όσα τακτικά μέλη επιθυμούν να υποβάλουν 

υποψηφιότητα παρακαλούνται να το δηλώσουν  πριν 
τη διεξαγωγή της Γ.Σ έως 28 Αυγούστου 2020 στο τηλ 
6972488216.

Τα δόκιμα μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει 2 χρόνια 
από την εγγραφή τους, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, αλλά 
είναι ευπρόσδεκτα, εάν το επιθυμούν να παραστούν στη 
Γενική Συνέλευση.

H Πρόεδρος
Ελλη Μάλαμα 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ             

Τα Δ.Σ.του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας , της Μ.Φ.Η.``Σωσσί-
δειο Γηροκομείο Βέροιας`` και οι Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βέροιας, 
ευχαριστούν θερμά τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας , Ναού-
σης και Καμπανίας και Επίτιμο Πρόεδρο του Γηροκομείου Βέροιας, 
κ.κ.Παντελεήμων , για την δωρεά του ποσού των 300 Ε , για ένα 
πλήρες γεύμα , εις μνήμη της αδελφής του Δέσποινας Δερμεντζό-
γλου , με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό της. 

Επίσης ευχαριστούν θερμά:
-Ανώνυμη Οικογένεια , για την δωρεά του ποσού των 300 Ε , εις 

μνήμη του υιού  και αδελφού τους Απόστολου , 
με την συμπλήρωση 1 έτους από τον θάνατό του. 
-Την κ.Παναγιώτα Γιαρίμπαμπα , για την ευγενική προσφορά 1 

πλήρους γεύματος , εις μνήμη του πατέρα της Θεόδωρου , 
με την συμπλήρωση 1 έτους από τον θάνατό του.
-Τον κ.Νικόλαο Γκασνάκη , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους 

γεύματος , εις μνήμη Δημητρίου Μανακούλη.
-Την Οικ.Πατσιαβούρα ,  για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους 

γεύματος , εις μνήμη Δημητρίου Πατσιαβούρα.
-Την Οικ.Χονδροματίδου , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους 

γεύματος , εις μνήμη Όλγας Παπαδοπούλου.
-Την κ.Χριστοφορίδου , για την ευγενική προσφορά γλυκισμάτων 

(καριόκες-monamour) , για τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέ-
ροιας.  

                         Εκ της Δ/νσεως 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ 
ΒΕΡΟΙΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Προς όλα τα μέλη του Σωματείου :
Από το Σωματείο Συνταξιούχων ΤΕΒΕ -ΟΑΕΕ 

Βέροιας και Περιχώρων «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» 
ανακοινώνετε:

Σας καλούμε σε τακτική Γενική Συνέλευση και Ε-
κλογές που θα γίνουν στις 6 Σεπτεμβρίου 2020 και 
ώρα 10:00 στην αίθουσα δίπλα στο γραφείο μας 
(δημοτική αγορά πρώτη στάθμη) με τα παρακάτω 
θέματα:

1.- Εκλογή προεδρείου και εφορευτικής επιτρο-
πής της Γενικής Συνέλευσης.

2.-Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ.
3.- Οικονομικός απολογισμός
4.-Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
5.- Απαλλαγή ή μη Δ.Σ. πάσης ευθύνης
6.- Εκλογή νέου 9μελούς Δ.Σ. και 3μελούς ελε-

γκτικής επιτροπής
7.- Εκλογή Αντιπροσώπων για την ΠΟΣ-ΟΑΕΕ
Το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης είναι το 

εξής:
Κυριακή 23 Αυγούστου 2020 σύγκλιση  1ης Γεν. 

Συνέλευσης και ώρα 10:00. (Αναμένετε να ματαιω-
θεί ως συνήθως   λόγω έλλειψης της απαιτουμένης 
από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας.

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020 γενική Συνέλευση 
στο γραφείο μας.

Κυριακή 30 Αυγούστου 2020 σύγκλιση 2ης Γεν. 
Συνέλευσης και ώρα 10:00. (Αναμένετε να ματαιω-
θεί ως συνήθως λόγω έλλειψης της απαιτουμένης 
από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας.

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 
Γ.Σ. τελική η οποία πραγματοποιείτε ανεξαρτήτως 
απαρτίας.

Έντυπα για υποψηφιότητες χορηγούνται από το 
γραφείο του Σωματείου μας στην οδό Μεγάλου Α-
λεξάνδρου 1η στάθμη Δημοτικής Αγοράς μέχρι την 
Παρασκευή 21η Αυγούστου και ώρα 12:00 Παρα-
σκευή 21η Αυγούστου τελική προθεσμία υποβολής 
δηλώσεων υποψηφιοτήτων για τα όργανα της Διοί-
κησης Σωματείου και της ΠΟΣ - ΟΑΕΕ.

Από το Σωματείο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Αρ. μελ.: 47/2020 

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
ΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (Δ.Δ) 
CPV: 44113620-7            
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Δ.Ε.Υ.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  (Κ.Α 62.07.05.38) 
ΑΔΑ:  6ΠΠ5ΟΛΠ9-ΝΤΣ 
ΑΔΑΜ: 20PROC007210279 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 Η Δ.Ε.Υ.Α Βέροιας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την 

επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TΟ-
ΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕ-
ΡΙΣΜΑΤΩΝ (Δ.Δ)» με προϋπολογισμό 300.000,00 Ευρώ (πλέον 
Φ.Π.Α. 24%). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  
α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ  
• δαπάνη εργασιών : 212.689,00 ΕΥΡΩ 
• ΓΕ και ΟΕ (18%) : 38.284,02 ΕΥΡΩ 
• Απρόβλεπτα (15%) : 37.645,95 ΕΥΡΩ
• Πρόβλεψη Αναθεώρησης: 1.381,03 ΕΥΡΩ 

 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή 
διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋπο-
θέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζο-
μένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. 

Το έργο υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις. 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 

των προσφορών ορίζεται η 10/09/2020  ημέρα Πέμπτη και ώρα 
23:00 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών ορίζεται η 11/09/2020  ημέρα Παρασκευή και ώρα 
10:00 π.μ. 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διε-
νεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη 
μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση 
και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδή-
ποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

Δικαίωμα συμμετοχής - Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσε-
ων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2  και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη 
που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα ο-
ποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώ-
ου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφό-
σον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημο-
πρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη κατά την τελευταία 
πενταετία.

 -  Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β 
και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους 
του άρθρου 76 παρ. 1γ του Ν.4412/2016 (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 
25% της καλούμενης κατηγορίας. 

- Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των 
διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους 
άρθρου 76 του Ν. 4412/2016. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋ-
πολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν 
είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό 
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον 
προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

- Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα 
είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης 
δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν. 
4412/2016). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων.

 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυ-
ητικής επιστολής ύψους 5.800,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι 
(6) μηνών και τριάντα (30) ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με την 
παράγραφο 10 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (που προστέθηκε 
με την παράγραφο 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012) σε ποσο-
στό ύψους μέχρι του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συμβατικού 
ποσού (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της 
Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας. 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρο-
νική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια 
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.
promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής. 

 Βέροια 24/08/2020 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΕΥΑΒ 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ   
 Οι Πρόεδροι και τα Διοικητικά Συμβούλια του Α-

δελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και της Μ.Φ.Η.``Σωσ-
σίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, εκφράζουν  τα θερμά  
συλλυπητήρια στην κ.Φωφώ Κουτόβα και τα παιδιά 
της Πέτρο και Γιώργο Κουτόβα  , για την απώλεια 
του συζύγου και πατρός τους  Νικολάου Κουτόβα , ο 
οποίος υπήρξε αφανής συμπαραστάτης και σταθερό 
στήριγμα του Γηροκομείου Βέροιας.

 Η Πρόεδρος του Αδελφάτου 
Γηροκομείου Βέροιας   

Μούρτζιου - Χατζηευστρατιάδου Ευδοξία     
 Η Πρόεδρος της Μ.Φ.Η.

``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας`` 
Κάτσιου Μαρία

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ
Δ/ΣΕΩΣ ΔΑΣΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛΙΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Δια-

χειρίσεως Δάσους Σελίου (Α.Σ.Δ.Δ. Σελίου) ευχαριστεί θερμά τον 
Δήμαρχο Βεροίας κ. Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη και τον Αντιδήμαρχο 
Καθαριότητας - Ανακύκλωσης - Περιβάλλοντος & Πολιτιτικής Προ-
στασίας κ. Βασίλειο Παπαδόπουλο, για την έμπρακτη συνδρομή του 
Δήμου Βεροίας κατά τον εορτασμό της Αποδόσεως της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου (Εννιάμερα της Παναγίας) στον Ιερό Ναό της Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου του Δασοκτήματος Σελίου.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Πιτούλιας

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

του Συμεών και της Ευαγγελίας, το γένος 
Παπαϊωάννου, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στο Α. Ζερβοχώρι Ημαθίας και 
η ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΙΜΙΛΙΑ του Γεωργίου 
και της Καλλιόπης, το γένος Παπανα-
στασίου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 

Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Πρ. Ηλία Α. Ζερβοχωρίου 
Ημαθίας.

 Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει το πρόγραμμα Αστικής Επίγειας Καταπολέμησης Κου-
νουπιών για την εβδομάδα από Δευτέρα (χθες)  έως και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020.

• Εφαρμογές προνυμφοκτονίας σε ιδιωτικούς χώρους (βόθροι, φρεάτια, δοχεία συλλογής νε-
ρού κ.α.) με υγρά και στερεά σκευάσματα σε μορφή ταμπλέτας.

• Εφαρμογές επίγειων υπολειμματικών ψεκασμών ακμαιοκτονίας (LV) σε επιλεγμένες θέ-
σεις ανάπαυσης ή δραστηριότητας των κουνουπιών στο αστικό και περιαστικό σύστημα του 
Δήμου Αλεξάνδρειας, όπως αποδεικνύεται βάσει των ευρημάτων των παγίδων σύλληψης ακ-
μαίων κουνουπιών.

