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«Κόντρα» αλλά και στήριξη από το
δημοτικό συμβούλιο στους κατοίκους
Ριζωμάτων για το Κτηματολόγιο
Σελ. 3

Δήμος Αλεξάνδρειας
Πρόγραμμα επίγειας
καταπολέμησης κουνουπιών
μέχρι τις 28 Αυγούστου 2020
Σελ. 7

13χρονη
έπεσε από
μεγάλο
ύψος, ενώ
έπαιζε στην
πλατεία
Δημαρχείου
Βέροιας

Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο
Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

Σελ. 16

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

35 προσλήψεις στον Δήμο
Νάουσας για την καθαριότητα
των σχολικών μονάδων
για το διδακτικό
έτος 2020 -2021
Σελ. 3
SPORT

SPORT

Σήμερα η πρώτη
προπόνηση της Βέροιας
Τεχνικός Δ/ντής ο Γιώτης Τσαλουχίδης
Σελ. 8
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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(τακτικό μέλος Σ.Η.Π.Ε.)
Ιδρυτής

+ ΖΗΣΗΣ Χ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτησία

ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Ε.
Εκδότης - Δ/ντής
ΖΗΣΗΣ ΜΙΧ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Σύμβουλος Έκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣ Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

«Σπασμένο τηλέφωνο» η χθεσινή τηλεδιάσκεψη
του δημοτικού συμβουλίου

ΕΤΟΣ:
2020

Μήνας: 8
Εβδομάδα: 35

05.49
Ανατολή Ήλιου:
.04
Δύση  Ήλιου: 19
238-128
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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…

Όσο και να καθαρίζουν
δεν αργεί να γεμίσει ο τόπος
σκουπίδια

Ένα μικρό πρόβλημα στην εγγραφή της
εικόνας καθυστέρησε
για περίπου 20 λεπτά
την έναρξη της 6ης
συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου
με τηλεδιάσκεψη χθες
το απόγευμα, ενώ και
κατά την διάρκεια της
συνεδρίασης υπήρχαν
προβλήματα λόγω κακών συνδέσεων. Το
αποτέλεσμα ήταν να
ακούγονται διακεκομμένα πολλοί σύμβουλοι
και να παγώνει η εικόνα τους. «Σπασμένο τηλέφωνο» κάποιες στιγμές η χθεσινή τηλεδιάσκεψη
με τους συμβούλους να προσπαθούν
να μιλήσουν και οι υπόλοιποι να προσπαθούν να καταλάβουν τι εννοούν
λόγω του διακεκομμένου λόγου και τον
πρόεδρο Άρη Λαζαρίδη να προσπαθεί να συντονίσει μια ομολογουμένως
δύσκολη τεχνικά συνεδρίαση. Ο πρόεδρος Άρης Λαζαρίδης ανέφερε για
την συνέχιση των τηλεσυνεδριάσεων:
«Πιστεύαμε ότι στο τέλος του καλοκαιριού θα είχαμε γυρίσει στον φυσικό
χώρο μας, την αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού
συμβουλίου, δυστυχώς τα κρούσματα αυξάνονται και

Τα συγχαρητήρια στον Δ. Πυρινό στην
«ημερήσια διάταξη», η απάντησή του στο
«ασυμβίβαστο» και η υπόσχεση
για το κέρασμα
Τα συγχαρητήρια προς τον αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Δημήτρη
Πυρινό για την τοποθέτησή του ως προϊσταμένου της διεύθυνσης Α/βάθμιας εκπαίδευσης, ήταν στην «ημερήσια διάταξη», αφού οι περισσότεροι σύμβουλοι μετέφεραν έστω και απομακρυσμένα τα συγχαρητήρια και ο κ. Πυρινός δεσμεύτηκε να
φέρει κεράσματα στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση. Ο δήμαρχος ανέφερε ότι είναι
ιδιαίτερη χαρά και δικαίωση όταν ένα μέλος του δημοτικού συμβουλίου καταλαμβάνει μια τέτοια θέση. Από την πλευρά του ο κ. Πυρινός μάλλον και σε απάντηση
κάποιων φωνών περί ασυμβίβαστου(μεταξύ αυτών και ο Αντώνης Μαρκούλης που
ανέφερε ότι η ευγένεια επιβάλει τα συγχαρητήρια, αλλά πρέπει να εξεταστεί το θέμα
του ασυμβίβαστου) ανέφερε ότι  ο συνδυασμός υπηρέτησης της θέσης του ως δημοτικού συμβούλου και προϊσταμένου της Α/βαθμιας θα λειτουργήσει θετικά και για
τις δύο υπηρεσίες και προς την επίλυση των ζητημάτων.

Μακάρι να
παραμείνουμε στη…
μονάδα

ΓΡΑΦΕΙΑ

Βενιζέλου 10, Βέροια
Τ.Κ. 59132
ΤΗΛ. 2331502603
FAX 2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

Μόλις ένα κρούσμα στην Ημαθία ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΥ ενώ μικρότερος ήταν
και ο αριθμός στην Επικράτεια με 170 νέα
κρούσματα,  από τα οποία  τα 27 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου τις
χώρας.
Ανακουφιστικό κατά κάποιον τρόπο, ωστόσο δεν εφησυχάζουμε γιατί ποτέ δεν ξέρει
κανείς πότε μπορεί να γίνει το γύρισμα…
Προς το παρόν, ευχές μόνο να κρατήσουμε
γερά!

e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr
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Ετήσια ιδιωτών
εσωτερικού 100 ευρώ + ΦΠΑ
Εξαμηνιαία ιδιωτών
εσωτερικού 50 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Επιπλέον 22
καθαρίστριες
θα πάρει ο
Δήμος Βέροιας,
λόγω κορωνοϊού

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

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

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται
ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 1801

βλέπουμε το πράγμα ότι ξεμακραίνει. Ας ελπίσουμε ότι η
ευαισθητοποίηση με τις μάσκες τις τελευταίες ημέρες να
αναστρέψει την κατάσταση».  

Στη Λεωφόρο Στρατού και στην περιοχή της Βίλας Βικέλα,
«ξαναχτύπησαν» 1,5 χρόνο μετά, οι «εθελοντές για την καθαριότητα» της Βέροιας, το πρωί της περασμένης Κυριακής.
Τον περσινό χειμώνα μάζεψαν ένα σωρό σκουπίδια, αλλά
δυστυχώς και πάλι γέμισε ο τόπος…
«Είναι δυνατόν να μη φταίει και ο πολίτης για την βρωμιά
του τόπου του; Δέκα χιλιάδες καθαριστές να βάλεις, πάλι βρώμικα θα είναι αν οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν γρι από ατομική
ευθύνη..», σημειώνει σε ανάρτηση για την ομάδα, ο Σούλης
Λιάκος. Άδικο έχει;

Εκτός από το δημοτικό συμβούλιο, χθες το πρωί συνεδρίασε
και η οικονομική επιτροπή του
Δήμου Βέροιας, στην αίθουσα
του δημαρχείου με   αποστάσεις
ασφαλείας και μάσκες προστασίας σε όλες και όλους. Μια από
τις αποφάσεις που έλαβα η Επιτροπή, ήταν και   η πρόσληψη
επιπλέον 22 σχολικών καθαριστριών, με τετράμηνη σύμβαση,
πέραν των 59 (πλήρους και μερικής απασχόλησης που προβλέπονται από το ΥΠΕΣ), για την κάλυψη των αυξημένων
αναγκών, λόγω κορωνοϊού, στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου.
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Με τον βουλευτή της ΝΔ Τάσο Μπαρτζώκα
συναντήθηκαν εκπρόσωποι
του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας
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«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

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 Υφυπουργό 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 Ημαθίας 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 ροδακινοκαλλιέργειας.
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. Μάκη Βορίδη ζήτησε τη στήριξη των παραγωγών από οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο είναι διαθέσιμο.

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 κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Νάουσας εκτιμώντας ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της παράκαμψης 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 νοσοκομεία. 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 παραδώσουν 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 κινητοποιήσεις, 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 συμβασιούχων 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.

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 .

Το θέμα εγγραφής δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου σε ποσοστό 24% εις βάρος
των περιουσιών των κατοίκων Ριζωμάτων,
ανέβασε λίγο το θερμόμετρο στην χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. Ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης έριξε μομφές στην αρχική τοποθέτησή
του στον Παύλο Παυλίδη, ότι προσπαθεί
να αποκομίσει πολιτικό όφελος, διανέμοντας 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 εκμετάλλευσης και διοργάνωσης λαϊκής συνέλευσης στα Ριζώματα χωρίς ουσία τον κατηγόρησε ο Παύλος Παυλίδης, ο οποίος ξεκαθάρισε 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.

35 προσλήψεις στον Δήμο
Νάουσας για την καθαριότητα
των σχολικών μονάδων
για το διδακτικό έτος 2020 -2021
Στην πρόσληψη 35 ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2020 - 2021 προχωρά ο Δήμος
Νάουσας.
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Δευτέρα 24 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως την
Τετάρτη 26 Αυγούστου.
Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά (στην ηλεκτρονική διεύθυνση:sxol.katharistries@naoussa.gr), πρέπει
απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες
αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα 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

Ένταλμα σύλληψης
για διακίνηση αλλοδαπών
Συνελήφθη χθες 24
Αυγούστου 2020, τα ξημερώματα σε περιοχή
της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος
Ασφάλειας Βέροιας, ένας
αλλοδαπός, καθώς σε
βάρος του εκκρεμούσε
ένταλμα σύλληψης του
Ανακριτή Πλημμελειοδικών Ροδόπης, για διακίνηση αλλοδαπών.
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Ολοκληρωμένη πρόταση στην εκπαίδευση
και τη δημιουργική απασχόληση

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 πρωτόκολλα (απολύμανση χώρου – εξοπλισμού
κλπ) ενώ θα ακολουθήσει τις οδηγίες του ΥΠΠΟΑ για κάθε εκπαιδευτικό θέμα. Μπορείτε
να επιλέξετε ένα τμήμα που ταιριάζει σε σας
ή στα παιδιά σας και να περάσετε δημιουργικά 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 περάτωσης σπουδών
Μουσικοκινητική Αγωγή για ηλικίες 2-5 ετών.
Μουσική προπαιδεία, για ηλικίες 5-7 ετών.
Οργανική μουσική από 7 ετών (Πιάνο, Κιθάρα, Φλάουτο,

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, εκφράζει 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 συμπαραστάτης στο έργο της Πρωτοβουλίας: συνετέλεσε στην πραγματοποίηση της μεγάλης δωρεάς του οικήματος που στεγάζει
το Κέντρο Θεραπείας Τραύματος από τον Ιωάννη Κούσιο και
συνέβαλε οικονομικά στις εργασίες επισκευών και διαρρυθμίσεων 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 εκδηλώσεις 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.

