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αυτής
δότης και τέκνων
Καλλινίκου, Θεο

Δύο νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού στην
Ημαθία… Δεν χαλαρώνουμε, προειδοποιούν οι ειδικοί!
Ίσκιος έξω από τις τράπεζες
για μεγαλύτερες ουρές;;;;
Με αφορμή την ενέργεια ενός καταστήματος τράπεζας
στο κέντρο της Βέροιας να τοποθετήσει ομπρέλα για να
έχουν ίσκιο αυτοί που περιμένουν στην ουρά, αναρωτιέται
κανείς αν είναι προς την σωστή κατεύθυνση η κίνηση της
τράπεζας...
Έχουμε επισημάνει στο παρελθόν και από την
συγκεκριμένη στήλη, ότι οι τράπεζες πρέπει να λάβουν
τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να αποσυμφορηθούν
οι ουρές έξω από τα καταστήματα. Σίγουρα η τοποθέτηση
ομπρελας ή ίσως και μιας τέντας δεν λυνει το πρόβλημα,
αφού με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται συνθήκες για
να αυξηθούν οι ουρές. Οι υπεύθυνοι των τραπεζών αντί
να ψάχνουν για σκιά, θα έπρεπε να σχεδιάζουν τρόπους
αποσυμφόρησης των ουρών και καλύτερης εξυπηρέτησης
του κοινού. Αρχικα ένα μηχάνημα εκτός καταστήματος
που θα δίνει σειρά προτεραιότητας και κατά προσέγγιση
χρόνο αναμονής, σε συνδυασμό με έναν υπάλληλο
ασφαλείας που θα φροντίζει να μην παραμένουν “στρατιές”
έξω από τα καταστήματα, αλλά μόνο αυτοί που πλησιάζει
η σειρά τους.
Σε δεύτερο χρόνο η διάδοση των αυτόματων εφαρμογών
που θα δίνουν αριθμό προτεραιότητας και θα ενημερώνουν
τους πελάτες online σε πόση ώρα θα εξυπηρετηθούν, στην
κατεύθυνση πάντα της αποσυμφόρησης και αποφυγής της
ταλαιπωρίας.
Φυσικά αν επιτευχθούν τα παραπάνω, μια ομπρέλα ή
μια τέντα είναι πολιτισμός και καλό είναι να υπάρχει. Αλλά
μην περιμένετε μόνο από την ομπρέλα να δώσει λυση. Τα
πράγματα είναι σοβαρά και οι λύσεις πρέπει να μελετημένες
για να αποφέρουν θετικά αποτελέσματα.

«ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ ΤΟ ΝΕΡΟ» στις
βρύσες του Σελίου από την ΔΕΥΑΒ

Με δεδομένη την αυξημένη επισκεψιμότητα για τον επόμενο μήνα στο Σέλι, η ΔΕΥΑΒ προχώρησε στην τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων στις
δημόσιες βρύσες του χωριού, αφού μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το νερό
είναι ακατάλληλο.
Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ Στέργιος Διαμάντης δήλωσε στον ΛΑΟ, ότι το νερό στις δημόσιες βρύσες του Σελίου ελέγχθηκε από την υπηρεσία και κρίθηκε
μη πόσιμο. «Το νερό από τις βρύσες στις πλατείες, παιδικές χαρές κλπ. του
Σελίου, δεν προέρχεται από το δίκτυο της ΔΕΥΑΒ, αλλά από πηγές και είναι
ακατάλληλο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Διαμάντης.  Προχώρησαν σε σύσταση
να σφραγισθούν οι βρύσες για την ασφάλεια των κατοίκων, ωστόσο υπήρξαν
αντιδράσεις από μεγάλη μερίδα δημοτών που επιθυμούν για λόγους αισθητικούς και παράδοσης να «τρέχουν» οι βρύσες και έτσι η ΔΕΥΑΒ προχώρησε
στην ανάρτηση των συγκεκριμένων πινακίδων .
Να θυμίσουμε ότι το πρόβλημα είχε εντοπισθεί και πέρυσι το καλοκαίρι,
όταν είχε γίνει έλεγχος ξανά από την ΔΕΥΑΒ   και είχαν τοποθετηθεί και πάλι
προειδοποιητικές ταμπέλες, που δυστυχώς σε λίγες ημέρες είχαν εξαφανιστεί…
Για το καλό της δημόσιας υγείας και προστασίας ειδικά των μικρών παιδιών,
ας παραμείνουν οι προειδοποιητικές ταμπέλες στη θέση τους!