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

• Υπεύθυνη Εκτέλεσης και επικοινωνίας έργου: Παπαστάμκου Μερόπη – Διπλ. Χημικός 
Μηχανικός

• Υπεύθυνος Συνεργείων : Ρήγας Βασίλειος – Δειγματολήπτης

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν από τα ειδικά συνεργεία είναι οι εξής:

Πρόγραμμα επίγειας καταπολέμησης 
κουνουπιών μέχρι τις 28 Αυγούστου 2020



Από την ΠΑΕ ΝΠΣ 
ΒΕΡΟΙΑ 2019 
ανακοινώνεται 

ότι σήμερα Τρίτη 25 
Αυγούστου θα πραγμα-
τοποιηθεί η πρώτη προ-
πόνηση της ομάδας. Η 
προπόνηση θα αρχίσει 
στις 6μμ, στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις Ταγα-
ροχωρίου. Το πρωί οι 
ποδοσφαιριστές θα 
πραγματοποιήσουν τεστ 
για κορονοϊό.

ΟΓιώτηςΤσαλουχίδης
γενικόςδιευθυντής
στηΒΕΡΟΙΑΝΠΣ

Η ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ 2019
ανακοινώνει τηνπρόσληψη του
ΓιώτηΤσαλουχίδηωςΓενικούΔι-
ευθυντή.

Ο Γιώτης Τσαλουχίδης ξεκί-
νησε την καριέρα του από την

ομάδα τηςΒέροιας και το 1987
μεταγράφηκε στονΟλυμπιακό.
Τηνπερίοδο1995-96αποκτήθη-
κε από τονΠΑΟΚ, αγωνίστηκε
για έναν χρόνο και επέστρεψε
στηΒέροιαγιανααγωνιστείάλ-
λα τρία χρόνια, τερματίζοντας
τηνκαριέρατουστηνομάδαπου
ανδρώθηκεποδοσφαιρικά.

Με την Εθνική ομάδα αγω-
νίστηκε γιαπρώτηφοράστις 7
Οκτωβρίου 1987 και συμμετείχε
συνολικάσε76αγώνεςσημειώ-
νοντας16τέρματα,επίδοσηπου
τονκατατάσσειστηνόγδοηθέση
τωνσκόρερ όλων των εποχών.
Ήταν μέλος της ομάδαςπου α-
γωνίστηκε στοΜουντιάλ 1994
στιςΗΠΑ,συμμετέχονταςσεδύο
αγώνες.

Επίσης, αγωνίστηκε με την
εθνικήΝέων για το ευρωπαϊκό
πρωτάθληματο1982.

ΑνανέωσανΜαραγκός
καιΒεργώνης

Από τηνΠΑΕΝΠΣΒΕΡΟΙΑ
2019ανακοινώνεταιότι οιαθλη-
τές ΣτέλιοςΜαραγκός,Αλέξης
Βεργώνης και Γιώργος Μπλέ-
τσαςανανέωσαντηνσυνεργασία
τους με την ομάδα.Και οι τρεις
τους ήρθαν σε συμφωνία με
τους διοικούντες τονΒεροιώτικο
σύλλογο και θα συνεχίσουν να
φορούντηνφανέλατηςομάδας.

Επίσης, συμβόλαιο σε ισχύ
μετηνομάδαέχουνοιΠαναγιώ-
τηςΒοσνιάδης, ΒασίληςΤσιμό-
πουλος, Αστέριος Μουχάλης,
Σταύρος Πεταυράκης,Αλέξαν-
δροςΚαραγιάννης, ΓιάννηςΠα-
σάςκαιΆλμπερτΣιμόνι.

Τέλος, προετοιμασία θα ξε-
κινήσουν και οι νεαροί Γιάννης
Ιωάννου,ΓιώργοςΒασίλτσηςκαι
ΑντώνηςΠερτσιούνης.

Οδιεθνήςτερματοφύλακας
ΜάρκοςΒελλίδηςστηΠΑΕ

ΝΠΣΒΕΡΟΙΑ
ΗΠΑΕΝΠΣΒΕΡΟΙΑ2019α-

νακοινώνειότιυπέγραψεσυμβό-
λαιοσυνεργασίαςμε τον διεθνή
τερματοφύλακαΜάρκοΒελλίδη.

ΟΜάρκος Βελλίδης, γεννή-
θηκε στην Κορησό Καστοριάς,
στις 4Απριλίου 1987. Ξεκίνησε
την καριέρα του υπογράφοντας
στονΠαναθηναϊκότονΑύγουστο
του 2005.Τηνπερίοδο2006-07
παραχωρήθηκεωςδανεικόςστο
Κορωπί και την επόμενη επίσης
ως δανεικός στονΔιαγόραΡό-
δου.Οιπολλέςκαλές τουεμφα-
νίσειςστονΔιαγόραανταμείφθη-
καν όταν στις 15 Ιουνίου 2010
υπέγραψε στονΆρηΘεσσαλο-
νίκης. ΣτουςΘεσσαλονικείςπα-

ρέμεινετρίασυνολικάχρόνια,τα
δύοεκ τωνοποίωνωςβασικός.
Το καλοκαίρι του 2013 συμφώ-
νησε να συνεχίσει την καριέρα
του στον ΠΑΣ Γιάννινα, όπου
καθιερώθηκε αμέσωςως ο βα-
σικός τερματοφύλακας τουηπει-
ρώτικουσυλλόγου.Τον Ιανουά-
ριο του2016μεταγράφηκεστον
ΠΑΟΚ, αποχώρησε όμωςως ε-
λεύθερος έναν χρόνοαργότερα.
Τον Ιούνιο του 2017 επέστρεψε
στονΠΑΣΓιάννινακαιμετάαπό
δυο γεμάτες σεζόν αποχώρησε.
Τηνπερίοδο 2019 - 2020 ξεκί-
νησε την σεζόν στηνΛαμία και
ολοκλήρωσετηνχρονιάστονΟ-
λυμπιακόΛευκωσίας (4 συμμε-
τοχές).Τηνπερίοδο 2006-2008
είχεκληθείστηνεθνικήΕλπίδων,
ενώ τονΜάρτιο του 2015 κλή-
θηκεαπότονΣέρχιοΜαρκαριάν
στηνΑνδρών.Τοντεμπούτο του
πραγματοποιήθηκεστις16Ιουνί-
ου2015στηνεκτόςέδραςφιλική
αναμέτρηση εναντίον τηςΠολω-
νίας(0-0).

8 ΤΡΙΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020www.laosnews.gr
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ΣήμεραΤρίτηη«πρώτη»τηςΒέροιας
Τεχνικός δ/ντής ο Γιώτης Τσαλουχίδης



13M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 www.laos-epea.gr 9ΤΡΙΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 www.laosnews.gr

CMYK

ΒΕΡΟΙΑ
ΝΠΣ:

Ανανέωσαν
Στάμουκαι
Πόζογλου
ΗΠΑΕΝΠΣΒΕΡΟΙΑ2019

ανακοινώνειότιανανέωσετην
συνεργασίατηςμετουςποδο-
σφαιριστέςΔημήτρη Στάμου
καιΣτέλιοΠόζογλου.

ΣτηνποδοσφαιρικήμαςΣχολή
έχουν θέση όλα τα παιδιά, αγό-
ρια και κορίτσια ανεξάρτητα από
τηνποδοσφαιρική τους ικανότητα.
Τουςδίνουμετηνευκαιρίαναπαί-
ξουν, να διασκεδάσουν, να αθλη-
θούν,ναμάθουνναδιαχειρίζονται
τασυναισθήματάτους,νααναλαμ-
βάνουν ευθύνες, να είναι ανταγω-
νιστικάκαιναδιεκδικούνσεβόμενα
όμωςκανόνες,αρχέςκαιαξίες.

Επιδίωξήμας, καλύτεροαθλη-
τής – ποδοσφαιριστής, αλλά το
πιο σημαντικό – «καλύτερος άν-
θρωπος».

Παράλληλα είμαστε μια Σχολή
αξιολόγησης και για παιδιά που
διαθέτουνξεχωριστέςποδοσφαιρι-
κέςικανότητες.Υπάρχειφιλοσοφία
καιτρόποςδουλειάγιατηνεξέλιξή
τους και δημιουργία προοπτικής

στονχώροτουποδοσφαίρου.
ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕΣΤΑΘΕΡΑ ΣΕ

ΑΥΤΑΠΟΥΜΑΣΠΑΝΕΜΠΡΟΣΤΑ
ΚΑΙΦΥΣΙΚΑΤΗΡΩΝΤΑΣΕΥΛΑ-
ΒΙΚΑΤΑΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΑΠΡΩΤΟ-
ΚΟΛΛΑ.

Με την εγγραφή κάθεπαιδιού
είναι απαραίτητη η προσκόμιση
πιστοποιητικούυγείας.

ΤεχνικόςΔιευθυντής
ΓαϊτάνοςΣτέφανος
Σαςπεριμένουμε στηνπρώτη

μας συγκέντρωση τηνΤετάρτη 2
Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00μ.μ.
στοΑθλητικόΚέντροΡάχης.

Τηλέφωναεπικοινωνίας:
Γ α ϊ τ ά ν ο ς  Σ τ έ φ α ν ο ς :

6987391711
Γ α ϊ τ ά ν ο υ  Κ α τ ε ρ ί ν α :

6932205064

ΑνακοίνωσηΈναρξηςΣχολήςΠοδοσφαίρου
Α.Ε.Π.Βέροιας-«ΣτέφανοςΓαϊτάνος»

ΠροετοιμασίαστηνΚεφαλονιά, εν όψει της
νέαςαγωνιστικής χρονιάς,πραγματοποιεί εδώ
και λίγες ημέρες η εθνική ομάδα επιτραπέζιας
αντισφαίρισηςατόμωνμεαναπηρίες.Μεμεγά-
ληπροσοχήστιςοδηγίεςατομικήςκαιομαδικής
ευθύνηςκαιαπόλυτητήρησητουυγειονομικού
πρωτοκόλλου για τηναντιμετώπιση του κορω-
νοϊού, τρία στελέχη του αντιπροσωπευτικού
συγκροτήματοςάρχισανπροπονήσειςστοπα-
νέμορφονησίστις21Αυγούστουκαιθατιςσυ-
νεχίσουνμέχριτις30τουμήνα.Τόποςδιεξαγω-
γήςτοκλειστόγυμναστήριο«ΑντώνηςΤρίτσης»
στοΑργοστόλι.Παίρνουνμέροςοιαθλητέςτης
κλάσης 6 των ορθίωνΜάριοςΧατζηκυριάκος,
ΛευτέρηςΜαύρης καιΠαναγιώτης Ιωάννου.Η
προετοιμασίαδιοργανώνεταισεσυνεργασίαμε
τοσωματείο-μέλοςτηςελληνικήςομοσπονδίας
τουαθλήματοςΑ.Σ.Ε.Α.Κεφαλονιά.