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 ετών
Μαθητικό Οργανικό Σύνολο Δημοτικού Ωδείου Βέροιας
ArtGuitaristas Ορχηστρικό Κιθαριστικό Σύνολο
Φιλαρμονική Δήμου Βέροιας
Φιλαρμονική Μακροχωρίου.
Τα καινούργια τμήματα που θα λειτουργήσουν αυτή τη χρονιά 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 εφήβων και ενηλίκων.
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Τμήματα Ζωγραφικής για παιδιά από 5 ετών, τμήμα εφήβων, 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 αντικειμένων 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 ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 23310 78100. Μέρες και ώρες λειτουργίας
Δευτέρα έως Παρασκευή 7.00-3.00 προς το παρόν. Κάθε τροποποίηση 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 περισσότερα μέλη της θα παρακολουθήσουν μαθήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας, και
άλλες εκπτώσεις.

Νέος κύκλος
Βιωματικών
Σεμιναρίων
στη Νάουσα
από τον «Έρασμο»
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ», διοργανώνει νέο
κύκλο Βιωματικών Σεμιναρίων στη
Νάουσα με θέματα: «Αυτογνωσία»
,«Τα όρια- καθορισμός ορίων», «Εκτίμηση αναγκών», «Αυτοεκτίμηση»,
«Αγχώδεις Διαταραχές» (πανικού, αγοραφοβίας, ύπνου, διατροφής, φοβίες), «Διαχείριση πένθους» κ.α. Σκοπός της δράσης είναι να προσφέρει ερεθίσματα στους συμμετέχοντες να εκφραστούν ελεύθερα, να πειραματιστούν,
να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν
προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περεταίρω πληροφόρηση και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του
«Έρασμου» Μ. Αλεξάνδρου 17, στη Βέροια
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 23310
74073 ή στο Email: erasmos.veria@gmail.com
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Χάνσελ & Γκρέτελ στο
«ΣΤΑΡ» από το Μικρό
Θέατρο Λάρισας
Το Μικρό Θέατρο Λάρισας , κλείνοντας αισίως τα 10 χρόνια συνεπούς παρουσίας στον
χώρο του παιδικού θεάτρου ,παρουσιάζει για
9η χρονιά Βέροια, μια
παιδική παράσταση που
θα μιλήσει στην καρδιά
των μικρών αλλά & μεγάλων παιδιών.
Μέσα στο παγωμένο και σκοτεινό δάσος,
ο Χάνσελ και η Γκρέτελ
περιπλανώνται πάρα
πολλή ώρα και ενώ η
πείνα τους μεγαλώνει
συνεχώς ,αντιλαμβάνονται πως έχουν χαθεί!
Ξαφνικά και για καλή
τους τύχη , βλέπουν ένα πολύ παράξενο σπίτι
ανάμεσα στα δέντρα ...
ένα σπίτι που δεν μοιάζει με τα άλλα .Ένα σπίτι που σίγουρα δεν έχουν ξαναδεί 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 ... Έτσι 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 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
Κείμενο - Σκηνοθεσία : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ Σκηνογραφία : ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΑΛΦΙΕΡΗ
Κοστούμια : ΤΕΤΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ Σχεδιασμός Φωτισμών : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΥ
Γραφιστικά : ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Ειδικές Κατασκευές : ΘΑΝΑΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
Δημόσιες Σχέσεις : ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Μουσική Επιμέλεια : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ
Ζωγραφική : ΜΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Τεχνικός Σκηνής : ΣΑΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Παραγωγή : ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Διάρκεια : 80 λεπτά (με Διάλειμμα)
Κρατήσεις – Πληροφορίες : 6974797109 Προπώληση: 8 € Ταμείο Θεάτρου: 10 €

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»

20/8/20 - 26/8/20

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 εγκληματία.
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 πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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«Τα του Καίσαρος
τω Καίσαρι»
για το Φεστιβάλ Κιθάρας
Διάβασα προ ημερών στον ημερήσιο τύπο της Πόλης δημοσίευμα του πρώην διευθυντή 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: Όταν το 2003 με την τότε δημοτική αρχή ανέλαβα Πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Πολιτισμού [ΔΕΤΟΠΟΚΑ- ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ- ΔΗΠΕΘΕ] 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 διεξαγωγή του σε διάφορες χορηγίες καθώς και στην ελεύθερη παραχώρηση αιθουσών της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών.
Για πρώτη φορά λοιπόν τότε, ενέταξα το φεστιβάλ κιθάρας στις
επίσημες εκδηλώσεις της ΔΕΤΟΠΟΚΑ με γενναία ετήσια χρηματοδότηση.
Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενος με την πρόοδο του φεστιβάλ κιθάρας 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

www.laosnews.gr
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ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας για την
αύξηση των κρουσμάτων:
Η Κυβέρνηση ψάχνει για άλλοθι…
Από το Τμήμα Υγείας της
Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας γνωστοποιούνται τα εξής:
Η πανδημία δείχνει τα δόντια
της και η Κυβέρνηση την ανικανότητά της στην όποια διαχείριση. Τα κρούσματα αυξάνονται με
ανησυχητικούς ρυθμούς και οι
επιστήμονες προειδοποιούν ότι αναμένεται να έχουμε ακόμη
μεγαλύτερη αύξηση τους επόμενους μήνες.
Η Κυβέρνηση με παλινωδίες
και αντιφάσεις κλονίζει την εμπιστοσύνη και την πειθαρχία των πολιτών στα μέτρα, ακυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο κάθε προσπάθεια περιορισμού της
πανδημίας.
Ταυτόχρονα αποποιείται των ευθυνών της επιρρίπτοντας 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-

Μέλλων Γάμος

Μέλλων Γάμος

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ
θρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
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 Αλεξάνδρεια Ημαθίας και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό
Ναό Αγ. Αντωνίου Βέροιας.

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ
θρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου 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 παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο
Βέροιας.

σοκομείων καταγγέλουν την
πολιτική της κυβέρνησης σαν
ανεπαρκή για την αντιμετώπιση του 2ου κύματος της πανδημίας.
Αν εδώ προσθέσουμε την
παντελή έλλειψη σχεδίου στο
άνοιγμα της χώρας στον τουρισμό, την μεροληπτική στάση
της κυβέρνησης απέναντι στα
μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα(αεροπορικές 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 κόσμο 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 καθολικού αυτοθαυμασμού στην περίοδο της γενικευμένης
αγωνίας.
Και αυτό είναι που θέλουν να φορτώσουν στην ¨ανεύθυνη¨ νέα γενιά».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η σύζυγος και τα τέκνα του Νικολάου Κουτόβα νιώθουν 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

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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ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Κυριακή 23 Αυγούστου 2020 στις 11.00 π.μ. από τον
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Αθανάσιος Γκόβας σε
ηλικία 80 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

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 Πεπραγμένα του 2019
2. Eκλογή Προέδρου και Γραμματέων της Συνελεύσεως
3. Aνάγνωση και Eπικύρωση των Πρακτικών της Ετήσιας 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

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 Εκλογές 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 επιτροπής 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 ελεγκτικής 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 ματαιωθεί 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 ματαιωθεί 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 Αλεξάνδρου 1η στάθμη Δημοτικής Αγοράς μέχρι την
Παρασκευή 21η Αυγούστου και ώρα 12:00 Παρασκευή 21η Αυγούστου τελική προθεσμία υποβολής
δηλώσεων υποψηφιοτήτων για τα όργανα της Διοίκησης Σωματείου και της ΠΟΣ - ΟΑΕΕ.
Από το Σωματείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Τα Δ.Σ.του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας , της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας`` και οι Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βέροιας,
ευχαριστούν θερμά τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας , Ναούσης 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 Δερμεντζόγλου , 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 Βέροιας.
Εκ της Δ/νσεως

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Σας ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί
γραφείο στο υπόγειο της Δημοτικής
Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για τις ανάγκες
του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας
και επίσης υπάρχο υ ν τ ρ α π ε ζι κ ο ί
λογαριασμοί προς
οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας, στην
ALPHA BANK .Αρ.
Λογ: 829 00 2001
000024 , IBAN: GR78 0140 8290 8290 0200 1000 024και του
ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, Αρ.Λογ.:830 00 2001
000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 8300 8300 0200 1000 070.
Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο Βέροιας , εκπίπτουν από την Εφορία.
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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 TΟΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (Δ.Δ)» με προϋπολογισμό 300.000,00 Ευρώ (πλέον
Φ.Π.Α. 24%).
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ

www.laosnews.gr

7

Πρόγραμμα επίγειας καταπολέμησης
κουνουπιών μέχρι τις 28 Αυγούστου 2020
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει το πρόγραμμα Αστικής Επίγειας Καταπολέμησης Κουνουπιών για την εβδομάδα από Δευτέρα (χθες) έως και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020.
• Εφαρμογές προνυμφοκτονίας σε ιδιωτικούς χώρους (βόθροι, φρεάτια, δοχεία συλλογής νερού κ.α.) με υγρά και στερεά σκευάσματα σε μορφή ταμπλέτας.
• Εφαρμογές επίγειων υπολειμματικών ψεκασμών ακμαιοκτονίας (LV) σε επιλεγμένες θέσεις ανάπαυσης ή δραστηριότητας των κουνουπιών στο αστικό και περιαστικό σύστημα του
Δήμου Αλεξάνδρειας, όπως αποδεικνύεται βάσει των ευρημάτων των παγίδων σύλληψης ακμαίων 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:

• 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 προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, 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 διενεργηθεί 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 οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Δικαίωμα συμμετοχής - Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (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 Ένωσης 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 οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, 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 προϋπολογισμό 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 εγγυητικής 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 ποσοστό 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 ηλεκτρονική 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

Μέλλων Γάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ
θρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
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 Παπαναστασίου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Πρ. Ηλία Α. Ζερβοχωρίου
Ημαθίας.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Οι Πρόεδροι και τα Διοικητικά Συμβούλια του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο 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 Διαχειρίσεως Δάσους Σελίου (Α.Σ.Δ.Δ. Σελίου) ευχαριστεί θερμά τον
Δήμαρχο Βεροίας κ. Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη και τον Αντιδήμαρχο
Καθαριότητας - Ανακύκλωσης - Περιβάλλοντος & Πολιτιτικής Προστασίας 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 Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Δασοκτήματος Σελίου.
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Πιτούλιας
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Σήμερα Τρίτη η «πρώτη» της Βέροιας
Τεχνικός δ/ντής ο Γιώτης Τσαλουχίδης

Α

πό την ΠΑΕ ΝΠΣ
ΒΕΡΟΙΑ 2019
ανακοινώνεται
ότι σήμερα Τρίτη 25
Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση της ομάδας. Η
προπόνηση θα αρχίσει
στις 6μμ, στις αθλητικές
εγκαταστάσεις Ταγαροχωρίου. Το πρωί οι
ποδοσφαιριστές θα
πραγματοποιήσουν τεστ
για κορονοϊό.