Και σήμερα στη μία λωρίδα, εναλλάξ, η κυκλοφορία
μπροστά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας
Από χθες ξεκίνησαν οι  εργασίες   φορτοεκφόρτωσης και εγκατάστασης μεταλλικών στοιχείων στην
αυλή του  Αρχαιολογικού Μουσείου
Βέροιας επι της οδού Ανοίξεως για
τον «τοίχο της Μνήμης» και για τον
λόγο αυτό η κυκλοφορία γινόταν
από τη μία λωρίδα εναλλάξ.
Οι ρυθμίσεις της Τροχαίας ισχύουν και σήμερα Τετάρτη από
τις   από τις 08:00΄ π.μ. έως τις
7.00 μ.μ., από τη συμβολή της Ανοίξεως με την οδό Κονίτσης έως
τη συμβολή της με την οδό Σκρα
… Λίγη παραπάνω προσοχή από
τους οδηγούς!

Άμεσα κουρεύτηκε το «παρτέρ»ι
που εμπόδιζε την ορατότητα των οδηγών

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

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 1801

Δύο νέα επιβεβαιωμένα θετικά κρούσματα κορωνοϊού στην Ημαθία είχαμε το βράδυ της Δευτέρας, από ένα σε
Βέροια και Νάουσα ανακοίνωσε χθες   ο ΕΟΔΥ. Πρόκειται για γυναίκες, ασυμπτωματικές, εκ των οποίων, η πρώτη,
στη Νάουσα, είχε σχέση με επιβεβαιωμένο κρούσμα στο οικογενειακό περιβάλλον αλλά είναι καλά στην υγεία της και
παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό. Η δεύτερη αφορά σε 40χρονη η οποία διαπιστώθηκε θετική κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο. Είναι καλά στην υγεία της και παραμένει και αυτή σε κατ’ οίκον περιορισμό.
Είναι εμφανές πλέον ότι η κατάσταση σοβαρεύει και η Ημαθία παρότι είχε παραμείνει σχεδόν μηδενική στην πρώτη δύσκολη φάση της πανδημίας, τώρα πλησιάζει σχεδόν στα 20 κρούσματα!
Έκκληση λοιπόν προς όλους να μην χαλαρώσουν τα μέτρα προφύλαξης στο πλαίσιο της ατομικής αλλά και συλλογικής ευθύνης, καθότι η συχνότητα των περιστατικών άρχισε να γίνεται ανησυχητική.

Δύο ομπρέλες έβγαλε η
Eurobank για τους πελάτες
και τις ουρές

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται

Ένα ασφαλές και σύγχρονο γήπεδο
ήταν επιβεβλημένη ανάγκη και απαίτηση
των μαθητών του Μουσικού Σχολείου
Βέροιας που υλοποιήθηκε από τον δήμο
Βέροιας. Μετά από έργα διαμόρφωσης
του εδάφους και επίστρωσης ειδικού ασφάλτινου δαπέδου και προμήθειας εξοπλισμού(μπασκέτες, ορθοστάτες με δίχτυ
και εστίες)   διαμορφώθηκε ένα γήπεδο
στον χώρο του σχολείου για μπάσκετ,
χάντμπολ και βόλεϊ. Η συνολική δαπάνη
του έργου καλύφθηκε από ιδία δαπάνη
του δήμου Βέροιας, ενώ ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Αλέξης
Τσαχουρίδης δήλωσε στο ΛΑΟ, ότι ο
δήμος επικεντρώνεται εκτός από την εκτέλεση μεγάλων έργων και στην εκπόνηση έργων μικρότερης κλίμακας που θα
βελτιώσουν την καθημερινότητα και την
ποιότητα ζωής των δημοτών.  

ΕΤΟΣ:

Με δύο μεγάλες ομπρέλες έξω από το υποκατάστημα της
Μητροπόλεως και Αγ. Δημητρίου στη Βέροια, συμβάλλει η
Eurobank στη μείωση της ταλαιπωρίας των πελατών της, από
τον ήλιο και τη ζέστη του καλοκαιριού, αφού λόγω του υγειονομικού πρωτοκόλλου του κορωνοϊού, απαγορεύεται η είσοδος
στην Τράπεζα, εάν δεν ακολουθούνται οι όροι των αποστάσεων μεταξύ των πελατών. Οπότε με τη σκιά των ομπρελών
ανακουφίζει κατά κάποιον τρόπο την αναμονή…
Μήπως, ωστόσο, υπάρχουν πιο αποτελεσματικές λύσεις
γενικότερα για τους πολυσύχναστους χώρους;