Την οργάνωση και το προπονητικό πρό-
γραμμα έχει αναλάβει ο προπονητής της Ε-
θνικήςΑθλητικήςΟμοσπονδίαςΑτόμωνμεΑ-
ναπηρίεςΠολυχρόνηςΠολίτσης,που είναι και
υπεύθυνοςστο νεοσύστατο τοπικόσωματείο.
ΜένειμόνιμαστονησίτουΙονίου,δημιούργησε
τιςπροϋποθέσεις για τησυνάντηση και απηύ-
θυνετηνπρόσκλησηστουςδιεθνείς.

ΗσυγκέντρωσηπροετοιμασίαςστηνΚεφα-
λονιά δίνει στουςαθλητές το επιπλέονπροτέ-
ρημα για δουλειάμεαλλαγές καιρικώνσυνθη-
κών και παραστάσεωνπριν από μία χρονιά,
που όλοι καταλαβαίνουν ότι επίσης θα έχει

ιδιαιτερότητες λόγω
της πανδημίας. Α-
πουσιάζειδυστυχώς,
οΓιώργοςΜουχθής,
πουμαζί με τονΧα-
τζηκυριάκο είχαν ο-
δηγήσει τηνΕλλάδα
στη2ηθέσητηςΕυ-
ρώπης στο ομαδικό
ΤΤ6 το 2019.Ο επί
σειρά ετών αθλητής
της εθνικής ομάδας
γνωστοποίησε με
επιστολή του προς
τον ομοσπονδιακό
προπονητή ότι  η
παρουσία του καθί-
σταται αδύνατη εξαι-
τίαςτηςέξαρσηςτου
Covid-19.

Σ ε  ε π ί π ε δ ο
Ε.Α.ΟΜ.Α.Με.Α. ο
Χατζηκυριάκος και
ο Ιωάννου ανήκουν
στον Π.Α.Σ.Κ.Α. ,
ενώ ο Μαύρης α-
γω ν ί ζ ε τ α ι  σ τ ο ν
Τριπτόλεμο. Στην
Ε.Φ.Ο.Επ.Α.οι τρεις
αθλητές κάνουν φέ-
τος αθλητικό δελτίο
στον Α.Σ.Ε.Α. Κε-
φαλονιά. Στη 10ή-
μερη προετοιμασία
συμμετέχουν και οι
αθλητές του τοπικού
σωματείου Παύλος
Παπαδόπουλος και
Αντώνης Αγγέλου,

ενώ την ίδιαώρα είναισημαντικήησυνεισφο-
ρά τουΑλέξανδρουΚαραϊωσήφ.Ο καθηγητής
φυσικήςαγωγήςκαιπροπονητήςεπιτραπέζιας
αντισφαίρισης στο σωματείο Εν ΣώματιΥγιεί
ΑΣΑμεΑ Βέροιας βρίσκεται στο πλευρό του
ΠολυχρόνηΠολίτση.

Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασί-
ας, που διατηρεί με την Ε.Α.ΟΜ.-Α.Με.Α., η
Ε.Φ.Ο.Επ.Α. έστειλεστηνΚεφαλονιά ένα τρα-
πέζι για τις ημέρες του προπονητικού καμπ
και οι διοργανωτές ευχαριστούνθερμά για την
εξυπηρέτηση.

ΗπροετοιμασίαστοΑργοστόλιείχεαποφα-
σιστείαπόκαιρόσεσυνεννόησητουσωματείου
με τηνΕθνικήΑθλητικήΟμοσπονδίαΑτόμων
ΜεΑναπηρίεςκαιτονδήμο.Μεαυτήτηναφορ-
μήοδήμαρχοςΑργοστολίουΘεόφιλοςΜιχαλά-
τος υποδέχθηκε τηνπερασμένηΔευτέρα στο
γραφείο του τον γενικό γραμματέα τηςΕΑΟΜ
ΑΜΕΑΚωνσταντίνοΣιάχο και τονπροπονητή
της εθνικής ομάδας και τουΑΣΕΑΚεφαλονιάς
ΠολυχρόνηΠολίτση. Στη συνάντηση συμμε-
τείχε και οΠρόξενοςΒίκτωραςΡουχωτάς.Στη
συζήτησηπαρουσιάστηκαντρόποιμελλοντικής
συνεργασίας για τη διοργάνωση αθλητικών
εκδηλώσεων για άτομα με αναπηρίες, σεπα-
νελλήνιο καιπαγκόσμιο επίπεδο, με απώτερο
σκοπό τηνπροώθηση διαχρονικών αξιών, ό-
πωςη ισότητα, η ευγενής άμιλλα και η δίκαιη
προσβασιμότητασεόλους.

Στην προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ΑμεΑ 

sτο Αργοστόλι, ο προπονητής
του «Εν Σώματι Υγιεί» Βέροιας

Στον πρώτο τελι-
κό στην ιστορία 
του CHAMPIONS 

LEAGUE χωρίς την 
παρουσία κόσμου, λόγω 
της πανδημίας, η Μπά-
γερν κέρδισε με 1-0 την 
Παρί και πανηγύρισε την 
κατάκτηση του τροπαίου. 
Με την κατάκτηση αυτή η 
Μπάγερν Μονάχου έφτα-
σε στα έξι τρόπαια.

Από την άλλη ηΠαρί Σεν Ζερ-
μέν δεν τα κατάφερε για ακόμαμία
φορά.

Στο59ολεπτό,τοσκοράνοιξεη
Μπάγερν με δράστη τον Κομάν, ο
οποίος νίκησε την άμυνα τηςΠαρί,

μετάαπόσέντρατουΚίμιχ.
Αυτό ήταν και το μοναδικό της

αναμέτρησης.
Η πρώτη κλασική ευκαιρία του

τελικούχάθηκεστο18΄γιατηνΠαρί
ΣενΖερμέν,με τονΝεϊμάρναπλα-
σάρει με το αριστερό, μετά απόα-
σίστ τουΜπαπέ και τον Νόιερ να
κάνεισπουδαίαεπέμβαση.

Ηαπάντηση τωνΒαυαρώνήταν
άμεσηκαιστο22΄οΛεβαντόφσκιμε
σουτ μέσααπό τηνπεριοχήσημά-
δεψετοδεξίδοκάριτουΝάβας.

Τοπρώτο μέρος ολοκληρώθηκε
μεμίατεράστιαευκαιρίαγιατηνΠα-
ρί. Στο 45΄ οΜπαπέβρέθηκε εντε-
λώςαμαρκάριστοςστημικρήπεριο-
χήτωνΓερμανών,αλλάτοτελείωμά
τουδενήτανκαλόκαιοΝόιερμπλό-
καρεεύκολα.

Πρινσυμπληρωθείμίαώρααγώ-
νακαισυγκεκριμέναστο59΄aπόε-

ξαιρετικήσέντρατουΚίμιχ,οΚομάν
εντελώς αμαρκάριστος με κεφαλιά
άνοιξετοσκοργιατηνΜπάγερν(1-
0). Και αυτό ήταν και το μοναδικό
τέρματηςαναμέτρησης.

Διαιτητής: Ντανιέλε Ορσάτο (Ι-
ταλία)

Κίτρινες:Παρέδες,ΤιάγκοΣίλβα,
Κουρζάβα,Νεϊμάρ –Ντέιβις, Γκνά-
μπρι,Σίλε

ΠΑΡΙΣΖ(ΤόμαςΤούχελ):Νάβας,
Κέρερ, Τιάγκο Σίλβα, Κιμπέμπε,
Μπερνάτ (80΄ Κουρζάβα), Μαρκί-
νιος, Παρέδες (65΄ Βεράτι), Ερέρα
(72΄Ντράξλερ),Νεϊμάρ,ΝτιΜαρία
(80΄Τσούπο-Μότινγκ),Μπαπέ.

ΜΠΑΓΕΡΝ (Χανς-ΝτίτερΦλικ):
Νόιερ,Κίμιχ,Μπόατενγκ (25΄Σίλε),
Αλάμπα,Ντέιβις,Γκορέτσκα,Τιάγκο,
Κομάν (68΄Πέρισιτς),Μίλερ, Γκνά-
μπρι(69΄Κουτίνιο),Λεβαντόφσκι

CHAMPIONSLEAGUE
Σήκωσε το έκτο τρόπαιο η Μπάγερν
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«Η απόφαση για υποχρεωτι-
κή χρήση της μάσκας σε καιρό 
πανδημίας είναι σαν την αυτο-
νόητη υποχρέωση τα παιδιά 
μας να φοράνε ζώνη στο αυ-
τοκίνητο ή να κάθονται σε ειδι-
κό κάθισμα, σαν την αυτονόητη 
υποχρέωση να εμβολιάζουμε 
τα παιδιά μας». Αυτό τόνισε η 
υπουργός Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, 
παρουσία και της καθηγήτριας 
Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας 
του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Βάνας Παπαευαγγέλου, κατά τη 
διάρκεια της ενημέρωσης σχε-
τικά με τους όρους λειτουργίας 
των εκπαιδευτικών δομών όλων 
των βαθμίδων για το σχολικό-α-
καδημαϊκό έτος, 2020-21.

Η υπουργός τόνισε ότι το 
υπουργείο πορεύεται με γνώ-
μονα το καλό των παιδιών και 
χαρακτήρισε «χρέος» το να είναι 
τα παιδιά στο σχολείο.

«Η μάσκα είναι ασπίδα προ-
στασίας για τα παιδιά μας και 
για τους γύρω μας», προσέθεσε η υπουργός, σημειώνοντας ότι 
τα παραπάνω τα τονίζει η ίδια η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία σε 
εκτενή ανακοίνωσή της.

1η Σεπτεμβρίου η απόφαση για την έναρξη των σχολείων
«Ο μέχρι σήμερα σχεδιασμός είναι την Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, 

οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τους, και τη 
Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, να ξεκινήσουν τα μαθήματα, μια εβδομά-
δα νωρίτερα από άλλες χρονιές», σημείωσε η κ. Κεραμέως, ενημε-
ρώνοντας για τους όρους με τους οποίους θα αρχίσει η νέα σχολική 
χρονιά, τόνισε ωστόσο ότι η τελική απόφαση για την ημερομηνία 
έναρξης της λειτουργίας των σχολείων θα ληφθεί την 1η Σεπτεμβρί-
ου, αφού εξεταστεί η εξέλιξη της επιστροφής των εκδρομέων.