Ο Γιώτης Τσαλουχίδης
γενικός διευθυντής
στη ΒΕΡΟΙΑ ΝΠΣ
Η ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ 2019
ανακοινώνει την πρόσληψη του
Γιώτη Τσαλουχίδη ως Γενικού Διευθυντή.
Ο Γιώτης Τσαλουχίδης ξεκίνησε την καριέρα του από την

ομάδα της Βέροιας και το 1987
μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό.
Την περίοδο 1995-96 αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ, αγωνίστηκε
για έναν χρόνο και επέστρεψε
στη Βέροια για να αγωνιστεί άλλα τρία χρόνια, τερματίζοντας
την καριέρα του στην ομάδα που
ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.
Με την Εθνική ομάδα αγωνίστηκε για πρώτη φορά στις 7
Οκτωβρίου 1987 και συμμετείχε
συνολικά σε 76 αγώνες σημειώνοντας 16 τέρματα, επίδοση που
τον κατατάσσει στην όγδοη θέση
των σκόρερ όλων των εποχών.
Ήταν μέλος της ομάδας που αγωνίστηκε στο Μουντιάλ 1994
στις ΗΠΑ, συμμετέχοντας σε δύο
αγώνες.
Επίσης, αγωνίστηκε με την
εθνική Νέων για το ευρωπαϊκό
πρωτάθλημα το 1982.

Ανανέωσαν Μαραγκός
και Βεργώνης
Από την ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ
2019 ανακοινώνεται ότι οι αθλητές Στέλιος Μαραγκός, Αλέξης
Βεργώνης και Γιώργος Μπλέτσας ανανέωσαν την συνεργασία
τους με την ομάδα. Και οι τρεις
τους ήρθαν σε συμφωνία με
τους διοικούντες τον Βεροιώτικο
σύλλογο και θα συνεχίσουν να
φορούν την φανέλα της ομάδας.
Επίσης, συμβόλαιο σε ισχύ
με την ομάδα έχουν οι Παναγιώτης Βοσνιάδης, Βασίλης Τσιμόπουλος, Αστέριος Μουχάλης,
Σταύρος Πεταυράκης, Αλέξανδρος Καραγιάννης, Γιάννης Πασάς και Άλμπερτ Σιμόνι.
Τέλος, προετοιμασία θα ξεκινήσουν και οι νεαροί Γιάννης
Ιωάννου, Γιώργος Βασίλτσης και
Αντώνης Περτσιούνης.
Ο διεθνής τερματοφύλακας
Μάρκος Βελλίδης στη ΠΑΕ
ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ
Η ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ 2019 ανακοινώνει ότι υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον διεθνή
τερματοφύλακα Μάρκο Βελλίδη.
Ο Μάρκος Βελλίδης, γεννήθηκε στην Κορησό Καστοριάς,
στις 4 Απριλίου 1987. Ξεκίνησε
την καριέρα του υπογράφοντας
στον Παναθηναϊκό τον Αύγουστο
του 2005. Την περίοδο 2006-07
παραχωρήθηκε ως δανεικός στο
Κορωπί και την επόμενη επίσης
ως δανεικός στον Διαγόρα Ρόδου. Οι πολλές καλές του εμφανίσεις στον Διαγόρα ανταμείφθηκαν όταν στις 15 Ιουνίου 2010
υπέγραψε στον Άρη Θεσσαλονίκης. Στους Θεσσαλονικείς πα-

ρέμεινε τρία συνολικά χρόνια, τα
δύο εκ των οποίων ως βασικός.
Το καλοκαίρι του 2013 συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα
του στον ΠΑΣ Γιάννινα, όπου
καθιερώθηκε αμέσως ως ο βασικός τερματοφύλακας του ηπειρώτικου συλλόγου. Τον Ιανουάριο του 2016 μεταγράφηκε στον
ΠΑΟΚ, αποχώρησε όμως ως ελεύθερος έναν χρόνο αργότερα.
Τον Ιούνιο του 2017 επέστρεψε
στον ΠΑΣ Γιάννινα και μετά από
δυο γεμάτες σεζόν αποχώρησε.
Την περίοδο 2019 - 2020 ξεκίνησε την σεζόν στην Λαμία και
ολοκλήρωσε την χρονιά στον Ολυμπιακό Λευκωσίας (4 συμμετοχές). Την περίοδο 2006-2008
είχε κληθεί στην εθνική Ελπίδων,
ενώ τον Μάρτιο του 2015 κλήθηκε από τον Σέρχιο Μαρκαριάν
στην Ανδρών. Το ντεμπούτο του
πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2015 στην εκτός έδρας φιλική
αναμέτρηση εναντίον της Πολωνίας (0-0).
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Στην προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ΑμεΑ
sτο Αργοστόλι, ο προπονητής
του «Εν Σώματι Υγιεί» Βέροιας
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ΒΕΡΟΙΑ
ΝΠΣ:
Ανανέωσαν
Στάμου και
Πόζογλου

Η ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ 2019
ανακοινώνει ότι ανανέωσε την
συνεργασία της με τους ποδοσφαιριστές Δημήτρη Στάμου
και Στέλιο Πόζογλου.

Ανακοίνωση Έναρξης Σχολής Ποδοσφαίρου
Α.Ε.Π. Βέροιας  - «Στέφανος Γαϊτάνος»

Προετοιμασία στην Κεφαλονιά, εν όψει της
νέας αγωνιστικής χρονιάς, πραγματοποιεί εδώ
και λίγες ημέρες η εθνική ομάδα επιτραπέζιας
αντισφαίρισης ατόμων με αναπηρίες. Με μεγάλη προσοχή στις οδηγίες ατομικής και ομαδικής
ευθύνης και απόλυτη τήρηση του υγειονομικού
πρωτοκόλλου για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, τρία στελέχη του αντιπροσωπευτικού
συγκροτήματος άρχισαν προπονήσεις στο πανέμορφο νησί στις 21 Αυγούστου και θα τις συνεχίσουν μέχρι τις 30 του μήνα. Τόπος διεξαγωγής το κλειστό γυμναστήριο «Αντώνης Τρίτσης»
στο Αργοστόλι. Παίρνουν μέρος οι αθλητές της
κλάσης 6 των ορθίων Μάριος Χατζηκυριάκος,
Λευτέρης Μαύρης και Παναγιώτης Ιωάννου. Η
προετοιμασία διοργανώνεται σε συνεργασία με
το σωματείο-μέλος της ελληνικής ομοσπονδίας
του αθλήματος Α.Σ.Ε.Α. Κεφαλονιά.
Την οργάνωση και το προπονητικό πρόγραμμα έχει αναλάβει ο προπονητής της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες Πολυχρόνης Πολίτσης, που είναι και
υπεύθυνος στο νεοσύστατο τοπικό σωματείο.
Μένει μόνιμα στο νησί του Ιονίου, δημιούργησε
τις προϋποθέσεις για τη συνάντηση και απηύθυνε την πρόσκληση στους διεθνείς.
Η συγκέντρωση προετοιμασίας στην Κεφαλονιά δίνει στους αθλητές το επιπλέον προτέρημα για δουλειά με αλλαγές καιρικών συνθηκών και παραστάσεων πριν από μία χρονιά,
που όλοι καταλαβαίνουν ότι επίσης θα έχει

ιδιαιτερότητες λόγω
της πανδημίας. Απουσιάζει δυστυχώς,
ο Γιώργος Μουχθής,
που μαζί με τον Χατζηκυριάκο είχαν οδηγήσει την Ελλάδα
στη 2η θέση της Ευρώπης 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 καθίσταται αδύνατη εξαιτίας της έξαρσης του
Covid-19.
Σε επίπεδο
Ε.Α.ΟΜ. Α.Με.Α. ο
Χατζηκυριάκος και
ο Ιωάννου ανήκουν
σ το ν Π . Α . Σ . Κ . Α . ,
ενώ ο Μαύρης αγωνίζεται στον
Τριπτόλεμο. Στην
Ε.Φ.Ο.Επ.Α. οι τρεις
αθλητές κάνουν φέτος αθλητικό δελτίο
στον Α.Σ.Ε.Α. Κεφαλονιά. Στη 10ήμερη προετοιμασία
συμμετέχουν και οι
αθλητές του τοπικού
σωματείου Παύλος
Παπαδόπουλος και
Αντώνης Αγγέλου,
ενώ την ίδια ώρα είναι σημαντική η συνεισφορά του Αλέξανδρου Καραϊωσήφ. Ο καθηγητής
φυσικής αγωγής και προπονητής επιτραπέζιας
αντισφαίρισης στο σωματείο Εν Σώματι Υγιεί
ΑΣ ΑμεΑ Βέροιας βρίσκεται στο πλευρό του
Πολυχρόνη Πολίτση.
Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας, που διατηρεί με την Ε.Α.ΟΜ.-Α.Με.Α., η
Ε.Φ.Ο.Επ.Α. έστειλε στην Κεφαλονιά ένα τραπέζι για τις ημέρες του προπονητικού καμπ
και οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά για την
εξυπηρέτηση.
Η προετοιμασία στο Αργοστόλι είχε αποφασιστεί από καιρό σε συνεννόηση του σωματείου
με την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων
Με Αναπηρίες και τον δήμο. Με αυτή την αφορμή ο δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος υποδέχθηκε την περασμένη Δευτέρα στο
γραφείο του τον γενικό γραμματέα της ΕΑΟΜ
ΑΜΕΑ Κωνσταντίνο Σιάχο και τον προπονητή
της εθνικής ομάδας και του ΑΣΕΑ Κεφαλονιάς
Πολυχρόνη Πολίτση. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Πρόξενος Βίκτωρας Ρουχωτάς. Στη
συζήτηση παρουσιάστηκαν τρόποι μελλοντικής
συνεργασίας για τη διοργάνωση αθλητικών
εκδηλώσεων για άτομα με αναπηρίες, σε πανελλήνιο και παγκόσμιο επίπεδο, με απώτερο
σκοπό την προώθηση διαχρονικών αξιών, όπως η ισότητα, η ευγενής άμιλλα και η δίκαιη
προσβασιμότητα σε όλους.