Άμεση ήταν η παρέμβαση της υπηρεσίας περιβάλλοντος του Δήμου
Βέροιας και κούρεψε τη
βλάστηση   στο παρτέρι
της συμβολής των οδών
Βενιζέλου και Βερμίου
χθες   το πρωί, το οποίο
έφτασε στο σημείο να γίνει επικίνδυνο λόγω έλλειψης ορατότητας των
οδηγών.
Τελικά τακτοποιήθηκε
άμεσα το πρόβλημα…
Τα καλά να λέγονται!
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Μετά την 48ωρη απεργία, έρχονται
7 νέοι υπάλληλοι στο Τελωνείο της Βέροιας,
δηλώνει ο υφ. Οικονομικών, Απ. Βεσυρόπουλος
-Θ. Κρέτσης, πρόεδρος τελωνειακών Μακεδονίας, στον ΑΚΟΥ 996: «Δεν πάει άλλο με την
υποστελέχωση ενός από τα μεγαλύτερα σε όγκο δουλειάς, τελωνεία της χώρας
«Ο κόμπος έφτασε
στο χτένι, είδαμε ότι δεν
υπάρχει άλλη λύση και
στο πρόσφατο συμβούλιο της Ομοσπονδίας
Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος που έγινε
με τηλεδιάσκεψη στις
16 Ιουλίου, η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε 48ωρη απεργία, μόνο για το Τελωνείο της
Βέροιας» τόνισε χθες
στην εκπομπή «Πρωινές σημειώσεις» του ΑΚΟΥ 99.6 ο πρόεδρος
της Β΄ Ένωσης Τελωνειακών Μακεδονίας
και αντιπρόεδρος της
Ομοσπονδίας, κ. Θεοδόσης Κρέτσης, που βρίσκεται από χθες στη Βέροια, για τη
στήριξη των συναδέλφων του.
Ειδικά στη Βέροια, η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο,
δήλωσε ο κ. Κρέτσης, εκτιμώντας ότι ένα ιδιαιτέρως σημαντικό
τελωνείο για τη χώρα, αυτό της Βέροιας, είναι τόσο υποστελεχωμένο που δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον, καθότι από τις
18 οργανικές θέσεις, υπηρετούν μόνο 9 υπάλληλοι δουλεύοντας
άνευ όρων και ορίων και από αυτούς, οι τρεις μέσα στο επόμενο
διάστημα αποχωρούν.
«Και προσωπικό αλλά και διευθυντή πρέπει να στείλουν διότι, με 5 άτομα που θα απομείνουν, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει
το Τελωνείο στις υπηρεσίες του» προσθέτει ο κ. Κρέτσης, καλώντας τη διοίκηση της ΑΑΔΕ να αναλάβει τις ευθύνες που της
αναλογούν και να προβεί άμεσα στη στελέχωση του Τελωνείου
Βέροιας, το οποίο έχει έναν μεγάλο όγκο εργασιών, εφάμιλλο
των μεγάλων εξειδικευμένων αυτοδύναμων Τελωνείων. «Πέρα
από τις εξαγωγές, η Βέροια έχει κι άλλα, όπως εκτελωνισμούς
αυτοκινήτων που κανονικά αποτελεί από μόνο του ένα στελεχωμένο τμήμα, (όπως π.χ. στη Θεσσαλονίκη), τμήμα που
ασχολείται με τα ποτά και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης
και γενικώς έχει όλα τα αντικείμενα της Τελωνειακής Υπηρεσίας,
αλλά με ελάχιστο προσωπικό που δουλεύει από νωρίς το πρωί
μέχρι τη νύχτα, για να εξυπηρετήσει τον όγκο των εξαγωγών
ενός μεγάλου εξαγωγικού κέντρου όπως είναι η Ημαθία και παράλληλα όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα δουλειάς», προσθέτει ο κ.
Κρέτσης, τονίζοντας με έμφαση ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να πάει άλλο… «Είναι επικίνδυνη η δουλειά μας και η κάθε
υπογραφή είναι χρήματα»!
Η Ομοσπονδία έχει κάνει προσπάθειες επικοινωνίας και
συζήτησης με την Διεύθυνση Προσωπικού και την ΑΑΔΕ «αλλά
ακόμα περιμένουμε να διοριστούν κάποιοι νέοι, που μας είπαν»,