«Παρότι η έναρξη μαθημάτων είναι προγραμματισμένη για τις 
7/9, ενδέχεται να υπάρξει κάποια παράταση. Στόχος είναι να περι-
οριστούν σημαντικά οι μετακινήσεις τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν 
την έναρξη των σχολείων για να περιοριστεί η τυχόν μετάδοση από 
ασυμπτωματικούς», σημείωσε η υπουργός.

Η κ. Κεραμέως επίσης απηύθυνε έκκληση προς τους γονείς: να 
επιστρέψουν οι οικογένειες μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

 Όλοι οι μαθητές στις τάξεις
Η λειτουργία των σχολικών μονάδων θα πραγματοποιηθεί με 

όλους τους μαθητές σε καθημερινή βάση κατά τη νέα σχολική χρο-
νιά. Η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι ο μέσος όρος μαθητών ανά τάξη 
στην Επικράτεια είναι 17 μαθητές. 

«Η λειτουργία των σχολείων θα γίνει με αυξημένα μέτρα πρόλη-
ψης και προφύλαξης, τα οποία θα ελέγχονται αυστηρά για το καλό 
όλων μας και πρωτίστως των παιδιών μας», τόνισε.

Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν όλα τα σχολεία -από νηπιαγωγεία 
έως λύκεια, ολοήμερα, σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαί-
δευσης. 

 Χρήση μάσκας
Η μάσκα θα χρησιμοποιείται κυρίως σε εσωτερικούς χώρους, 

εκτός από την ώρα φαγητού. 
Στους εξωτερικούς χώρους θα χρησιμοποιείται μόνο σε πε-

ρίπτωση συνωστισμού. Δεν προβλέπεται η χρήση μάσκας στα 
διαλείμματα, τα οποία θα είναι διαφορετικές ώρες ανά ομάδες μαθη-
τών, ούτε στη γυμναστική.

Επίσης, η μάσκα θα είναι υποχρεωτική στα μέσα μεταφοράς 
μαθητών.

Για τους εκπαιδευτικούς η χρήση της μάσκας θα είναι υποχρε-
ωτική. Το ίδιο και για τους μαθητές όλων των ηλικιών, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην εκπαίδευση στη χρήση μάσκας από το Νηπιαγωγείο 
έως και τη Γ’ Δημοτικού. 

Θα δοθούν οδηγίες του ΕΟΔΥ για μαθητές που εξαιρούνται από 
τη χρήση της μάσκας για συγκεκριμένους ιατρικούς λόγους. 

Υποχρεωτική θα είναι η χρήση μάσκας και από οδηγούς, συνο-
δούς, μαθητές κατά τη μεταφορά τους στα ειδικά μεταφορικά μέσα.

Κατά την περίοδο προσαρμογής προνηπίων, θα είναι υποχρε-
ωτική χρήση μάσκας από υγιές, σταθερό, συνοδεύον πρόσωπο/
γονέα.

Όπως σημείωσε η κ. Κεραμέως, η κυβέρνηση θα διαθέσει δω-
ρεάν υφασμάτινες μάσκες σε όλους τους μαθητές και όλους τους 
εκπαιδευτικούς.

  Δειγματοληπτικοί έλεγχοι και μέτρα πρόληψης 
- Προβλέπονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι του ΕΟΔΥ σε σχολεία, 

σε περιπτώσεις που χρήζουν επέμβασης. 
- Προβλέπονται διαφορετικά διαλείμματα, ώστε να περιοριστεί ο 

συγχρωτισμός πολλών διαφορετικών μαθητικών ομάδων.

- Τα κυλικεία θα λειτουργήσουν προσαρμοσμένα στις νέες συν-
θήκες, με ειδική πρόβλεψη ΥΠΕΣ στη βάση οδηγιών της Επιτρο-
πής. 

- Οι σχολικοί εορτασμοί θα διενεργούνται εντός κάθε τμήματος 
για την αποφυγή συγχρωτισμού διαφορετικών μαθητικών ομάδων.

- Οι μαθητικοί διαγωνισμοί θα διενεργούνται με υποχρεωτική 
χρήση μάσκας και πλήρη τήρηση των λοιπών μέτρων προστασίας.

 - Δεν θα πραγματοποιούνται μέχρι νεωτέρας σχολικές εκδρομές 
και μαθητικά συνέδρια.

- Οι επισκέψεις π.χ. σε μουσεία και δημόσια κτήρια, καθώς και οι 
περίπατοι επιτρέπονται ανά τμήμα.

- Όσον αφορά τα αθλήματα, ενθαρρύνεται η άσκηση σε εξωτε-
ρικό χώρο. Στα ομαδικά αθλήματα οι ομάδες πρέπει να είναι μικρές 
και σταθερές ως προς τη σύνθεσή τους. Τα σχολικά πρωταθλήματα 
δεν θα πραγματοποιηθούν

- Για τα εργαστήρια, προβλέπεται διατήρηση σταθερών ομάδων 
συνεργασίας και καθαρισμός των υλικών/εξοπλισμού μετά από κά-
θε χρήση.

- Στις αίθουσες Πληροφορικής, προβλέπεται καθαρισμός του 
πληκτρολογίου και του ποντικιού μετά από κάθε χρήση.

- Για τα Μουσικά Όργανα, προβλέπονται τα εξής:
Ειδικά σε περίπτωση χρήσης πνευστών οργάνων, να τηρείται 

απόσταση τριών μέτρων.
Προβλέπεται καθαρισμός οργάνων μετά από κάθε χρήση.
- Ισχυρή σύσταση για χρήση παγουριού ή ατομικού νερού. Για 

την κάλυψη αυτής της ανάγκης, το υπ. Παιδείας συνεργάζεται με 
το Κοινωφελές ίδρυμα Αθανασίου Λασκαρίδη, το οποίο θα δωρίσει 
από ένα παγούρι σε όλους τους μαθητές δημοτικού της χώρας. 
«Πρόκειται για λύση που και εξυπηρετεί τους αναγκαίους όρους υγι-
εινής αλλά είναι και ωφέλιμη για το περιβάλλον. Τους ευχαριστούμε 
θερμά για τη γενναιόδωρη αυτή προσφορά», τόνισε η κ. Κεραμέως.

 Πώς θα δικαιολογούνται οι απουσίες 
Εφεξής οι απουσίες σχετικά με τον κορονοϊό δικαιολογούνται: 
Πρώτον, αν νοσεί από κορονοϊό ο ίδιος ο μαθητής/εκπαιδευτικός 

ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του. Απαραίτητη θα είναι η προ-
σκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

Δεύτερον, αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, 
όπως θα οριστεί από την Επιτροπή. Απαραίτητη θα είναι η προσκό-
μιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της 
σχετικής ειδικότητας. 

Τρίτον, αν ο εκπαιδευτικός ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύ-
νου, όπως έχει οριστεί από το υπουργείο Εσωτερικών. Απαραίτητη 
θα είναι η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από το θεράποντα ιατρό 
ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας, και στην περίπτωση αυτή θα 
παρέχει τηλεκπαίδευση σε μαθητές που παραμένουν σπίτι.

Για τους εκπαιδευτικούς που θα απουσιάζουν στο πλαίσιο των 
προϋποθέσεων που μόλις περιέγραψα, προβλέπεται η διδασκαλία 
μέσω τηλεκπαίδευσης. Και αντίστοιχα για τους μαθητές που θα α-
πουσιάζουν, η παρακολούθηση μέσω τηλεκπαίδευσης. Ενώ έχουμε 
εξασφαλίσει επιπλέον πιστώσεις για την πρόσληψη επιπλέον ανα-
πληρωτών εκπαιδευτικών που θα χρειαστούν. 

Για τους εργαζόμενους γονείς και του δημοσίου και του ιδιωτικού 
τομέα, θα υπάρξει ειδική μέριμνα για άδεια ειδικού σκοπού, εφόσον 
έχουν παιδί που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και πρέπει 
να απουσιάσει από το σχολείο. 

Για τα Ειδικά Σχολεία
Για τα Ειδικά σχολεία, προβλέπεται όμοια λειτουργία με τις λοι-

πές σχολικές μονάδες, με εξαίρεση τη διαφοροποίηση στη χρήση 

μάσκας ως εξής:
- Για τους εκπαιδευτικούς καθίσταται υποχρεωτική η χρήση 

μάσκας ή/και προμετωπίδας κατά περίπτωση, για παράδειγμα οι 
λογοθεραπευτές θα μπορούν να φορούν μόνο προμετωπίδα για 
λόγους χειλεοανάγνωσης 

- Για τους μαθητές η χρήση μάσκας προβλέπεται μόνο εφόσον 
είναι εφικτό. Σημειωτέον ότι τα τμήματα στην ειδική αγωγή είναι ε-
ξαιρετικά μικρά, με μέσο όρο 3 μαθητές.

Για τα ολοήμερα σχολεία
Για τα ολοήμερα σχολεία η λειτουργία θα είναι όμοια με τις σχολι-

κές μονάδες. Υπάρχει πρόβλεψη για την επέκταση του θεσμού για 
να καλυφθούν περισσότεροι μαθητές. 

Η υπουργός απηύθυνε θερμή παράκληση και προτροπή προς 
τους γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους στο ολοήμερο σχολείο.

«Το λέω αυτό και για παιδαγωγικούς λόγους και για να περιο-
ρίσουμε την επαφή των μικρών μαθητών με τις ευάλωτες ομάδες, 
τους παππούδες και τις γιαγιάδες», τόνισε η υπουργός και πρόσθε-
σε ότι έχουν εξασφαλιστεί κονδύλια, άνω των 100 εκατ. ευρώ, για 
να είμαστε σε θέση να προβούμε σε αυτήν την επέκταση. 

Ελληνόγλωσσες Δομές Ελληνόγλωσσης 
Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Όσον φορά τις δομές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού, 
η λειτουργία τους ξεκινά βάσει απόφασης του Συντονιστή Εκπαί-
δευσης, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες σε κάθε χώρα.

Για τα φροντιστήρια προβλέπονται όμοιοι κανόνες λειτουργίας με 
τα σχολεία και αυστηροί έλεγχοι και εκεί. 

 Τι θα γίνεται σε περίπτωση κρούσματος
Σε περίπτωση κρούσματος θα ακολουθείται το πρωτόκολλο του 

ΕΟΔΥ: θα κλείνει το τμήμα και θα ακολουθεί ιχνηλάτηση των επα-
φών του κρούσματος. 

Σε περίπτωση αναστολής της λειτουργίας ενός τμήματος ή μίας 
σχολικής μονάδας, η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιείται 
μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

 Τηλεκπαίδευση
Ως προς την τηλεκπαίδευση, είναι έτοιμες πλατφόρμες σύγχρο-

νης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για το σύνολο της εκπαιδευτι-
κής κοινότητας της χώρας.  

Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις στις 7 Σεπτεμβρίου
Οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν στις 7 Σε-

πτεμβρίου για τα Γενικά Λύκεια και τους Έλληνες του Εξωτερικού 
και στις 24 Σεπτεμβρίου για τα Επαγγελματικά Λύκεια.

 Δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης
 και Δια Βίου Μάθησης

Στα ΙΕΚ από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνονται τα εργα-
στηριακά μαθήματα του προηγούμενου εξαμήνου και στις 5 Οκτω-
βρίου θα ξεκινήσει η νέα χρονιά.

Η έναρξη της νέας χρονιάς θα γίνει με κανονική λειτουργία σε 
πλήρη σύνθεση, με αυξημένα μέτρα πρόληψης, όπως στα σχολεία, 
συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής μάσκας για όλους.

Τα εργαστήρια θα λειτουργήσουν με φυσική παρουσία στους χώ-
ρους των ΙΕΚ & των Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και σε όσες 
επιχειρήσεις προβλέπεται η παρουσία καταρτιζόμενων.

 Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ
Το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ξεκινά την 

1η Σεπτεμβρίου, κανονικά, ενώ τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας την 
15η Σεπτεμβρίου. 

Επιστροφή στα πανεπιστήμια για το χειμερινό εξάμηνο
Δια ζώσης θα πραγματοποιούνται οι κλινικές, εργαστηριακές 

ασκήσεις και οι ομάδες μελέτης μέχρι 30 ατόμων καθώς και οι μεγά-
λες/θεωρητικές διαλέξεις μέχρι 50 ατόμων, κατά το χειμερινό εξάμη-
νο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, όπως ανακοίνωσε η υπουργός 
Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Επίσης, ανακοίνωσε, όσον αφορά την επαναληπτική εξεταστική 
του Σεπτεμβρίου 2020, ότι όπως και στην εξεταστική του εαρινού 
εξαμήνου, είναι στην ευχέρεια των ΑΕΙ να αποφασίσουν τον τρόπο 
διενέργειάς της, είτε δια ζώσης με εφαρμογή των μέτρων πρόληψης 
της Επιτροπής, είτε εξ αποστάσεως. 

Μέτρα πρόληψης στα πανεπιστήμια
Τα μέτρα πρόληψης που θα λαμβάνονται στα Ανώτατα Εκπαι-

δευτικά Ιδρύματα αφορούν:
- Στην υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους στις περιπτώσεις 

διδασκαλίας/μελέτης με φυσική παρουσία. Για τις κλινικές ασκή-
σεις, θα ισχύσουν τα μέτρα ατομικής προστασίας που ισχύουν για 
το προσωπικό που απασχολείται σε χώρους παροχής υπηρεσιών 
υγείας. 

-Οι φοιτητικές Εστίες θα λειτουργήσουν κανονικά, με υποχρεωτι-
κή χρήση μάσκας στους κοινόχρηστους χώρους.

-τα εστιατόρια συνεχίζεται ο διαμοιρασμός φαγητού σε πακέτο.
-Τα ίδια μέτρα θα ισχύσουν και για τα Κολλέγια.

  Ενημέρωση στη Βουλή
Αύριο θα ενημερώσει η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, από 

κοινού με τον υπουργό Υγείας, τις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής 
για θέματα αντιμετώπισης του κορονοϊού στους επί μέρους τομείς 
ευθύνης τους.

Υπουργείο Παιδείας: Αρχές Σεπτεμβρίου η απόφαση  για την έναρξη των σχολείων, 
υποχρεωτική η μάσκα για μαθητές και εκπαιδευτικούς, σε εσωτερικούς χώρους



ΤουΔημήτρηΠ.Τόλιου

Πλήρης ημερών, διανύοντας
την 10η δεκαετία της ζωής του,
στα χέρια της καστανιώτισσας
συζύγου του Ερμιόνης Χειμωνί-
δου, και των δύο κοριτσιών του,
τηςΛίτσαςκαιτηςΣόφης,τωνεγ-
γονών του, έφυγε από την ζωή,
στιςαρχέςτουΑυγούστουοαγα-
πημένος φίλοςΑναστάσιοςΦελ-
λόπουλος. ΟΤάσοςΦελλόπου-
λος, γεννήθηκεστηνΒέροιαπριν
94 χρόνια. Μετά τις εγκύκλιες
σπουδέςτουστοδημοτικόκαιγυ-
μνάσιοαποφοίτησεαπότηνΑνω-
τέραΕμπορικήΣχολήΘεσσαλονί-
κης.Υπήρξεδόκιμοςαξιωματικός
του ελληνικού στρατού, όταν η
σχολήΔΕΑήτανστηνΣύροκαιτο
πληροφορήθηκα ένα καλοκαιρινό
ξημέρωμα πριν 15 χρόνια στον
δρόμογιατηνΝάξο,ότανκαθόταν
στο κατάστρωμα τουπλοίου  και
παρακολουθούσε νοσταλγικά την
είσοδο τουπλοίου στην Ερμού-
πολη.Ηπατρικήκατοικίαστομέ-
σο της οδούΚεντρικής.Από εκεί
παρακολουθούσε στα 15 του τα
γερμανικά στρατεύματα κατοχής
να περνούν από την μόνη οδό
για την  δυτικήΜακεδονία και έ-
δινε σημειώματα στην ελληνική
αντίσταση.Γνώρισεαπότα
μικρά τουχρόνια τον ελλη-
νικόπροσκοπισμό και τον
υπηρέτησεμέχρι τέλουςμε
εξαιρετική συνέπεια εφαρ-
μόζονταςως τρόπο ζωής.
Υπήρξεελεγκτήςδημόσιων
υπολόγων και για πολλά
χρόνια λογιστής τουΝοσο-
κομείουΒέροιας.Μετά τον
θάνατο της συζύγου του
Αντωνίας ζήτησε από τον
φίλο του Γιώργο Χιονίδη,
όπωςο ίδιος οΤάσοςμου
αποκάλυψε κάποτε και τον
βοήθησε να μετατεθεί στο
λογιστήριο τουΝοσοκομεί-
ουΑΧΕΠΑ, εγκατασταθείς
πλέονσμετιςκόρεςτουτην
Θεσσαλονίκη.Λίγο καιρό
μετά, αποφάσισε και ήρθε
σε γάμου με κοινωνία με
την βεροιώτισσα μαία Ερ-
μιόνη Χειμωνίδου με την
οποίαέζησαν 4δεκαετίεςκοινού
συζυγικούβίου.Τα καλοκαίρια τα
περνούσε στην Χανιώτη, όπου

συναντούσε την βεροιώτικη θερι-
νήπαρεπιδημούσαομήγυρη, αλ-
λάχωρίςναγεύεταιτηνχαράτης
θάλασσαςαφούσαν γνήσιος βε-
ροιώτηςπαλαιάςκοπής,μόνοστο
Λιανοβρόχι θυμόταν να κολυμπά

απόπαιδί.Στονδεύτερογάμοτου
με τηνΕρμιόνη τονπάντρεψε έ-
νας άλλος βεροιώτηςπου έφυγε

από την ζωήΑύγουστοπριν λί-
γα χρόνια, οσπουδαίοςΒασίλης
Φωκάςσυνεργάτης του και στον
προσκοπισμό. ΟΤάσοςΦελλό-
πουλοςσυνέδεσετηνζωήτουκαι
την ταμιολογιστική του συνέπεια

με τον ΙερόΝαό τουΑγίου
ΔημητρίουΘεσσαλονίκης,
τον οποίο υπηρέτησε ευ-
δοκίμωςγια4δεκαετίεςκαι
υπήρξεστενόςσυνεργάτης
του τότεπροισταμένου του
Ναού και νυνΔεσπότηΒέ-
ροιας Παντελεήμονα.Μια
φιλία και σχέση εμπιστο-
σύνης που κράτησε μέχρι
τέλους.Από την συνοδεία
του αρχιμανδρίτη π.
Παντελεήμονα Καλ-
πακίδη, ξεχώρισε τον
π. Γεώργιο Χρυσο-
στόμου , τον οποία
γνώριζε από τα χρό-
νιατηςνιότηςτουκαι
προ της κουράς του.
Υπάρχει μια μεταπο-
λεμική φωτογραφία
στην οδό Κεντρικής,
όπουηγείταιτηςπρο-
σκοπικής μπάντας
της Βέροιας.Υπήρξε

αρχηγός ομάδος, συστήμα-
τος, τοπικός έφοροςΒέροι-
ας.Διόρισετοντότεστρατι-
ωτικό ιερέατουΒ’ΣΣ Κυρό
ΘεόκλητοΣετάκη, τονμετέ-
πειταΔεσπότη Ιωαννίνων,
στην θέση του Προέδρου
της ΕπιτροπήςΚοινωνικής
Συμπαράστασης Προσκό-
πωνΒέροιας και του έδιδε
κάθε καλοκαίρι μια σκηνή
στηνΜεθώνηγιαναζει την
προσκοπική ζωή. Όπως
μου είχε πει ηταν κίνηση
σκοπού για ναπάψουν να
βάλουν οι εκκλησιαστικοί
κύκλοι κατά τουπροσκοπι-
σμού. Συνέβαλε τα μάλλα
με τοπνεύμα τηςαπόλυτης
οικονομίας και τάξης στην
διαχείρισηκαι ολοκλήρωση
τηςανακαίνισηςτηςοροφής
του Ιερού Ναού τουΑγίου

Δημητρίου,σταγραφείατουοποί-
ουτονσυναντούσακάθεπρωίγια
7χρόνια ,κατοικώνταςδίπλατου
τα έτη 1996-2003.Επί δεκαετίες,
αφιλοκερδώς,μεσυστημικήσυνέ-
πειακαθημερινάέπαιρνεταχαρά-
ματατηνανηφόρααπότηνΕγνα-
τία οδόπρος τονΝαό  και περί
την1μεσημβρινήεπέστρεφεστην
κατοικία τουδιεκπεραιώνονταςα-
μέτρητες υποθέσεις διαχείρισης
τηςΜητρόποληςΘεσσαλονίκης.
Μπορώ  να γνωρίζω ότι πρό-
σφερεδε, τααπογεύματα, το ίδιο
αφιλοκερδώς, τις γνώσεις που
απέκτησε στην τήρηση των εκ-
κλησιαστικών επιτροπικών βιβλί-