στον χώρο του ποδοσφαίρου.
ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΕ
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΝΕ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΕΥΛΑΒΙΚΑ ΤΑ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ.
Με την εγγραφή κάθε παιδιού
είναι απαραίτητη η προσκόμιση
πιστοποιητικού υγείας.
Τεχνικός Διευθυντής
Γαϊτάνος Στέφανος
Σας περιμένουμε στην πρώτη
μας συγκέντρωση την Τετάρτη 2
Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00μ.μ.
στο Αθλητικό Κέντρο Ράχης.

Στην ποδοσφαιρική μας Σχολή
έχουν θέση όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια ανεξάρτητα από
την ποδοσφαιρική τους ικανότητα.
Τους δίνουμε την ευκαιρία να παίξουν, να διασκεδάσουν, να αθληθούν, να μάθουν να διαχειρίζονται
τα συναισθήματά τους, να αναλαμβάνουν ευθύνες, να είναι ανταγωνιστικά και να διεκδικούν σεβόμενα
όμως κανόνες, αρχές και αξίες.
Επιδίωξή μας, καλύτερο αθλητής – ποδοσφαιριστής, αλλά το
πιο σημαντικό – «καλύτερος άνθρωπος».
Παράλληλα είμαστε μια Σχολή
αξιολόγησης και για παιδιά που
διαθέτουν ξεχωριστές ποδοσφαιρικές ικανότητες. Υπάρχει φιλοσοφία
και τρόπος δουλειά για την εξέλιξή
τους και δημιουργία προοπτικής

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Γαϊτάνος
Στέφανος:
6987391711
Γαϊτάνου
Κατερίνα:
6932205064

CHAMPIONS LEAGUE

Σήκωσε το έκτο τρόπαιο η Μπάγερν

Σ

τον πρώτο τελικό στην ιστορία
του CHAMPIONS
LEAGUE χωρίς την
παρουσία κόσμου, λόγω
της πανδημίας, η Μπάγερν κέρδισε με 1-0 την
Παρί και πανηγύρισε την
κατάκτηση του τροπαίου.
Με την κατάκτηση αυτή η
Μπάγερν Μονάχου έφτασε στα έξι τρόπαια.

Από την άλλη η Παρί Σεν Ζερμέν δεν τα κατάφερε για ακόμα μία
φορά.
Στο 59ο λεπτό, το σκορ άνοιξε η
Μπάγερν με δράστη τον Κομάν, ο
οποίος νίκησε την άμυνα της Παρί,

μετά από σέντρα του Κίμιχ.
Αυτό ήταν και το μοναδικό της
αναμέτρησης.
Η πρώτη κλασική ευκαιρία του
τελικού χάθηκε στο 18΄ για την Παρί
Σεν Ζερμέν, με τον Νεϊμάρ να πλασάρει με το αριστερό, μετά από ασίστ του Μπαπέ και τον Νόιερ να
κάνει σπουδαία επέμβαση.
Η απάντηση των Βαυαρών ήταν
άμεση και στο 22΄ ο Λεβαντόφσκι με
σουτ μέσα από την περιοχή σημάδεψε το δεξί δοκάρι του Νάβας.
Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε
με μία τεράστια ευκαιρία για την Παρί. Στο 45΄ ο Μπαπέ βρέθηκε εντελώς αμαρκάριστος στη μικρή περιοχή των Γερμανών, αλλά το τελείωμά
του δεν ήταν καλό και ο Νόιερ μπλόκαρε εύκολα.
Πριν συμπληρωθεί μία ώρα αγώνα και συγκεκριμένα στο 59΄ aπό ε-

ξαιρετική σέντρα του Κίμιχ, ο Κομάν
εντελώς αμαρκάριστος με κεφαλιά
άνοιξε το σκορ για την Μπάγερν (10). Και αυτό ήταν και το μοναδικό
τέρμα της αναμέτρησης.
Διαιτητής: Ντανιέλε Ορσάτο (Ιταλία)
Κίτρινες: Παρέδες, Τιάγκο Σίλβα,
Κουρζάβα, Νεϊμάρ – Ντέιβις, Γκνάμπρι, Σίλε
ΠΑΡΙ ΣΖ (Τόμας Τούχελ): Νάβας,
Κέρερ, Τιάγκο Σίλβα, Κιμπέμπε,
Μπερνάτ (80΄ Κουρζάβα), Μαρκίνιος, Παρέδες (65΄ Βεράτι), Ερέρα
(72΄ Ντράξλερ), Νεϊμάρ, Ντι Μαρία
(80΄ Τσούπο-Μότινγκ), Μπαπέ.
ΜΠΑΓΕΡΝ (Χανς-Ντίτερ Φλικ):
Νόιερ, Κίμιχ, Μπόατενγκ (25΄ Σίλε),
Αλάμπα, Ντέιβις, Γκορέτσκα, Τιάγκο,
Κομάν (68΄ Πέρισιτς), Μίλερ, Γκνάμπρι (69΄ Κουτίνιο), Λεβαντόφσκι
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Υπουργείο Παιδείας: Αρχές Σεπτεμβρίου η απόφαση για την έναρξη των σχολείων,
υποχρεωτική η μάσκα για μαθητές και εκπαιδευτικούς, σε εσωτερικούς χώρους
«Η απόφαση για υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε καιρό
πανδημίας είναι σαν την αυτονόητη υποχρέωση τα παιδιά
μας να φοράνε ζώνη στο αυτοκίνητο ή να κάθονται σε ειδικό κάθισμα, σαν την αυτονόητη
υποχρέωση να εμβολιάζουμε
τα παιδιά μας». Αυτό τόνισε 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.
Η υπουργός τόνισε ότι το
υπουργείο πορεύεται με γνώμονα το καλό των παιδιών και
χαρακτήρισε «χρέος» το να είναι
τα παιδιά στο σχολείο.
«Η μάσκα είναι ασπίδα προστασίας 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 εβδομάδα νωρίτερα από άλλες χρονιές», σημείωσε η κ. Κεραμέως, ενημερώνοντας 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 Σεπτεμβρίου, 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 περιοριστούν 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 χρονιά. 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 πρόληψης 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 εκπαίδευσης.
Χρήση μάσκας
Η μάσκα θα χρησιμοποιείται κυρίως σε εσωτερικούς χώρους,
εκτός από την ώρα φαγητού.
Στους εξωτερικούς χώρους θα χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση συνωστισμού. Δεν προβλέπεται η χρήση μάσκας στα
διαλείμματα, τα οποία θα είναι διαφορετικές ώρες ανά ομάδες μαθητών, ούτε στη γυμναστική.
Επίσης, η μάσκα θα είναι υποχρεωτική στα μέσα μεταφοράς
μαθητών.
Για τους εκπαιδευτικούς η χρήση της μάσκας θα είναι υποχρεωτική. 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, συνοδούς, μαθητές κατά τη μεταφορά τους στα ειδικά μεταφορικά μέσα.
Κατά την περίοδο προσαρμογής προνηπίων, θα είναι υποχρεωτική χρήση μάσκας από υγιές, σταθερό, συνοδεύον πρόσωπο/
γονέα.
Όπως σημείωσε η κ. Κεραμέως, η κυβέρνηση θα διαθέσει δωρεάν 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 συνθήκες, με ειδική πρόβλεψη ΥΠΕΣ στη βάση οδηγιών της Επιτροπής.
- 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 εξωτερικό 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 κάθε 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 υγιεινής 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 προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.
Δεύτερον, αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου,
όπως θα οριστεί από την Επιτροπή. Απαραίτητη θα είναι η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της
σχετικής ειδικότητας.
Τρίτον, αν ο εκπαιδευτικός ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, 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 απουσιάζουν, η παρακολούθηση μέσω τηλεκπαίδευσης. Ενώ έχουμε
εξασφαλίσει επιπλέον πιστώσεις για την πρόσληψη επιπλέον αναπληρωτών 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 λοιπές 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 εξαιρετικά μικρά, με μέσο όρο 3 μαθητές.
Για τα ολοήμερα σχολεία
Για τα ολοήμερα σχολεία η λειτουργία θα είναι όμοια με τις σχολικές 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 περιορίσουμε την επαφή των μικρών μαθητών με τις ευάλωτες ομάδες,
τους παππούδες και τις γιαγιάδες», τόνισε η υπουργός και πρόσθεσε 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 Εκπαίδευσης, 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 επαφών 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 σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας της χώρας.
Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις στις 7 Σεπτεμβρίου
Οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν στις 7 Σεπτεμβρίου 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 εργαστηριακά μαθήματα του προηγούμενου εξαμήνου και στις 5 Οκτωβρίου 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 χώρους 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 μεγάλες/θεωρητικές διαλέξεις μέχρι 50 ατόμων, κατά το χειμερινό εξάμηνο 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 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αφορούν:
- Στην υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους στις περιπτώσεις
διδασκαλίας/μελέτης με φυσική παρουσία. Για τις κλινικές ασκήσεις, 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 υποχρεωτική 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.
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Αποχαιρετισμός στον αρχηγό Τάσο
Του Δημήτρη Π. Τόλιου
Πλήρης ημερών, διανύοντας
την 10η δεκαετία της ζωής του,
στα χέρια της καστανιώτισσας  
συζύγου του Ερμιόνης Χειμωνίδου, και των δύο κοριτσιών του,
της Λίτσας και της Σόφης, των εγγονών του, έφυγε από την ζωή,
στις αρχές του Αυγούστου ο αγαπημένος φίλος Αναστάσιος Φελλόπουλος.   Ο Τάσος Φελλόπουλος, γεννήθηκε στην Βέροια πριν
94 χρόνια. Μετά τις εγκύκλιες
σπουδές του στο δημοτικό και γυμνάσιο αποφοίτησε από την Ανωτέρα Εμπορική Σχολή Θεσσαλονίκης. Υπήρξε δόκιμος αξιωματικός
του ελληνικού στρατού, όταν η
σχολή ΔΕΑ ήταν στην Σύρο και το
πληροφορήθηκα ένα καλοκαιρινό
ξημέρωμα πριν 15 χρόνια στον
δρόμο για την Νάξο, όταν καθόταν
στο κατάστρωμα του πλοίου   και
παρακολουθούσε νοσταλγικά την
είσοδο του πλοίου στην Ερμούπολη.  Η πατρική κατοικία στο μέσο της οδού Κεντρικής. Από εκεί
παρακολουθούσε στα 15 του τα
γερμανικά στρατεύματα κατοχής
να περνούν από την μόνη οδό
για την   δυτική Μακεδονία και έδινε σημειώματα στην ελληνική
αντίσταση . Γνώρισε από τα
μικρά του χρόνια τον ελληνικό προσκοπισμό και τον
υπηρέτησε μέχρι τέλους με
εξαιρετική συνέπεια εφαρμόζοντας ως τρόπο ζωής.  
Υπήρξε ελεγκτής δημόσιων
υπολόγων και για πολλά
χρόνια λογιστής του Νοσοκομείου Βέροιας. Μετά τον
θάνατο της συζύγου του
Αντωνίας ζήτησε από τον
φίλο του Γιώργο Χιονίδη,
όπως ο ίδιος ο Τάσος μου
αποκάλυψε κάποτε και τον
βοήθησε να μετατεθεί στο
λογιστήριο του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, εγκατασταθείς
πλέον σμε τις κόρες του την
Θεσσαλονίκη. Λίγο καιρό
μετά, αποφάσισε και ήρθε
σε γάμου με κοινωνία με
την βεροιώτισσα μαία Ερμιόνη Χειμωνίδου με την
οποία έζησαν   4 δεκαετίες κοινού
συζυγικού βίου. Τα καλοκαίρια τα
περνούσε στην Χανιώτη, όπου