λέει ο κ. Κρέτσης, απευθυνόμενος και στον ημαθιώτη υφυπουργό Οικονομίας Απ. Βεσυρόπουλο για την στελέχωση του Τελωνείου.
Η διήμερη απεργία στο Τελωνείο της Βέροιας, έχει και σοβαρές συνέπειες στις εξαγωγές και στον πρωτογενή τομέα, αφού
δεν θα τελωνίζονται, παραδίδονται και εξάγονται νωπά φρούτα-λαχανικά και γάλατα, παγωτά, γιαούρτια, λουλούδια. φρέσκα
ψάρια και κρέατα, κατεψυγμένα ψάρια και κρέατα, κ.λ.π.
Το προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια της απεργίας, θα
προβαίνει μόνο σε τελωνειακές εργασίες που έχουν σχέση με
την εισαγωγή και εξαγωγή ευπαθών ζωτικής ή εθνικής σημασίας
προϊόντων, δηλαδή θα προβαίνει στην παράδοση μόνο στρατιωτικών εφοδίων (το σύνολο αυτών με την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται με έγγραφο του αρμοδίου Αρχηγείου, Υγειονομικού
υλικού και φαρμάκων (αποκλειστικά σε αυτά που αφορούν στις
ανάγκες των Νοσοκομείων), καυσίμων (αποκλειστικά σε αυτά
που αφορούν στις ανάγκες των Νοσοκομείων και των μέσων
μαζικής μεταφοράς) και ζώντων ζώων. Επίσης, θα επιλαμβάνεται όλων των περιπτώσεων λαθρεμπορίας και όχι μόνο των
σοβαρών που προβλέπει ο νόμος, καθώς και της δίωξης ναρκωτικών, ως συνήθως.
Απ. Βεσυρόπουλος: Επίκειται
η τοποθέτηση 7 νέων υπαλλήλων
Με αφορμή την απεργιακή κινητοποίηση των τελωνειακών
της Βέροιας, Ο Υφυπουργός Οικονομικών και Βουλευτής Ημαθίας Απόστολος Βεσυρόπουλος, έκανε την ακόλουθη δήλωση,
σχετικά με τη στελέχωση του Τελωνείου με 7 νέους υπαλλήλους:
«Το πρόβλημα της υποστελέχωσης του Τελωνείου Βέροιας
δεν προέκυψε τώρα, ήταν γνωστό σε μένα εδώ και καιρό. Από
τις αρχές του χρόνου, ασχολήθηκα επισταμένως με το συγκεκριμένο πρόβλημα με στόχο να ενισχυθεί η λειτουργία του με

προσωπικό. Ήδη
αυτή τη στιγμή επίκειται η τοποθέτηση
7 νέων υπαλλήλων.
Θα έρθουν 3 υπάλληλοι με μετάταξη
από άλλους φορείς
του Δημοσίου (1 ΠΕ
& 2 ΔΕ Τελωνειακών) και 4 υπάλληλοι (ΠΕ Τελωνειακών) μέσω νέας
προκήρυξης ΑΣΕΠ.
Παράλληλα, με την
ΔΔΑΔ Β 1088304
ΕΞ 2020/22.07.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καλούνται
τελωνειακοί υπάλληλοι της ΑΑΔΕ να
υποβάλλουν αίτηση απόσπασης ή μετάθεσης έως 31.07.2020,
για την άμεση ενίσχυση του Τελωνείου Βέροιας.
Ο στόχος είναι να αποκατασταθεί άμεσα η εύρυθμη λειτουργία του Τελωνείου».
8.000 παραστατικά εξαγωγής…
Να σημειώσουμε τέλος ότι σύμφωνα με περσινά στοιχεία, το
Τελωνείο της Βέροιας, είχε 8.000 παραστατικά εξαγωγής, που
χαρακτηρίζεται ως τεράστιος αριθμός για τα εξαγωγικά δεδομένα.
Σοφία Γκαγκούση