ων και σι ιερείς της
Θεσσαλονίκης και
τηςΒέροιαςπουτου
ζητούσαν βοήθεια.
Στην7ηδεκαετίατης
ζωής του, μου ζήτη-
σε να επισκεφθούμε
τοΑγιοΟρος ,περ-
πατήσαμεπολλάμο-
νοπάτια του, και με
συνέπεια μαθητού
κρατούσε σημειώ-
σειςαπόκάθεμέρος
που περνούσαμε,
με εκείνα τα μικρά
αλλά καλοβαλμένα
γράμματα και στίξη
που προκαλούσε
τον θαυμασμό των
γύρων του.Υπάρχει
μιαφωτογραφία του
1950 στο διαδύκτιο
από μια επίσκεψη
τουΝτίνουΗλιόπουλουστους α-
σθενείςτουΝοσοκομείουΒέροιας
όπου οΤάσος είχε αναλάβει την
υποδοχήκαιφιλοξενίατου.Εκτός
από τονΒασίληΦωκά,συνεργά-
σθηκεστενάμετοναξέχαστοΔη-
μήτριοΠαπαδόπουλο, τον  Τάκη
Βλαχόπουλο, τονΠαύλοΠυρινό,
τον ΣπύροΤελλίδη, τονΜάτσο ,
τονΘανάσηΣτάντζο,τονΔημήτρη
Μιχαηλίδη. ΣτηνΘεσσαλονίκηυ-
πήρξεεκτωνβασικώνμελώντης
παρέας τωνΠελαργών, της πα-
ρέας των αποδήμων βεροιωτών
στηνσυμπρωτεύουσα, μέλος της
ακτύπητης παρέας του  Βαγγέ-
ληΧαχάκη,ΑχιλλέαΘεοφάνους,
ΕυάγγελουΧουβαρδά,ΜίμηΤσι-
τιρίδη. Και βέβαια τακτικό μέλος
της θρυλικής Παρασυναγωγής

τωνΒεροιέωνστηνΘεσσαλονίκη.
Όπωςανέφερακαιστηνεκκλησία,
παρόντος του ιερουργούντοςαρ-
χιερέως δεσπότη Κατερίνης και
φίλου τουΣεβασμιότατου  Γεώρ-
γιου ο οποίος επίσης τον απο-
χαιρέτησε, οΤάσος , άνθρωπος
φιλοσοφημένος, συνετός, μετρη-
μένος,λογικός,θαμαςέλεγεαπό
εκείπουβρίσκεταιηψυχήτουνα
μην στεναχωριόμαστε, αλλά να
χαμογελούμε και να χαιρόμαστε
την ζωή, διότι ήξερεότι ο κύκλος
τηςζωήςτουολοκληρώθηκεκατά
πλήρη και αρμονικό τρόπο. Θα
τον θυμάμαι με αγάπη για όσα
μουπρόσφερεόσοζω!

Το 40νθημερο μνημόσυνο θα
τελεστεί την Κυριακή 6.9.2020
στον Ι.Ν.Κυρίλλου κ Μεθοδίου
στηΘεσσαλονίκη
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ

Αύγουστος 2020

ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατάτοδιάστημα

από24-8-2020 μέχρι30-8-2020 θαείναιτοεξής:Αυτό-

ματοςτηλεφωνητήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Τρίτη 25-8-2020

13:30-17:30 ΤΕΡ-
ΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-60279

21:00-08:00ΧΑΤΖΗ-
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥ-
ΜΙΑΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8
(στενόΝ.Δημαρχείου)
23310-25669

Φαρμακεία

ΑποχαιρετισμόςστοναρχηγόΤάσο

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

17/08/2020 έως 21/08/2020
ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίεςΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείαςσεα-

νασφάλιστουςκαιάπορουςπολίτεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπληροφορίες
καιραντεβούγιαόλα τα ιατρείαοι ενδιαφερόμενοιμπορούννα τηλεφωνούνστο τηλεφωνικόνούμερο23313-
53821και 53809ήνα επισκέπτονται τοΔημοτικό Ιατρείοστη διεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιο κάτωαπό το
γήπεδοτηςΒέροιας.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για α-
γορά γκαρσονιέρα
στοκέντρο,μεασαν-
σέρ, 1ος και άνω,
μέχρι 20.000 ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιό -
ροφη κατοικία του
‘71, 140 τ.μ. συνο-
λικά, κάτω απόΠιε-
ρίων, εντός οικοπέ-

δου, 55.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583
EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόρο-
φηοικοδομήαπό100
τ.μ. περίπου ο κάθε
όροφος, κοντά στη
ΜΕΒΓΑΛ.Τηλ.: 6971
706894.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά-
στημα63 τ.μ. μεπα-
τάρι και υπόγειο στη
Βέροια, οδός Τρύ-
φωνος 3.Τηλ.: 6944
024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-
κατοικία κοντά στο
7οΔημοτικό,75 τ.μ.,
με υπόγειο 75 τ.μ.
και  ο ικόπεδο 200
τ.μ., 48.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο στη Μέση Βέ-
ροιας, 6 στρέμματα,

τιμή 130.000 ευρώ
(συζητήσιμη). Κιν.:
6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΔΙΑΒΑΤΟΣ ενοι-

κιάζεται διαμέρισμα
3Δ,ΣΛΚ,2W.C.,1ος
όροφος μονοκατοικί-
ας.Τιμήσυζητήσιμη.
Τηλ.:6981760123.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
γκαρσονιέρα επιπλω-

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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μένη,ΠλατείαΩρολογίου,
οδός Μιαούλη 17, Βέ-
ροια.Τηλ.:6977174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πε-

ρίπτερο Ακροπόλεως,
στην καινούργια γέφυρα
«Κούσιου». Τηλ.: 6984
108684.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοι-
κιάζεται επαγγελματικός
χώρος 50 τ.μ., πλήρως
ανακαιν ισμένος,  1ος
όρ. ,  γωνιακό,  δ ίπλα
σταΑστικά. Τηλ.: 6946
740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΗΕΤΑΙΡΙΑALU-SYN
ζητάει άτομο για μόνιμη

εργασία με εμπειρία σε
κατασκευή και τοποθέ-
τηση κουφωμάτων.Επι-
κοινωνία για ραντεβού
2331073281 υπεύθυνος
προσωπικουΒύρωνΣτα-
μπούλογλου.

ΑΠΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ βι-
οτεχνία ενδυμάτων ΖΗ-
ΤΟΥΝΤΑΙ: 1) Λογιστής
με γνώσεις Γερμανικών
ή Αγγλικών, 2) υπευθ.
παραγωγής, 3) υπεύθ.
δειγμάτων, να γνωρί-

ζει όλες τις μηχανές, 4)
έμπε ιρες  γαζώτρ ιες ,
κοπτοράπτριες, πλακο-
ραφούδες. Τηλ.: 6996
882201 & 6996 939909
& latosta1966@gmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
εργασίασεφαρμακείομε
επιδότηση και σχετική ε-
μπειρία.Απαραίτητηπρο-
ϋπόθεσηκάρταανεργίας.
Τηλ.: 2331027507,6947
259696.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ24-8 .Κωδ:24263ΓΗΠΕ-

ΔΟ,γκαρσονιέρα30τ.μ.,κατασκευή1982,1
χώρος, 2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιά
,ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογηκατάστα-
ση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαιμεμία
ντουλάπα, ενοίκιο150€.Αποκλειστικάαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106623 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται
Studio35τ.μ.,1ουορόφουυπερυψωμένου,
σεάριστηκατάσταση,αποτελείταιαπόέναν
μεγάλο ενιαίοχώροκαιWC,βρίσκεταισε
πολύκεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου,σεπολύκαλήτιμήμόνο:170€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24413ΠΙΕΡΙΩΝ,Γκαρσονιέρα46
τ.μ.,μικτάκαι37τ.μ.καθ.κατασκευή2004,1
υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο,1οςόροφος,
σεάψογηκατάσταση,καινούργιασυνθετικά
κουφώματα μεδιπλάτζάμια,επιμελημένης
κατασκευής,σεπολυκατοικίααξιώσεων,αυτό-
νομηθέρμανσημεωρομετρητές,ενοίκιο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23457ΚΑΛΛΙΘΕΑ,κομπλέεπιπλω-
μένηγκαρσονιέρα60τ.μ.,κατασκευή1983,1
υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο,σεεξαιρετικά
καλήκατάσταση,μεατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα,2οςόροφος,
χωρίςανελκυστήρα,ενοίκιο250€,Πληροφορί-
εςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναι
ελεύθεροαπό1/09/2020.

Κωδ:106569ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεταιΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας75τ.μ.στον
5οόροφο,Ρετιρέ,με2υ/δ,σαλόνι,ανακαι-
νισμένηκουζίνα,μπάνιο, έχειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,επιπλωμένοκομπλέ,με
ηλεκτρικέςσυσκευέςκαιπλυντήριορούχων,
μεμίαντουλάπα,διαμπερές,βλέπεισεμεγάλη
ανοιχτωσιά,ηλιόλουστοιχώροι,κουφώματα
αλουμινίουσυρόμενα,μεανελκυστήρα,ηλι-
ακόθερμοσίφωνα,σεπολύκεντρικόσημείο,
μίσθωμα350€.ΠληροφορίεςμόνοστηΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13175ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑπεριοχήΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ ,κομπλέεπιπλωμένο108τ.μ.
3οςορ.του1985με2υ/δ,,ηθέατουκαλή
καιηκατάστασητου,ξύλιναπατώματα,και
θέρμανσημεσόμπαπετρελαίουκαιθερμο-
πομπούς,με2κλιματιστικά,για σοβαρούς
μισθωτές,ΑποκλειστικήανάθεσηστηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ζητούμενομίσθωμα250€.
Θαείναιελεύθεροαπό15/09/2020.