συναντούσε την βεροιώτικη θερινή παρεπιδημούσα ομήγυρη, αλλά χωρίς να γεύεται την χαρά της
θάλασσας αφού σαν γνήσιος βεροιώτης παλαιάς κοπής, μόνο στο
Λιανοβρόχι θυμόταν να κολυμπά

ων και σι ιερείς της
Θεσσαλονίκης και
της Βέροιας που του
ζητούσαν βοήθεια.
Στην 7η δεκαετία της
ζωής του, μου ζήτησε να επισκεφθούμε
το Αγιο Ορος , περπατήσαμε πολλά μονοπάτια του, και με
συνέπεια μαθητού
κρατούσε σημειώσεις από κάθε μέρος
που περνούσαμε,
με εκείνα τα μικρά
αλλά καλοβαλμένα
γράμματα και στίξη
που προκαλούσε
τον θαυμασμό των
γύρων του. Υπάρχει
μια φωτογραφία του
1950 στο διαδύκτιο
από μια επίσκεψη
του Ντίνου Ηλιόπουλου στους ασθενείς του Νοσοκομείου Βέροιας
όπου ο Τάσος είχε αναλάβει την
υποδοχή και φιλοξενία του. Εκτός
από τον Βασίλη Φωκά, συνεργάσθηκε στενά με τον αξέχαστο Δημήτριο Παπαδόπουλο, τον   Τάκη
Βλαχόπουλο, τον Παύλο Πυρινό,
τον Σπύρο Τελλίδη, τον Μάτσο ,
τον Θανάση Στάντζο, τον Δημήτρη
Μιχαηλίδη.   Στην Θεσσαλονίκη υπήρξε εκ των βασικών μελών της
παρέας των Πελαργών, της παρέας των αποδήμων βεροιωτών
στην συμπρωτεύουσα, μέλος της  
ακτύπητης παρέας του   Βαγγέλη Χαχάκη, Αχιλλέα Θεοφάνους,
Ευάγγελου Χουβαρδά, Μίμη Τσιτιρίδη. Και βέβαια τακτικό μέλος
της θρυλικής Παρασυναγωγής

των Βεροιέων στην Θεσσαλονίκη.
Όπως ανέφερα και στην εκκλησία,
παρόντος του ιερουργούντος αρχιερέως δεσπότη Κατερίνης και
φίλου του Σεβασμιότατου   Γεώργιου ο οποίος επίσης τον αποχαιρέτησε, ο Τάσος , άνθρωπος
φιλοσοφημένος, συνετός, μετρημένος, λογικός, θα μας έλεγε από
εκεί που βρίσκεται η ψυχή του να
μην στεναχωριόμαστε, αλλά να
χαμογελούμε και να χαιρόμαστε
την ζωή, διότι ήξερε ότι ο κύκλος
της ζωής του ολοκληρώθηκε κατά
πλήρη και αρμονικό τρόπο. Θα
τον θυμάμαι με αγάπη για όσα
μου πρόσφερε όσο ζω!
Το 40νθημερο μνημόσυνο θα
τελεστεί την Κυριακή 6.9.2020
στον Ι.Ν.Κυρίλλου κ Μεθοδίου
στη Θεσσαλονίκη

από την ζωή Αύγουστο πριν λί- Δημητρίου, στα γραφεία του οποίγα χρόνια, ο σπουδαίος Βασίλης ου τον συναντούσα κάθε πρωί για
Φωκάς συνεργάτης του και στον 7 χρόνια , κατοικώντας δίπλα του
προσκοπισμό. Ο Τάσος Φελλό- τα έτη 1996-2003. Επί δεκαετίες,
πουλος συνέδεσε την ζωή του και αφιλοκερδώς, με συστημική συνέτην ταμιολογιστική του συνέπεια πεια καθημερινά έπαιρνε τα χαράμε τον Ιερό Ναό του Αγίου ματα την ανηφόρα από την ΕγναΔημητρίου Θεσσαλονίκης, τία οδό προς τον Ναό   και περί
τον οποίο υπηρέτησε ευ- την 1 μεσημβρινή επέστρεφε στην
δοκίμως για 4 δεκαετίες και κατοικία του διεκπεραιώνοντας αυπήρξε στενός συνεργάτης μέτρητες υποθέσεις διαχείρισης
του τότε προισταμένου του της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.
Ναού και νυν Δεσπότη Βέ- Μπορώ   να γνωρίζω ότι πρόροιας Παντελεήμονα. Μια σφερε δε, τα απογεύματα, το ίδιο
φιλία και σχέση εμπιστο- αφιλοκερδώς, τις γνώσεις που
σύνης που κράτησε μέχρι απέκτησε στην τήρηση των εκτέλους. Από την συνοδεία κλησιαστικών επιτροπικών βιβλίτου αρχιμανδρίτη π.
Παντελεήμονα Καλπακίδη, ξεχώρισε τον
π. Γεώργιο Χρυσοστόμου , τον οποία
γνώριζε από τα χρόνια της νιότης του  και  
προ της κουράς του.  
Στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Βέροιας προσφέρονται Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε αΥπάρχει μια μεταπονασφάλιστους και άπορους πολίτες του Δήμου Βέροιας,  από εθελοντές επαγγελματίες υγείας. Για πληροφορίες
λεμική φωτογραφία
και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στο τηλεφωνικό νούμερο 23313στην οδό Κεντρικής,
53821 και 53809 ή να επισκέπτονται το Δημοτικό Ιατρείο στη   διεύθυνση οδός Σταδίου 51, πιο κάτω από το
όπου ηγείται της προγήπεδο της Βέροιας.
σκοπικής μπάντας
της Βέροιας. Υπήρξε
αρχηγός ομάδος, συστήματος, τοπικός έφορος Βέροιας . Διόρισε τον τότε στρατιωτικό ιερέα του Β’ΣΣ   Κυρό
Θεόκλητο Σετάκη, τον μετέπειτα Δεσπότη Ιωαννίνων,
στην θέση του Προέδρου
της Επιτροπής Κοινωνικής
Συμπαράστασης Προσκόπων Βέροιας και του έδιδε
κάθε καλοκαίρι μια σκηνή
στην Μεθώνη για να ζει την
προσκοπική ζωή. Όπως
μου είχε πει ηταν κίνηση
σκοπού για να πάψουν να
βάλουν οι εκκλησιαστικοί
κύκλοι κατά του προσκοπισμού. Συνέβαλε τα μάλλα
με το πνεύμα της απόλυτης
οικονομίας και τάξης στην
διαχείριση και  ολοκλήρωση
της ανακαίνισης της οροφής
του Ιερού Ναού του Αγίου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
17/08/2020 έως 21/08/2020

από παιδί. Στον δεύτερο γάμο του
με την Ερμιόνη τον πάντρεψε ένας άλλος βεροιώτης που έφυγε

Φαρμακεία
Τρίτη 25-8-2020
13:30-17:30 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-60279
21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8
(στενό Ν. Δημαρχείου)
23310-25669

Συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ

Αύγουστος 2020
Το συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ κατά το διάστημα
από 24-8-2020 μέχρι 30-8-2020 θα είναι το εξής: Αυτό
ματος τηλεφωνητής βλαβών: τηλ. 2331021814.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

δου, 55.000 ευρώ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-

τιμή 130.000 ευρώ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

Τηλ.: 6945 122583

κατοικία κοντά στο

(συζητήσιμη). Κιν.:

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

EUROMESITIKI.