Φρόσω Καρασαρλίδου: Δυο μέρες χωρίς εξαγωγές
φρούτων από το Τελωνείο Βέροιας
Για τις επιπτώσεις της απεργίας στο Τελωνείο της Βέροιας η βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω Καρασαρλίδου, δήλωσε:
«Νέα επιτυχία των “αρίστων” και του επιτελικού κράτους της Ν.Δ. “Έκλεισε” το Τελωνείο Βέροιας λόγω έλλειψης προσωπικού. Λειτουργεί μόνο με προσωπικό ασφαλείας για εργασίες: α) Στρατιωτικών εφοδίων, β) Υγειονομικού υλικού και φαρμάκων, γ) Καυσίμων, δ) Ζώντων
ζώων. Μεγάλο το πλήγμα για τις ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ!
Η Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδας σημειώνει ότι το Τελωνείο Βέροιας είναι αδύνατον να αντεπεξέλθει στο έργο του δίχως
σημαντική ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό, καλεί δε τη διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε. να αναλάβει τον υπηρεσιακό της ρόλο, τις ευθύνες που της
αναλογούν και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την επαρκή στελέχωσή του.
Εμείς καλούμε τον πολιτικό προϊστάμενο αρμόδιο υπουργό εξ Ημαθίας, να αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες και άμεσα να λύσει το θέμα.
Καλούμε επίσης τους φορείς τις Ημαθίας σε ετοιμότητα για το Τελωνείο στην Κουλούρα, γιατί με τους “αρίστους” και το επιτελικό τους
κράτος, ο εφησυχασμός και η εμπιστοσύνη δεν πρέπει να υπάρχουν».
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ΒΙΒΛΙΟ

Βλαχοχώρια Ανατολικού Βερμίου
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Γράφει ο Γεράσιμος Καλλιγάς
Ο Ιωάννης Τσιαμήτρος είναι βαθύς γνώστης της λαογραφίας, με οξύ διερευνητικό
βλέμμα και αντικειμενική παρατήρηση πάνω στα θέματα της τοπικής ιστορίας και του
πολιτισμού. Η αγάπη του για την παράδοση
αναζητά έκφραση με ποικίλους τρόπους,
καθιστώντας τον όλα αυτά τα χρόνια χοροδιδάσκαλο, αρθογράφο σε τοπικές εφημερίδες και συγγραφέα λαογραφικών
πονημάτων.
Το τελευταίο του βιβλίο, «Βλαχοχώρια
Ανατολικού Βερμίου», είναι αποτέλεσμα
προσωπικής εμπειρίας και επιτόπιας έρευνας 30 ετών, άρρηκτα συνδεδεμένης με
την ιστορία, καθώς στηρίζεται σε μαρτυρίες
και σε πλήθος βιβλιογραφικών αναφορών.
Πρόκειται για μια μελέτη με κυρίαρχο τον
κοινωνικό και πολιτισμικό προσανατολισμό,
που σαν στόχο έχει να κρατήσει ζωντανά
στη μνήμη των νεότερων τον χαρακτήρα
και την καθημερινότητα των παλαιότερων
κοινοτήτων.
Ξεκινώντας με μια παρουσίαση της γεωλογίας των χωριών του Βερμίου και με μια πλήρη απαρίθμηση της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής, καταλήγει στον τρόπο που αυτά αποτέλεσαν βάση για την ίδρυση των
βλάχικων οικισμών. Ακολουθεί μια αναλυτική παρουσίαση όλων των βλάχικων κοινοτήτων
της περιοχής του Βερμίου, με αναφορές στην ιστορία, τη δομή και τους θεσμούς τους, και
προχωρεί σε μια εξαιρετική παρουσίαση των συνηθειών, των εθίμων και των δραστηριοτήτων των Βλάχων κατοίκων, ζωντανεύοντας όλες τις αρχές και τις αξίες τους αλλά και τις δεισιδαιμονίες και τις προλήψεις τους. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ακόμη και η αναφορά
στις διατροφικές συνήθειες των Βλάχων δεν είναι στείρα, αλλά συνοδεύεται από αναλυτικές
συνταγές, ως δείγμα της βαθιάς επιθυμίας του να διαιωνίσει την παράδοση. Φυσικά, ως
ερευνητής δε θα μπορούσε να παραλείψει την αναφορά στο γλωσσικό ζήτημα της βλάχικης
διαλέκτου και ως εξαιρετικός χοροδιδάσκαλος, τη μελέτη και την παρουσίαση τόσο της παραδοσιακής μουσικής όσο και της παραδοσιακής ενδυμασίας.
Πρόκειται για μια γραφή γεμάτη από ιστορικές μνήμες και για μια ματιά κοινωνικό-πολιτισμική, που απευθύνεται στον μέσο αναγνώστη, χωρίς να υπολείπεται καθόλου σε επιστημονικότητα. Ο Ιωάννης Τσιαμήτρος, πιστός υπηρέτης της λαογραφίας, προσφέρει μέσα
από την προσωπική του έρευνα και εμπειρία έναν πολύτιμο οδηγό τόσο για τις μελλοντικές
γενιές όσο και για τους μελλοντικούς ερευνητές.