Κωδ:105757ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα
110τ.μ.,κατασκευή2003,3υ/δ,1οςόροφος,
βλέπεισεανοιχτωσιάκαιμεμίατεράστιαβερά-
ντα,μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπουδια-
χέεταιστονχώρο,έναονειρεμένοδιαμέρισμα
καισεοικοδομήπολυτελούςκατασκευής,σε
υπεράριστηκατάσταση,εξωτερικάκουφώματα
καινούργιακαισίγουρααυστηρώντεχνικών
προδιαγραφών,μεμοντέρνααισθητική,μεαυ-
τόνομηθέρμανσηπετρελαίουμεογκομετρητές
καιμεηλεκτρικέςσυσκευές,έχειηλιακόθερ-
μοσίφωνακαιθωρακισμένηπόρταεισόδου,

ενοίκιο330€.Διαθέσιμοαπό1/10/2020.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:14039-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστηνο-

δόΣαλαμίνοςμίαΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας100τ.μ. ισόγειασεσχετικάκαλή
κατάστασημεοικόπεδο600τ.μ..Αποτελείται
από2-3Υπνοδωμάτιασαλονοκουζίνακαι
μπάνιοΔιαθέτειεπίσηςθέρμανσηΑτομικήμε
Πετρέλαιοκαιμίαμεγάληαποθήκη.-Τιμή:
220€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,
μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σα-
λόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλ-
λάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισε
τιμήπραγματικήςευκαιρίας,350€.Πληροφο-
ρίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπό
τηνείσοδοτηςοικοδομής,σεημιυπόγειο,τιμή
πολύχαμηλήμόνο100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευ-
ασμένοτο1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

κωδ.23188ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεταιστον
ΆγιοΑντώνιο ,γραφείο45τ.μ.,μεδύοχώ-
ρους,μεκαινούργιακουφώματακαιμεδικό
τουμέσα WC,3οςόροφος ,μόνο200€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφοκατάλληλοκαιγιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.Τιμή:350€.

Κωδ:22993-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφοκατάλληλογιαφροντιστήριοκαιόχι
μόνο.Αποτελείταιαπό5Χώρους,και2WC.
Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14301-ΩΡΟΛΟΙενοικιάζεται ισό-

γειοκατάστημαεπίμεγάλουκεντρικούδρόμου
συνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.Αποτελείταιαπό
1ΧώροενιαίομεδικότoυWCκαιείναικατάλ-
ληλογιακάθεχρήση,ενοίκιο200€. Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

κωδ.14035Κατάστημαμεωραίαβιτρίνα
σεκαλόεμπορικόσημείο ,πάροδοτηςΜη-
τροπόλεως36τ.μ., ισόγειοκαιμε36τ.μ.πα-
τάρι,διατίθεταιπροςενοικίαση,ενοίκιο400€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13832Κατάστημαπροςενοικίαση
στοκέντρο50τ.μ.,μεπολύχαμηλόμίσθωμα
μόνο150€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:106289ΡΟΔΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Θέσηστάθμευσηςσεανοιχτήπυλωτήοικοδο-
μής,μεπολύκαλήκαιάνετηπρόσβαση,για1
αυτοκίνητο,τιμήμόνο40€.Αποκλειστικήδιάθε-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-

μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λονοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευασμέ-
νοτο1995καιδιαθέτειθέρμανσημεσόμπαη
ότιάλλοθελήσειοαγοραστής,έχεικαινούρ-
γιακουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζάμια,και
ανελκυστήρα,έχειεπίσηςπάρκινγκπυλωτής,
αποθήκημέσακαιηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:
50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12870-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι
80τ.μ.καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1967καιδιαθέτειαπεριόριστηΘέα,
οιχώροιτουλειτουργικοί,κουφώματαξύλινα,
ανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,μεεξαιρετική
διαρρύθμιση,σκαλιάεισόδου, σεμοναδική
τοποθεσία,σετιμήπροσφοράςμόνο:52.000
€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟρο-
φοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.
στον5οόροφοΡετιρέ,αποτελείταιαπό3
υπνοδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένοτο1997καιδιαθέτειθέρμαν-
σηατομικήμεκλιματιστικό,απεριόριστηΘέα

στονκάμπο,κουφώματααλουμινίουμεδιπλά
τζάμια,ηλιακόθερμοσίφωνα,θωρακισμένη
πόρταεισόδου,ανελκυστήρα,μετέντες,κλει-
στόπάρκινγκ18τ.μ.καθώςκαιμιααποθήκη
9τ.μ.,σεπολύκαλήγειτονιά,άνετοιχώροι,
σετιμήπροσφοράς95.000€.Υπόδειξημόνο
σεσοβαράενδιαφερόμενοαγοραστή.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12811-ΣΤΑΥΡΟΣΗΜΑΘΙΑΣΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙημιτελέςμεγάλοκαιακατοίκητοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας156τ.μ.στον1ο
όροφομεμοναδικήθέα,σπάνιαανοιχτωσιά
,επιβλητικόμε4υ/δκαιπολύάνεση.Πωλεί-
ταισετιμήσπάνιαςευκαιρίαςμόνο42.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ κατά αποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κου-
ζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένη
το1960καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πε-
τρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκ,
Αποθήκη,Κήπο-Τιμή:80.000€.

Κωδ.13825ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠωλείται
Μονοκατοικίαμε200τ.μ.,υπερυψωμένοισό-
γειοκαι150τ.μ.υπόγειο ,έχειανεγερθείσε
οικόπεδο4000τ.μ.,σαλόνικουζίναανεξάρ-
τητηκαι4υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,πρόκειταιγιαμίαωραιότατηκατασκευή
αυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυ-
τέλειακαιζεστασιά,έχειατομικήθέρμανσημε
υγραέριο,,διαθέτειτζάκι,διπλόπάρκινγκκαι
αναφέρεταιμόνοσεαπαιτητικούςαγοραστές,
είναιμίαευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,ζητούμενο
τίμημα140.000€,Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκα-
τοικίαστοΛοζίτσι συνολικάσεδύοεπίπεδα
220τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευή
τηςέγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλ
στονπρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικής
κατασκευής,γεωμετρικάδομημένη,ηλιόλου-
στοιχώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύ

καλήτιμήμόνο:300.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρο
μεεύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14523-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμη-

τοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.1ος
καιαποτελείταιαπό2Χώρους,μεδικότου
κουζινάκικαιWC.Είναικατασκευασμένοτο
2005καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμεκλιμα-
τιστικό.Έχεικουφώματασυνθετικάκαιέπιπλα
,τιμή45.000€.

Κωδ105042ΓΡΑΦΕΙΟ,πωλείταιπλησί-
ονΠλ.ΩρολογίουεπίτηςΚεντρικήςμε40τ.μ.,
1οςορ.,δύοχώροι,σεκαλήκατάστασηπρο-
σφέρεταισε  τιμήπροσφοράςστα12000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.22842Πωλείταιγραφειακόςχώρος
κομπλέανακαινισμένοςστηνΠλ.Ωρολογίου
με50τ.μ.2χώροι ,1οςορ.φωτεινός ,κα-
τάλληλοςγιακάθεχρήσηκαιμεπολύλογικό
τίμηματις40.000€.

Κωδ:14280-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας55 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Α-
ποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευα-
σμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια -
Τιμή:35.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58

τ.μ., ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.
πατάρι,εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμε-
γάληβιτρίνα ,χωρίςθέρμανση ,αυτοτελές,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,πρόκειται
δεγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοτοοποίο
προσφέρεταισεμίαπολύλογικήτιμή,μόνο
80.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-
στημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώρος,Ισό-
γειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις
,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σεπολύκαλήτιμή,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή20.000€.

Κωδ.14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείταιισό-
γειοκατάστημα80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000τ.μ.
,κατάλληλοκαιγιαυγειονομικούενδιαφέρο-
ντος,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστηφύση,ιδιαί-
τεροακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαιρετικό
σημείο,είναικατάλληλοκαιγιαάλλεςχρήσεις
καιπροσφέρεταισεαπίστευταχαμηλήτιμή,
πολύσπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:12773- ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο

Κυδωνοχώριαγροτεμάχιο πολύκαλόδίπλα
στοκανάλιάδειοσυνολικήςεπιφάνειας5800
τ.μ.στηντιμήτων19.000.ΑποκλειστικήΔΙΑ-

ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

προσανατολισμόοικόπεδοκαιμεθέατονκά-
μποτηςΒέροιας,εντόςσχεδίουπόλεωςμε
Σ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστηντιμή
των38.000€.

Κωδ.12922ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιεξαι-
ρετικόοικόπεδο450τ.μ.,μεάνοιγμαπάνωσε
πλατείασ/δ0,8,πολύωραίοσχήμακαισε
τιμήεκπληκτικάχαμηλήσχεδόνστηναντικειμε-
νική,από90.000€τώρα36.000€.

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείται ένα
εξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ
0,8,τιμήμόνο110.000€.

Κωδ:12923 -ΒέροιαΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικήςε-
πιφάνειας1033τ.μ.Επιπλέονχαρακτηριστικά:
ΆρτιοκαιΟικοδομήσιμο,αποτελείεξαιρετική
ευκαιρία.Τιμή:19.000€.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό
σημείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8 ,τιμή
90.000€.Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοικό-
πεδοστηνείσοδοτουχωριούαπότηνπλευρά
τηςΒέροιαςμε1965τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμο,σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο25.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106495ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο70τ.μ.

μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),αποτελείταιαπόένανμεγάλοενι-
αίοχώρογραφείων,ξεχωριστό2ογραφειακό
χώροκαιμπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,
μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου, τοοποίο
χρήζειανακαίνισης.Τοακίνητομπορείναγίνει
καιμίαάνετηγκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλη
σαλοκουζίνακαιμπάνιο.Προσφέρεταισεπολύ
καλήτιμήμόνο25.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:116070ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτης
ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικήστέγη
συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.
Πρόκειταιγιαέναμοναδικόακίνητο,εξολοκλή-
ρουανακαινισμένοτοοποίοαποτελείταιαπό
τρειςγραφειακούςχώρους,έναμπάνιοπολυ-
τελείαςκαθώςκαιαποθήκη.Έχεικαινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάενεργειακά
τζάμιατεσσάρωνεποχών,ευρίσκεταισεπολυ-
κατοικίααξιώσεων,μεάνετουςχώρους,ατο-
μικήθέρμανσηφυσικούαερίου,θωρακισμένη
πόρταεισόδουκαιαποτελείευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,τιμή:87.000€.Ιδανικόακίνητογια
κάποιονπουαναζητείκάτιμοναδικόστηνκαρ-
διά τηςπόλης.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 120 τ.μ.
+ 35 τ.μ.πατάρι, με μεγάληπρόσοψη,
γωνιακό, εξαιρετικήςπροβολής,πλησίον
τηςνέαςΓέφυραςΚούσιου,κατάλληλογια
πολλές χρήσεις.Πληροφορίες τηλ.: 6972
269839κ.Γιώργος.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης καθα-
ριότηταςστηΒέροια γιαμόνι-
μηαπασχόληση.Τηλ.: 23310
21904κ.Κώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαία για εργα-
σία σε γυναικολογικό ιατρείο
στηΒέροια.Πληρ. τηλ.: 6932
245365.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος σε
ξενοδοχείοστηΒέροια για α-
πογευματινή εργασία.Απα-
ραίτητη η ικανότητασυνεννό-
ησηςσταΑγγλικά.Τηλ.:6948
457059.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙσερβιτόρα,γυ-
ράςκαιλαντσέρα,ημερομίσθιο

πολύκαλό.Τηλ.:2331088018
&6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικόςαυτο-
κινήτων, ηλεκτρολόγος αυτο-
κινήτων από επιχείρηση στη
Βέροια γιαπλήρηαπασχόλη-
ση.Ικανοποιητικήαμοιβή.ΖΗ-
ΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί για πλή-
ρη απασχόληση, καθώς και

ΠΩΛΗΣΗ γαϊδουράκια. Τηλ.
επικοινωνίας: 2331071553&
2331062900.Ώρες επικοινω-
νίας:9:00με18:00.