7ο Δημοτικό, 75 τ.μ.,

6972913645 κ. Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόρο-

με υπόγειο 75 τ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για α-

φη οικοδομή από 100

και οικόπεδο 200

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

γορά γκαρσονιέρα

τ.μ. περίπου ο κάθε

τ.μ., 48.000 ευρώ.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

στο κέντρο, με ασαν-

όροφος, κοντά στη

Τηλ.: 6945 122583

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

σέρ, 1ος και άνω,

ΜΕΒΓΑΛ. Τηλ.: 6971

Euromesitiki.

μέχρι 20.000 ευρώ.

706894.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Τηλ.: 6945 122583.

ΔΙΑΒΑΤΟΣ ενοικιάζεται διαμέρισμα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

3Δ, ΣΛΚ, 2 W.C., 1ος

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι δ ι ό -

στημα 63 τ.μ. με πα-

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

όροφος μονοκατοικί-

ροφη κατοικία του

τάρι και υπόγειο στη

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ας. Τιμή συζητήσιμη.

‘71, 140 τ.μ. συνο-

Βέροια, οδός Τρύ-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

λικά, κάτω από Πιε-

φωνος 3. Τηλ.: 6944

πεδο στη Μέση Βέ-

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

ρίων, εντός οικοπέ-

024468.

ροιας, 6 στρέμματα,

γκαρσονιέρα επιπλω-

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει του πολίτες ότι λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν, αναπροσαρμόζει
τα καθημερινά δρομολόγιά του από 1-7-2020 έως 6-9-2020.

Τηλ.: 6981 760123.

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

Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής: 	
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.643
Γραμματεία: 	
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:	 2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής: 	
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.653
Γραμματεία: 	
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: 	
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής: 	
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.669
Γραμματεία: 	
2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών 	
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
2331350536
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
2332 3 50300
Δημαρχείο: 	
Fax: 	
2332 0 24260
ΚΕΠ: 	
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: 	
2333 3 50100
Δημοτολόγιο
23333 50150
Ληξιιαρχείο
23333 50130
Πρωτόκολλο
23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
23333 50144
Γραφείο Προσωπικού
23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου
23333 50142
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ 24-8 . Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, γκαρσονιέρα 30 τ.μ., κατασκευή 1982, 1
χώρος ,  2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά
, ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατάσταση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια,
ατομική θέρμανση με κλιματιστικό και με μία
ντουλάπα,   ενοίκιο 150€. Αποκλειστικά από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106623 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται
Studio 35τ.μ., 1ου ορόφου υπερυψωμένου,
σε άριστη κατάσταση, αποτελείται από έναν
μεγάλο ενιαίο χώρο και WC, βρίσκεται σε
πολύ κεντρικό σημείο, με ατομική θέρμανση
πετρελαίου, σε πολύ καλή τιμή μόνο: 170€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24413 ΠΙΕΡΙΩΝ, Γκαρσονιέρα 46
τ.μ., μικτά και 37 τ.μ. καθ. κατασκευή 2004, 1
υ/δ, σαλονοκουζίνα και μπάνιο , 1ος όροφος,
σε άψογη κατάσταση, καινούργια συνθετικά
κουφώματα   με διπλά τζάμια, επιμελημένης
κατασκευής, σε πολυκατοικία αξιώσεων, αυτόνομη θέρμανση με ωρομετρητές, ενοίκιο 250€.
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23457 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, κομπλέ επιπλωμένη γκαρσονιέρα 60 τ.μ., κατασκευή 1983, 1
υ/δ, σαλονοκουζίνα και μπάνιο , σε εξαιρετικά
καλή κατάσταση , με ατομική θέρμανση πετρελαίου και ελάχιστα κοινόχρηστα , 2 ος όροφος ,
χωρίς ανελκυστήρα, ενοίκιο 250€, Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι
ελεύθερο από 1/09/2020.
Κωδ: 106569 ΚΕΝΤΡΟ Ενοικιάζεται Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 75τ.μ. στον
5ο όροφο, Ρετιρέ, με 2υ/δ, σαλόνι, ανακαινισμένη κουζίνα, μπάνιο, έχει ατομική θέρμανση πετρελαίου, επιπλωμένο κομπλέ, με
ηλεκτρικές συσκευές και πλυντήριο ρούχων,
με μία ντουλάπα, διαμπερές, βλέπει σε μεγάλη
ανοιχτωσιά, ηλιόλουστοι χώροι, κουφώματα
αλουμινίου συρόμενα, με ανελκυστήρα, ηλιακό θερμοσίφωνα, σε πολύ κεντρικό σημείο,
μίσθωμα 350€. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 13175 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ περιοχή ΔΕΗ-ΓΗΠΕΔΟ , κομπλέ επιπλωμένο 108 τ.μ.
3ος ορ. του 1985 με 2 υ/δ,  , η θέα του καλή
και η  κατάσταση του  ,  ξύλινα πατώματα, και
θέρμανση με σόμπα πετρελαίου και θερμοπομπούς, με 2 κλιματιστικά, για   σοβαρούς
μισθωτές , Αποκλειστική ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ζητούμενο μίσθωμα 250€.
Θα είναι ελεύθερο από 15/09/2020.
Κωδ: 105757 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, Διαμέρισμα
110 τ.μ., κατασκευή 2003, 3 υ/δ, 1 ος όροφος,
βλέπει σε ανοιχτωσιά και με μία τεράστια βεράντα , με ύφος απέριττης πολυτέλειας που διαχέεται στον χώρο, ένα ονειρεμένο διαμέρισμα
και σε οικοδομή πολυτελούς κατασκευής , σε
υπεράριστη κατάσταση, εξωτερικά κουφώματα
καινούργια και σίγουρα αυστηρών τεχνικών
προδιαγραφών, με μοντέρνα αισθητική, με αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου με ογκομετρητές
και με ηλεκτρικές συσκευές, έχει ηλιακό θερμοσίφωνα και θωρακισμένη πόρτα εισόδου,

ενοίκιο 330 €. Διαθέσιμο από 1/10/2020. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ: 14039 - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην οδό Σαλαμίνος μία Μονοκατοικία συνολικής
επιφάνειας 100 τ.μ. ισόγεια σε σχετικά καλή
κατάσταση με οικόπεδο 600 τ.μ.. Αποτελείται
από 2-3 Υπνοδωμάτια σαλονοκουζίνα και
μπάνιο Διαθέτει επίσης θέρμανση Ατομική με
Πετρέλαιο και μία μεγάλη αποθήκη . - Τιμή:
220€.
Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. ,
με ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40
τ.μ. ,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σαλόνια 5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα,
και δύο μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει
καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές αλλά και ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται σε
τιμή πραγματικής ευκαιρίας , 350€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται
αποθήκη 120 τ.μ., με καλή πρόσβαση από
την είσοδο της οικοδομής , σε ημιυπόγειο , τιμή
πολύ χαμηλή μόνο 100€.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23000 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 26 τ.μ. 1ος  ορ.
Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά και
φωτεινότητα , έχει Κουφώματα Συνθετικά και
Ανελκυστήρα,  Τιμή: 160 € .
κωδ.23188 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον
Άγιο Αντώνιο , γραφείο 45 τ.μ., με δύο χώρους ,  με καινούργια κουφώματα και  με δικό
του μέσα   WC , 3 ος όροφος , μόνο 200€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 22958 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 2
ο όροφο κατάλληλο και για φροντιστήριο και
όχι μόνο. Αποτελείται από 3 Χώρους, και WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1986 και διαθέτει
θέρμανση Κεντρική με Πετρέλαιο. Τιμή: 350 €.
Κωδ: 22993 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  
Γραφεία συνολικής επιφάνειας 165 τ.μ. στον
2ο όροφο  κατάλληλο για φροντιστήριο και όχι
μόνο . Αποτελείται από 5 Χώρους, και 2 WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1986 και διαθέτει
θέρμανση Κεντρική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη
Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, - Τιμή: 700 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14301 - ΩΡΟΛΟΙ ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα επί μεγάλου κεντρικού δρόμου
συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. Αποτελείται από
1 Χώρο ενιαίο με δικό τoυ WC και είναι κατάλληλο για κάθε χρήση , ενοίκιο 200€.  Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του
ακινήτου αυτού.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
κωδ. 14035 Κατάστημα με ωραία βιτρίνα
σε καλό εμπορικό σημείο , πάροδο της Μητροπόλεως 36 τ.μ., ισόγειο και με 36 τ.μ. πατάρι , διατίθεται προς ενοικίαση  , ενοίκιο 400€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ 13832 Κατάστημα προς ενοικίαση
στο κέντρο 50 τ.μ., με πολύ χαμηλό μίσθωμα
μόνο 150€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 106289 ΡΟΔΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Θέση στάθμευσης σε ανοιχτή πυλωτή οικοδομής, με πολύ καλή και άνετη πρόσβαση, για 1
αυτοκίνητο, τιμή μόνο 40€. Αποκλειστική διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

στον κάμπο, κουφώματα αλουμινίου με διπλά
τζάμια, ηλιακό θερμοσίφωνα, θωρακισμένη
πόρτα εισόδου, ανελκυστήρα, με τέντες, κλειστό πάρκινγκ 18τ.μ. καθώς και μια αποθήκη
9 τ.μ., σε πολύ καλή γειτονιά, άνετοι χώροι,
σε τιμή προσφοράς 95.000€. Υπόδειξη μόνο
σε σοβαρά ενδιαφερόμενο αγοραστή. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12811 - ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιτελές μεγάλο και  ακατοίκητο διαμέρισμα  συνολικής επιφάνειας 156 τ.μ. στον 1 ο
όροφο με μοναδική θέα , σπάνια ανοιχτωσιά
, επιβλητικό με 4 υ/δ και πολύ άνεση. Πωλείται σε τιμή σπάνιας ευκαιρίας μόνο 42.000 €.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.  

ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 12743 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 2
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1995 και διαθέτει θέρμανση με σόμπα η
ότι άλλο θελήσει ο αγοραστής  , έχει καινούργια κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, και
ανελκυστήρα, έχει επίσης πάρκινγκ πυλωτής  ,
αποθήκη μέσα και ηλιακό θερμοσίφωνα - Τιμή:
50.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12870 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. μικτά και
80τ.μ. καθ., στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 2
υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1967 και διαθέτει απεριόριστη Θέα,
οι χώροι του λειτουργικοί, κουφώματα ξύλινα,
ανελκυστήρα, χωρίς θέρμανση, με εξαιρετική
διαρρύθμιση, σκαλιά εισόδου,   σε μοναδική
τοποθεσία, σε τιμή προσφοράς μόνο: 52.000
€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13084 ΡΟΔΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οροφοδιαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 τ.μ.
στον 5ο όροφο Ρετιρέ, αποτελείται από 3
υπνοδωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνιο . Είναι
κατασκευασμένο το 1997 και διαθέτει θέρμανση ατομική με κλιματιστικό, απεριόριστη Θέα

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13713 - ΠΙΕΡΙΩΝ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία
συνολικής επιφάνειας 160 τ.μ. 2 επιπέδων.
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη
το 1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ,
Αποθήκη , Κήπο - Τιμή: 80.000 €.
Κωδ. 13825 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πωλείται
Μονοκατοικία με 200 τ.μ., υπερυψωμένο ισόγειο και 150 τ.μ. υπόγειο , έχει ανεγερθεί σε
οικόπεδο 4000 τ.μ. , σαλόνι κουζίνα  ανεξάρτητη και 4  υ/δ, με εκπληκτική και ανεμπόδιστη
θέα , πρόκειται για μία ωραιότατη κατασκευή
αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών, με πολυτέλεια και ζεστασιά, έχει ατομική θέρμανση με
υγραέριο , , διαθέτει τζάκι , διπλό πάρκινγκ και
αναφέρεται μόνο σε απαιτητικούς αγοραστές ,
είναι μία ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, ζητούμενο
τίμημα 140.000€, Πληροφορίες μόνο στην
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 13971 ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπάνια μονοκατοικία στο Λοζίτσι  συνολικά σε δύο επίπεδα
220 τ.μ., σε  3.850τ.μ  οικόπεδο  , η κατασκευή
της έγινε το 2005, 2 υ/δ στο ισόγειο και 3 δσκλ
στον πρώτο όροφο , ανοιχτωσιά, εξαιρετικής
κατασκευής, γεωμετρικά δομημένη , ηλιόλουστοι χώροι, έχει τζάκι, με δύο μπάνια , σε πολύ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 120 τ.μ.
+ 35 τ.μ. πατάρι, με μεγάλη πρόσοψη,
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καλή τιμή μόνο: 300.000€.

ΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο
με εύκολη πρόσβαση.   Τιμή: 30.000 € .

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12951 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, με ανατολικό
προσανατολισμό οικόπεδο και με θέα τον κάμπο της Βέροιας , εντός σχεδίου πόλεως με
Σ.Δ. 0,8 μεγέθους 400 τ.μ., πωλείται στην τιμή
των 38.000€.
Κωδ.12922 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται εξαιρετικό οικόπεδο 450 τ.μ., με άνοιγμα πάνω σε
πλατεία  σ/δ 0,8 , πολύ ωραίο σχήμα και σε
τιμή εκπληκτικά χαμηλή σχεδόν στην αντικειμενική , από 90.000€ τώρα 36.000€.
Κωδ. 13007 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται ένα
εξαιρετικό οικόπεδο μεγάλο 1.010 τ.μ. γωνιακό
ανατολικό , κατάλληλο και για οικοδομή με σ/δ
0,8 , τιμή μόνο 110.000€.
Κωδ: 12923 - Βέροια Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1033 τ.μ. Επιπλέον χαρακτηριστικά:
Άρτιο  και Οικοδομήσιμο   , αποτελεί εξαιρετική
ευκαιρία. Τιμή: 19.000 €.
κωδ. 12952 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, σε μοναδικό
σημείο και με θέα τον κάμπο της Βέροιας πωλείται οικόπεδο 1.090 τ.μ., με Σ.Δ. 0,8 , τιμή
90.000€. Μπορεί να πουληθεί και το μισό.
Κωδ. 13010 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ πωλείται οικόπεδο στην είσοδο του χωριού από την πλευρά
της Βέροιας με 1965 τ.μ. , άρτιο και οικοδομήσιμο , σε τιμή εξαιρετικά χαμηλή μόνο 25.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14523 -  Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. 1ος  
και αποτελείται από 2 Χώρους, με δικό του
κουζινάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο το
2005 και διαθέτει θέρμανση ατομική με κλιματιστικό. Έχει κουφώματα συνθετικά και έπιπλα
, τιμή 45.000 €.
Κωδ 105042  ΓΡΑΦΕΙΟ , πωλείται πλησίον Πλ. Ωρολογίου επί της Κεντρικής με  40 τ.μ.,
1ος ορ. , δύο χώροι , σε καλή κατάσταση προσφέρεται σε   τιμή προσφοράς στα 12000€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 22842 Πωλείται γραφειακός χώρος
κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρολογίου
με 50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , κατάλληλος για κάθε χρήση και με πολύ λογικό
τίμημα τις 40.000€.
Κωδ: 14280 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 55 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
- Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα
Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια Τιμή: 35.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14210 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 58
τ.μ., ισόγειο, με 45 τ.μ. υπόγειο και 27 τ.μ.
πατάρι , εξαιρετικό , πολύ φωτεινό και με μεγάλη βιτρίνα , χωρίς θέρμανση , αυτοτελές,
κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , πρόκειται
δε για ένα πολύ αξιόλογο ακίνητο το οποίο
προσφέρεται σε μία πολύ λογική τιμή , μόνο
80.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 105097 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Κατάστημα 70 τ.μ., κατασκευή 90, ενιαίος χώρος , Ισόγειο, γωνιακό, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις
, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε πολύ καλή τιμή,
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 20.000 €.
Κωδ. 14158 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, πωλείται ισόγειο κατάστημα 80 τ.μ., σε οικόπεδο 8.000 τ.μ.
, κατάλληλο και για υγειονομικού ενδιαφέροντος , τσιπουράδικο κ.τ.λ μέσα στη φύση , ιδιαίτερο ακίνητο το οποίο ευρίσκεται σε εξαιρετικό
σημείο , είναι κατάλληλο και για άλλες χρήσεις
και προσφέρεται σε απίστευτα χαμηλή τιμή,
πολύ σπάνια ευκαιρία, μόνο 70.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 12773 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίσω από το
Κυδωνοχώρι αγροτεμάχιο  πολύ καλό δίπλα
στο κανάλι άδειο συνολικής επιφάνειας 5800
τ.μ. στην τιμή των 19.000. Αποκλειστική ΔΙΑ-

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ: 106495 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο 70τ.μ.
μικτά και 59τ.μ. καθαρά, στο Κέντρο της Βέροιας, σε ημιόροφο υπερυψωμένο ( σαν 1ος
όροφος), αποτελείται από έναν μεγάλο ενιαίο χώρο γραφείων, ξεχωριστό 2ο γραφειακό
χώρο και μπάνιο, σε πολύ κεντρικό σημείο,
με ατομική θέρμανση πετρελαίου, το οποίο
χρήζει ανακαίνισης. Το ακίνητο μπορεί να γίνει
και μία άνετη γκαρσονιέρα με 1υ/δ, μεγάλη
σαλοκουζίνα και μπάνιο. Προσφέρεται σε πολύ
καλή τιμή μόνο 25.000€. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική στέγη
συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο.
Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου ανακαινισμένο το οποίο αποτελείται από
τρεις γραφειακούς χώρους, ένα μπάνιο πολυτελείας καθώς και αποθήκη. Έχει καινούργια
συνθετικά κουφώματα με διπλά ενεργειακά
τζάμια τεσσάρων εποχών, ευρίσκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους χώρους , ατομική θέρμανση φυσικού αερίου, θωρακισμένη
πόρτα εισόδου και αποτελεί ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία, τιμή: 87.000 €. Ιδανικό ακίνητο για
κάποιον που αναζητεί κάτι μοναδικό στην καρδιά της πόλης. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά
ενδιαφερόμενο.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ  94 τ.μ  χωρις, ασανσέρ 3ΔΣΚ Χρήζει μικρης  ανακαιν. 50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  πλησιον ,42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 21000€
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ κατοικια 80 τ.μ με οικοπεδο 350 τ.μ 60000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 44000€
ΚΕΝΤΡΟ Διατηρητεο με 3ΔΣΚ και αδεια από αρχαιολογια για
εργασιες μονο 25000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75+75 τ.μ
Οικ.200 τ.μ 50000€
ΚΕΝΤΡΟ 94 τ.μ. 2ος με Θεα Α.Θ. ασανσερ,κοπλαμ 2-3 ΔΣΚ 70000€
ΠΙΕΡΙΩΝ κοντά  διπλοκατοικία 80 τ.μ+ ισογειο σε οικοπ.220 τ.μ 58000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 97 Τ.Μ 30 ετων 1ος 2Δσκ Αν.Θερμ. μονο 40000€
ΠΑΣΤΕΡ Υμιυπ. Διαμερισμα 111 τ.μ 30000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ διαμερισμα  με 2ΔΣ-Κ 75 τ.μ διαμπερες,με
θερμ/τες 34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 8 διατηρητεο 1ος 54 τ.μ-ισογειο 27τ.μ 55000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ  2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 380€                                                                          
ΑΝΩΓΕΙΟ  Διαμερισμα στα Παπακια 2ΔΣΚ Ατ.Θ. ,200€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 3ΔΣΚ 2WC ΤΖΑΚΙ Αυτ.Θερμανση Θεα,πολύ καλο 500€
ΚΕΝΤΡΟ επιπλωμενο Στουντιο 2ος καλο 250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 3ΔΣΚ Α.Θ Κοπλαμ 330                                                                                                  
ΚΕΝΤΡΟ Στουντιο επιπλωμενο 150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ΔΣΚ τζακι Α.Θ.  300€
ΕΡΜΟΥ Ισογειο 1ΔΣΚ σε ιδιοκτητη τριοροφη οικοδομγη 150€
ΠΡΟΣ ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ κτημα με καστανιες και αγροικια εξοχικη
1200Ε ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,ΚουμαριαΝ.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 22000 τ.μ  για Φωτοβολταικά 35000€
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 στρ. Θεση Συκιες για φωτοβολταικα η
καλλιεργειες 22000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης 1000 τ.μ αρτιο οικοπεδο 2000 μ. από
παραλια 45000€
ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ Οικοπεδο 450 τ.μ με θεα Θαλασσα αποστ.1800μ, 15000€

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης καθα-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος σε

ριότητας στη Βέροια για μόνι-

ξενοδοχείο στη Βέροια για α-

μη απασχόληση. Τηλ.: 23310

πογευματινή εργασία. Απα-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτο-

21904 κ. Κώστας.