Συνεδριάζει την Παρασκευή
η Κοινότητα Βέροιας

Τηλεδιάσκεψη γνωριμίας
του ΣΗΠΕ με τον Γενικό
Γραμματέα Επικοινωνίας
και Ενημέρωσης
Τηλεδιάσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κ. Γιάννη
Μαστρογεωργίου είχε το πρωί της Δευτέρας, 27 Ιουλίου, το Δ.Σ. του Συνδέσμου
Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων,
«εγκαινιάζοντας» με τον τρόπο αυτό τις
εθιμοτυπικές συναντήσεις γνωριμίας, αλλά
και κατάθεσης προς την κεντρική διοίκηση,
των θέσεων και αιτημάτων του κλάδου.
Στην τηλεδιάσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα και διήρκησε
περισσότερο της μίας ώρας, συμμετείχαν
από πλευράς Δ.Σ. του Συνδέσμου, ο πρόεδρος κ. Γιώργος Κατσαΐτης, ο αντιπρόεδρος κ. Μανώλης Χαλκιαδάκης, καθώς
και η γραμματέας κ. Νατάσσα Βαφειάδου,
ενώ τον Γενικό Γραμματέα, «συνόδευαν»
και στελέχη της Γενικής Γραμματείας και
Ενημέρωσης.
Όπως ενημερώνει το Δ.Σ. ο Σύνδεσμος
Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων
προσήλθε στην τηλεδιάσκεψη με συγκεκριμένη «ατζέντα»
θεμάτων, προτάσσοντας, την αναγκαιότητα συγκρότησης
Μητρώου των περιφερειακών επιχειρήσεων τύπου, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου, με συγκεκριμένα κριτήρια,
όπως η ιστορικότητα, η αναγνωσιμότητα και η απασχόληση, που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση του νέου Μητρώου και σειράς εφαρμογών στην συνέχεια. Προϋπόθεση
θέσπισης μίας νέας οργανωτικής πραγματικότητας που θα
αποτρέπει ελλειπτικές πρακτικές όσον αφορά π.χ. στην
κρατική διαφήμιση.
Τα ζητήματα που έθεσε προς τον κ. Μαστρογεωργίου ο
ΣΗΠΕ αφορούν επίσης:
• Στην ίδρυση Επιμελητηρίου περιφερειακού Τύπου
ώστε να συμβάλει αποφασιστικά στην οργανωτική ανασυγκρότηση του χώρου και την αναβάθμιση της ιδιότητας του
Εκδότη και των μελών του γενικότερα
• Στο Πρόγραμμα «μακράς πνοής» για την ενίσχυση
του περιφερειακού τύπου- συμπεριλαμβανομένων των
Ενώσεων αυτού αλλά και του Ινστιτούτου Επαρχιακού
Τύπου στα Χανιά- αλλά και στην συγκρότηση Ταμείου για
τον Τύπο, μέσω του οποίου θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν ποικίλες δράσεις, όπως η ενίσχυση της φιλαναγνωσίας, έρευνες της κοινής γνώμης κ.α.
• Στην ανάγκη ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο του άρθρου 15 της ευρωπαϊκής Οδηγίας 790/2019 για τα πνευματικά δικαιώματα, ως μέτρο αποτροπής της «λεηλασίας»
της δημοσιογραφικής παραγωγής, την αποκατάσταση των
δικαιωμάτων και κατ’ επέκταση των πληττόμενων από την
αυθαιρεσία επιχειρήσεων Τύπου

• Στην διατήρησης της υποχρέωσης του Δημοσίου
να ανακοινώνει και να καταχωρεί μέσω των περιφερειακών εφημερίδων, πρωτίστως για λόγους διαφάνειας και
ενημέρωσης. Ο ΣΗΠΕ επανέλαβε την πάγια θέση του
της επ’ αόριστον παράτασης της ισχύς της υποχρέωσης,
επισημαίνοντας επίσης πως η όποια επ’ αυτού εξέλιξη θα
πρέπει να συνεκτιμηθεί κατά την εκπόνηση νέου πλαισίου
υποστήριξης του περιφερειακού Τύπου και όχι πριν από
την καθιέρωσή του.
Για την επιτυχή έκβαση όλων των προαναφερθέντων
ζητημάτων αλλά και τον «εκσυγχρονισμό» των σχέσεων
μεταξύ Δημοσίου και των επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου, ο ΣΗΠΕ κατέθεσε την πρόταση συγκρότησης Επιτροπής διαβούλευσης με μέλη, εκπροσώπους των συνεργαζόμενων Φορέων των επιχειρήσεων Τύπου (ΣΗΠΕ, ΕΙΕΤ,
ΕΔΙΠΤ), και των Υπηρεσιών των οικείων κυβερνητικών
χαρτοφυλακίων, συμφώνως των καλύτερων ευρωπαϊκών
πρακτικών και του διεθνούς υποδείγματος.
Κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ο κ. Μαστρογεωργίου επεσήμανε την πρόθεσή του να συνεργαστεί με
τους εκπροσώπους των περιφερειακών επιχειρήσεων
Τύπου για την δημιουργία ενός συλλογικού πλαισίου ρυθμίσεων που αφορούν στον περιφερειακό τύπο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη «επικοινώνησης» των θέσεων αυτών
και στα αρμόδια Υπουργεία.
Προς τον σκοπό αυτό ο ΣΗΠΕ, θα συνεχίσει το επόμενο διάστημα τις επαφές του, αρχής γενομένης από τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, κ. Στέλιο Πέτσα και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη.