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρηςανακαιν.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
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,πορταασφαλειας380€
ΑΝΩΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.,200€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ3ΔΣΚ2WCΤΖΑΚΙΑυτ.ΘερμανσηΘεα,πολύκαλο500€
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€τωρα15000€

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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπι-
κό γιαπαρασκευαστήριο
κρεάτων.Πληρ.στο τηλ.:
23310 42680 απο τις
9.00π.μ.έως1.00μ.μ.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαπερι-
ποίησηκαιφροντίδαηλικιωμέ-
νουστηΒέροια.Τηλ.: 23310
91098κοςΔημήτρης,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φρο-
ντίδα ηλικιωμένης στηνΑγ.
Βαρβάρα για 24ωρη βάση.
Πληρ.τηλ.:2331300216.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για πε-
ριποίηση και φύλαξη ηλικι-
ωμένου με άνοια σε 24ωρη
βάση στοΔιαβατόΗμαθίας.
Τηλ.: 6970 307198 & 6980
489597.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από
τηΜεταφορική «Ν. Ίκαρος»
Carrier με δίπλωμα Γ΄ ή
Ε΄ κατηγορίας. Επιθυμητή
προϋπηρεσία. Τηλ.: 23310
22022.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για
το κρεοπωλείο «Καρατζού-
λας» στη Βέροια, με εμπει-
ρία.Τηλ.:6937249048.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία
κρεάτων ξεκοκαλιστής και

οδηγόςμεεπαγγελματικόδί-
πλωμα. Πληρ. τηλ.: 23320
42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δι-
πλωμα Γ΄ κατηγορίας για
οδική βοήθεια στη Βέροια.
Τηλ.: 23310 41601 & 6980
136902&6988564576.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πτυχιούχος
βοηθόςφαρμακείουστηΒέ-
ροια.Τηλ.:6947564217.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζη-
τάει να προσλάβει για μόνι-
μη απασχόληση, εξωτερικό
πωλητήήπωλήτριαγιατους
Νομούς Ημαθίας, Πέλλας,
Θεσσαλονίκης.Απαραίτητα
προσόντα, ευχέρεια λόγου,
αγγλική γλώσσα, δίπλωμα
αυτοκινήτου, άδεια εργασί-
ας προσωπικού ασφαλείας,
εμπειρία με βιογραφικό και
συστάσεις. Μισθός, ασφά-
λιση και ποσοστά. Παραλα-
βή δικαιολογητικών με συ-

νέντευξη στα κεντρικά γρα-
φεία μας,Θεσσαλονίκης 45
Βέροιαwww.securitytsiflidis.
gr-sales@securitytsiflidis.
gr-Τηλ.2331027102.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ τύ-

που ΚΟΥΜΠΟΤΑ, τύπου
7100, 17 ίππους, μαζί με
πλατφόρμα, σε καλή κατά-
σταση. Τηλ.: 6942 256821
από τ ις  3 .00 μ.μ.  έως
10.00μ.μ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙαπόμαθη-
τή τουΜουσικού Σχολείου
σε άριστη κατάστασηAlto
Σαξόφωνο μάρκας Jinbao
και ταμπουράς. Ελαφρώς
μεταχειρ ισμένα μαζί  με
τις θήκες τους. Τιμή Σα-
ξόφωνου 300 ευρώ. Τιμή
ταμπουρά 80 ευρώ. Τηλ.:
6973658037.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία νο-
σοκ. κρεβάτι ηλεκτρ. με
κομπιούτερ σε άρ ιστη
κατάσταση. Τηλ.:  6977
402239κοςΓιώργος.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφ ι -
κά είδη τηςCICUσεπολύ
καλή κατάσταση, 400 ευ-
ρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310
62621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικο-
νομικά ανεξάρτητος ανα-
ζητά σοβαρή εμφανίσιμη
κυρία χωρίς οικογενειακές
υποχρεώσε ις  άνω των
65 ετών έως 75 ετών με
την προοπτική γνωριμίας
και συμβίωση. Τηλ.: 6977
951301.

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος,
ζητά γνωριμία με κυρία
από 55 ετών έως 68 ε-
τών, με σκοπό τησυμβιω-
ση ή το γάμο. Τηλ.: 6986
585060.

ΚΥΡΙΑ 60 ετών, συντα-
ξιούχος, κοινωνική, αξιο-
πρεπής, αναζητά σύντρο-

φο έως 68 ετών με τα ίδια
χαρακτηριστικά για μία ου-
σιαστικήσχέσηζωής.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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κερδο-
φόραεπιχείρηση,ερ-
γαστήριοζυμαρικών,
μεσταθερήπελατεία
καιμηχανήματασεε-
ξαιρετικήκατάσταση.
Τηλ.:2331092777.



Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στις 8.30 το 
βράδυ της Παρασκευής 21 Αυγούστου, στον χώρο 
της πλατείας Δημαρχείου στη Βέροια. Σύμφωνα με 
πληροφορίες του ΛΑΟΥ,  13χρονη μαθήτρια που 
έπαιζε στο πίσω μέρος της πλατείας προς την οδό 
Έλλης και ενώ βρισκόταν στην άκρη ενός πεζου-
λιού, έχασε για αδιευκρίνιστους λόγους την ισορ-
ροπία της και έπεσε από μεγάλο ύψος στο πίσω 
μέρος, δίπλα από τα σκαλοπάτια. Σοβαρά τραυμα-
τισμένη ανασύρθηκε από το σημείο και διεκομίσθη 
στο νοσοκομείο Βέροιας, όπου λόγω της κρισιμό-
τητας της κατάστασης αποφασίστηκε να μεταφερθεί 
στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται 
ακόμη στην 
εντατική σε 
σοβαρή κατά-
σταση. 

P Μπορεί στόχος να είναι ο πα-
ράδεισος, αλλά σημασία έχει το τα-
ξίδι…

 
P Εμείς πατούσαμε επί πτω-

μάτων. Η νέα γενιά θα πατάει επί 
συμπτωμάτων.

 
P Στα νέα σχολικά βιβλία ιστο-

ρίας θα γράφει στο εξής ότι ο κύβος 
απερρίφθη.

 
P Νέα, όχι αρχαία, τραγωδία: 

Επτά επί Σίβας!
 
P 70.000 ευρώ ξόδεψε ο Χάρι 

Μαγκουάιρ πριν τον δείρουν αστυνο-
μικοί στη Μύκονο. Οι μπάτσοι που-
λάνε τα δημόσια έσοδα.

 
P Τα προγούλια του νεοέλλη-

να είναι πλέον το πιο προφυλαγ-
μένο του σημείο.

 
P Η αγάπη θα ψηφίσει όποιον τής τάξει ότι θα 

γίνουν μόδα τα ασιδέρωτα. Τα έχει σε στοίβες.
 
P Ε τότε, να γίνει μόδα και η μία κάλτσα. 

Φάγαμε τον τόπο τόσα χρόνια να βρούμε τη 
δεύτερη.

 
P Μετά τα παιδιά χωρίς μάσκα στο σχολείο, να 

γράφουμε και τους γονείς με τσιγάρο στο σπίτι και 

στο αυτοκίνητο.
 
P Διακοπές στην Κρήτη η Τζένιφερ Λόπεζ. Οι 

Τούρκοι σεισμογραφικό, εμείς θωρηκτό.
 
P Με σεισμό 3,5 Ρίχτερ προσομοίωσαν την 

πρόσφατη έκρηξη στη Βηρυτό τηλεοπτικοί δημο-
σιογράφοι. Προσεκτικά, μην σπάσει το νύχι από το 
μανικιούρ από τα Ρίχτερ.

 
P Δημώδες:

-Πού πήγες φέτος διακοπές;
-Πουθενά!
-Και εγώ εκεί ήμουν. Πώς δεν συναντηθήκαμε;
 
P Και:
 Ο κυρ-Γιώργος, 84 ετών, και η κυρα-Μαίρη, 79, 

είναι κατενθουσιασμένοι με την απόφασή τους να 
παντρευτούν! Περπατάνε χαρούμενοι στον δρόμο 
και κάνουν τα σχέδια για τον γάμο τους. Καθώς βαδί-
ζουν, συναντάνε ένα φαρμακείο και μπαίνουν μέσα.

“Είστε ο ιδιοκτήτης;” ρωτάει ο Γιώργος
“Μάλιστα”, λέει ο φαρμακοποιός.
“Έχετε φάρμακα για την καρδιά;”
“Φυσικά”, απαντάει ο φαρμακοποιός.

“Φάρμακα για το κυκλοφοριακό;”
“Φυσικά, κύριε”.
“Φάρμακα για τους ρευματισμούς;”
“Βεβαίως”!
“Και Βιάγκρα; Έχετε;”
“Μα και βέβαια έχουμε…”
“Φάρμακα για τη μνήμη;”
“Οτιδήποτε σχετικό κυκλοφορεί υπάρχει, κύριε.”
“Βιταμίνες; Υπνωτικά;”
“Ναι, βέβαια, έχουμε!”
Και ο κυρ-Γιώργος:
“Τέλεια! Θα θέλαμε να προτείνουμε το κατάστημά 

σας για τη λίστα δώρων στον γάμο μας!”
Κ.Π.
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13χρονη έπεσε από μεγάλο ύψος, ενώ έπαιζε 
στην πλατεία Δημαρχείου Βέροιας

Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης


	25_08_20fbig
	250820g
	25_08_20fbig
	250820g
	25_08_20fbig
	250820g
	25_08_20fbig