ραίτητη η ικανότητα συνεννό-

κινήτων, ηλεκτρολόγος αυτο-

ησης στα Αγγλικά. Τηλ.: 6948

κινήτων από επιχείρηση στη

457059.

Βέροια για πλήρη απασχόλη-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαία για εργασία σε γυναικολογικό ιατρείο
στη Βέροια. Πληρ. τηλ.: 6932
245365.

πολύ καλό. Τηλ.: 23310 88018

ΠΩΛΗΣΗ γαϊδουράκια. Τηλ.

& 6972 012622.

επικοινωνίας: 2331071553 &

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρα, γυ-

ση. Ικανοποιητική αμοιβή. ΖΗ-

ράς και λαντσέρα, ημερομίσθιο

ΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί για πλήρη απασχόληση, καθώς και

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή με γνώσεις διπλογραφικών
βιβλίων. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε προϋπηρεσία. Απαιτείται βασική γνώση αγγλικών και εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.   Νικόλαος Γκίκας & ΣΙΑ Ο.Ε.,
Εμπόριο Ξυλείας, 5,5ο χλμ. ΠΕΟ Βέροιας – Νάουσας,
Τηλ. 6983438046.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 τμ.
με κτίσμα δυόροφο σε τιμή ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδομή και κατάστημα με υπόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. περιοχή Παπάγου
στα μπετά 100 τ.μ. ο κάθε όροφος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα Πιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/ΝΑ με
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώ και 110.000 ευρώ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό
11 στρέμματα στη Μελίκη (περιοχή

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

2331062900. Ώρες επικοινωνίας: 9:00 με 18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για παρασκευαστήριο
κρεάτων. Πληρ. στο τηλ.:
23310 42680 απο τις
9.00 π.μ. έως 1.00 μ.μ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

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

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

ΤΡΙΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για περι-

οδηγός με επαγγελματικό δί-

νέντευξη στα κεντρικά γρα-

ποίηση και φροντίδα ηλικιωμέ-

πλωμα. Πληρ. τηλ.: 23320

φεία μας, Θεσσαλονίκης 45

νου στη Βέροια. Τηλ.: 23310

42608.

Βέροια www.securitytsiflidis.

91098 κος Δημήτρης,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δι-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φρο-

πλωμα Γ΄ κατηγορίας για

ντίδα ηλικιωμένης στην Αγ.

οδική βοήθεια στη Βέροια.

Βαρβάρα για 24ωρη βάση.

Τηλ.: 23310 41601 & 6980

Πληρ. τηλ.: 2331300216.

136902 & 6988 564576.

15

gr-sales@securitytsiflidis.
gr- Τηλ. 2331027102.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ τύ-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για πε-

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι π τ υ χ ι ο ύ χο ς

που ΚΟΥΜΠΟΤΑ, τύπου

ριποίηση και φύλαξη ηλικι-

βοηθός φαρμακείου στη Βέ-

7100, 17 ίππους, μαζί με

ωμένου με άνοια σε 24ωρη

ροια. Τηλ.: 6947 564217.

πλατφόρμα, σε καλή κατά-

βάση στο Διαβατό Ημαθίας.

Η   ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ

σταση. Τηλ.: 6942 256821

Τηλ.: 6970 307198 & 6980

‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζη-

από τις 3.00 μ.μ. έως

489597.

τάει να προσλάβει για μόνι-

10.00 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από

μη απασχόληση, εξωτερικό

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από μαθη-

τη Μεταφορική «Ν. Ίκαρος»

πωλητή ή πωλήτρια για τους

τή του Μουσικού Σχολείου

Carrier με δίπλωμα Γ΄ ή

Νομούς Ημαθίας, Πέλλας,

σε άριστη κατάσταση Alto

Ε΄ κατηγορίας. Επιθυμητή

Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα

Σαξόφωνο μάρκας Jinbao

προϋπηρεσία. Τηλ.: 23310

προσόντα, ευχέρεια λόγου,

και ταμπουράς. Ελαφρώς

22022.

αγγλική γλώσσα, δίπλωμα

μεταχειρισμένα μαζί με

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για

αυτοκινήτου, άδεια εργασί-

τις θήκες τους. Τιμή Σα-

το κρεοπωλείο «Καρατζού-

ας προσωπικού ασφαλείας,

ξόφωνου 300 ευρώ. Τιμή

λας» στη Βέροια, με εμπει-

εμπειρία με βιογραφικό και

ταμπουρά 80 ευρώ. Τηλ.:

ρία. Τηλ.: 6937 249048.

συστάσεις. Μισθός, ασφά-

6973 658037.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία

λιση και ποσοστά. Παραλα-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία νο-

κρεάτων ξεκοκαλιστής και

βή δικαιολογητικών με συ-

σοκ. κρεβάτι ηλεκτρ. με
κο μ π ι ο ύ τ ε ρ σ ε ά ρ ι σ τ η

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευρώ. Η παραλαβή γίνεται από
τον αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι χαμηλή. Η περιοχή είναι
έξω από τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες πληροφορίες στο
6981 088721.

www.laosnews.gr

κατάσταση. Τηλ.: 6977
402239 κος Γιώργος.
Π Ω ΛΟΥ Ν ΤΑ Ι β ρ ε φ ι κά είδη της CICU σε πολύ
καλή κατάσταση, 400 ευρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310
62621.

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

φο έως 68 ετών με τα ίδια
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονομικά ανεξάρτητος αναζητά σοβαρή εμφανίσιμη

χαρακτηριστικά για μία ουσιαστική σχέση ζωής. Μόνο
σοβαρές προτάσεις. Τηλ.:
6997 933246.

κυρία χωρίς οικογενειακές

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κερδο-

υ π οχ ρ ε ώ σ ε ι ς ά ν ω τ ω ν

φόρα επιχείρηση, ερ-

65 ετών έως 75 ετών με

γαστήριο ζυμαρικών,

την προοπτική γνωριμίας
και συμβίωση. Τηλ.: 6977
951301.
ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος,
ζητά γνωριμία με κυρία
από 55 ετών έως 68 ε-

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

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

με σταθερή πελατεία

www.mesitikoveria.gr

και μηχανήματα σε ε-

1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

ξαιρετική κατάσταση.

μ2   1ος όροφος   4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

Τηλ.: 23310 92777.

τών, με σκοπό τη συμβιω-

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ση ή το γάμο. Τηλ.: 6986

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

585060.

ΣΛΑΒΕΙ:

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

ΚΥΡΙΑ 60 ετών, συνταξιούχος, κοινωνική, αξιοπρεπής, αναζητά σύντρο-

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

α) Άνδρα ή γυναίκα για
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

μ2 με θέα 40.000€

μ2   2ος όροφος λούξ τζάκι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

β) Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄ κατηγορίας
γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ
Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σ το
τηλ.: 6947 021868

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

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

CMYK
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P Μπορεί στόχος να είναι ο παράδεισος, αλλά σημασία έχει το ταξίδι…
P Εμείς πατούσαμε επί πτωμάτων. Η νέα γενιά θα πατάει επί
συμπτωμάτων.
P Στα νέα σχολικά βιβλία ιστορίας 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 αστυνομικοί στη Μύκονο. Οι μπάτσοι πουλάνε τα δημόσια έσοδα.
-Πού πήγες φέτος διακοπές;
-Πουθενά!
-Και εγώ εκεί ήμουν. Πώς δεν συναντηθήκαμε;

P Τα προγούλια του νεοέλληνα είναι πλέον το πιο προφυλαγμένο του σημείο.

στο αυτοκίνητο.

P Η αγάπη θα ψηφίσει όποιον τής τάξει ότι θα
γίνουν μόδα τα ασιδέρωτα. Τα έχει σε στοίβες.

P Διακοπές στην Κρήτη η Τζένιφερ Λόπεζ. Οι
Τούρκοι σεισμογραφικό, εμείς θωρηκτό.

P Ε τότε, να γίνει μόδα και η μία κάλτσα.
Φάγαμε τον τόπο τόσα χρόνια να βρούμε τη
δεύτερη.

P Με σεισμό 3,5 Ρίχτερ προσομοίωσαν την
πρόσφατη έκρηξη στη Βηρυτό τηλεοπτικοί δημοσιογράφοι. Προσεκτικά, μην σπάσει το νύχι από το
μανικιούρ από τα Ρίχτερ.

P Μετά τα παιδιά χωρίς μάσκα στο σχολείο, να
γράφουμε και τους γονείς με τσιγάρο στο σπίτι και

P Δημώδες:

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 βαδίζουν, 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.

13χρονη έπεσε από μεγάλο ύψος, ενώ έπαιζε
στην πλατεία Δημαρχείου Βέροιας
Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης
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 πεζουλιού, έχασε για αδιευκρίνιστους λόγους την ισορροπία της και έπεσε από μεγάλο ύψος στο πίσω
μέρος, δίπλα από τα σκαλοπάτια. Σοβαρά τραυματισμένη ανασύρθηκε από το σημείο και διεκομίσθη
στο νοσοκομείο Βέροιας, όπου λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης αποφασίστηκε να μεταφερθεί
στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται
ακόμη στην
εντατική σε
σοβαρή κατάσταση.

“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.