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»

23/7/20 - 29/7/20

Ο Πειρατής Μαυροδόντης
και το Μαγικό Διαμάντι
Captain Sabertooth and the
Magic Diamond
Προβολές:
Παρασκευή
24/7 – Σάββατο 25/7 στις 20.40
Το Κόλπο του Αιώνα
(El Robo del Siglo)
Πρωταγωνιστούν: Γκιγιέρμο
Φρανσέγια, Ντιέγο Περέτι, Χουάν Αλάρι, Πάμπλο Ράγκο

Τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Βέροιας θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, κεκλεισμένων των θυρών, την Παρασκευή 31-7-2020 στις
18:00, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
-Γνωμοδότηση για τη μελέτη σήμανσης της οδού Βλάχων Ηρωίδων & Ακροπόλεως για τη σύνδεση με τη Γέφυρα Αφών Κούσιου Δήμου Βέροιας.
-Γνωμοδότηση για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς
Λουτρού και Περικλέους.
-Γνωμοδότηση για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς
Πιερίων, Ακροπόλεως, Ημαθίωνος και Πύρρου.

Προβολές: Πέμπτη 23/7 στις 21.00 ,
Παρασκευή 24/7, Σάββατο 25/7 στις 22.00,
Κυριακή 26/7 στις 21.00
Δευτέρα 27/7 στις 21.00
Τρίτη 28/7 – Τετάρτη 29/7 - εκτός
Stand Up comedy – COMEDY FOR THE
MASSES
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΛΙΑΤΣΗΣ – ΗΛΙΑΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ –
MIKEIUS
Τρίτη 28 ΙΟΥΛΙΟΥ στο Θερινό σινεμά ΣΤΑΡ στις
21.30

«Ο Καραγκιόζης Διακοπές στον Βόρειο Πόλο»
Tετάρτη 29 Ιουλίου στο Θερινό σινεμά «ΣΤΑΡ»
στις 19.30
ΑΡΚΑΣ Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ - Ζωή Μετά
Τετάρτη 29 ΙΟΥΛΙΟΥ στο Θερινό σινεμά ΣΤΑΡ
στις 21.30
Οι ξεκαρδιστικές ιστορίες του Αρκά σε καλοκαιρινή περιοδεία
Θανάσης Βισκαδουράκης, Γιώργος Γιαννόπουλος, Σοφία Βογιατζάκη, Πέτρος Μπουσουλόπουλος, Χρήστος Τριπόδης, Δημήτρης Αγοράς
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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Από σήμερα οι εργασίες
κατασκευής θέσεων
για δίκυκλα
σε 5 σημεία της Βέροιας

Στην ανακύκλωση
τα εγκαταλελειμμένα
οχήματα που
περισυλλέγει
η Δημοτική Αστυνομία
Βέροιας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας πρόκειται να ξεκινήσει εργασίες κατασκευής θέσεων για δίκυκλα οχήματα σε διάφορα σημεία του ευρύτερου
κέντρου της πόλης. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 29 Ιουλίου
2020 και αναμένεται να ολοκληρωθούν το προσεχές διάστημα.
Πιο συγκεκριμένα, τα σημεία που θα κατασκευαστούν οι νέες θέσεις
στάθμευσης για δίκυκλα είναι οι εξής:
1. Οδός Μητροπόλεως από το ύψος του καταστήματος Goody’s έως το
τέλος του αύλειου χώρου της εκκλησίας Σωτήρος Χρηστού.
2. Αρχή της οδού Βενιζέλου.
3. Οδός Ανοίξεως από συμβολή με την οδό Δαβάκη έως τη συμβολή με
την οδό Ελιάς.
4. Οδό Ελιάς έως τη συμβολή με την οδό Κωτουνίου.
5. Τμήμα της οδού Κεντρικής από τη συμβολή με την οδό Μαλακούση
έως τη συμβολή με την οδό Μ. Αλεξάνδρου.

Εξιχνιάστηκαν
περιστατικά απάτης
και κλοπής στην Ημαθία

Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίστηκε δικογραφία σε
βάρος μίας ημεδαπής γυναίκας διότι σύμφωνα με καταγγελία ημεδαπού,
με το πρόσχημα πώλησης ενός γεωργικού ελκυστήρα μέσω ηλεκτρονικής
αγγελίας, κατάφερε να αποσπάσει από αυτόν το χρηματικό ποσό των
3.980 ευρώ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει παραλάβει το όχημα.
Συνελήφθη στις 27 Ιουλίου 2020 το βράδυ, σε περιοχή της Ημαθίας
από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας ένας ημεδαπός,
διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε, είχε κλαπεί στις 25 Ιουλίου 2020 από περιοχή της
Χαλκιδικής. Το όχημα κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς και θα αποδοθεί στον νόμιμο κάτοχό του.
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Λάζαρος Τσαβδαρίδης
«Ολοκληρώνεται
η διαδικασία για την
καταβολή του 35%
των αποζημιώσεων»

Έπειτα και από επικοινωνία που είχε ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ
της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ.
Λάζαρος Τσαβδαρίδης με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο ενημερώθηκε ότι συνεδρίασε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο
του Οργανισμού, επικυρώνοντας την αλλαγή του προϋπολογισμού
του Οργανισμού.
Η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο για την καταβολή του υπολειπόμενου 35% των αποζημιώσεων για τις ζημιές του 2019.
Έτσι, σύμφωνα με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΛΓΑ μετά
και την απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού απομένουν οι τεχνικές λεπτομέρειες ώστε να πραγματοποιηθεί η πληρωμή, η οποία υπολογίζεται στις πρώτες ημέρες του Αυγούστου.

Μέλλων Γάμος

Στην περισυλλογή τριών εγκαταλελειμμένων οχημάτων, που
βρίσκονταν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, συμβάλλοντας στην αποτροπή της ρύπανσης του περιβάλλοντος και στην
αποδέσμευση χώρων στάθμευσης, προέβη χθες η Δημοτική Αστυνομία Βέροιας, κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 116/2004(ΦΕΚ 81/Α’/63-2004). Τα οχήματα που αποσύρονται παραδίδονται σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) και
οδηγούνται στην ανακύκλωση όπως ορίζει το ανωτέρω Προεδρικό
Διάταγμα.
Στόχος αυτής της συνεχής προσπάθειας είναι τα οχήματα που
αποτελούν απόβλητα, λόγω της κατάστασης που βρίσκονται και
δεν δύναται να ανταποκριθούν για τον σκοπό τον οποίο προορίζονται, να μην θέτουν σε κίνδυνο το περιβάλλον, την δημόσια υγεία,
την δημόσια περιουσία και την ασφάλεια των κατοίκων.

Γνωσ τοποιε ίται σύμφ ων α με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΠΗΤΣΙΑΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του Αντωνίου και της Ελισάβετ, το γένος Λουτζανιώτη, που γεννήθηκε στη Βέροια
και κατοικεί στη Βεργίνα Ημαθίας και
η ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του Χρήστου
και της Σωτηρίας, το γένος Τζιτζή, που
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στη
Βεργίνα Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό
Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου - Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά Ημαθίας.
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 8 Αυγούστου 2020 στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της
ψυχής της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
TOY BΕΡΟΙΕΩΣ

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τρίτη 28 Ιουλίου
2020 στις 12.00 μ.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια)
Βέροιας η Χρυσούλα Δημ. Μπλέτσου σε ηλικία 85 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Συλλυπητήρια Επιστολή
Η κα. Μαρία Κάτσιου , πρόεδρος του ιδρύματος της ΜΦΗ «Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας», και η κα. Ευδοξία Μούρτζιου - Χατζηευστρατιάδου, πρόεδρος του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας, και τα μέλη
των Διοικητικών Συμβουλίων του Γηροκομείου Βέροιας, εκφράζουν στο
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας κ.κ.
Παντελεήμονα την βαθιά θλίψη και συγκίνησή τους για την ξαφνική
απώλεια της πολυαγαπημένης αδελφής του, Δέσποινας Δερμεντζόγλου,
και συμπαραστέκονται στο βαθύ πένθος της οικογένειάς του.
Η Μαρία Κάτσιου,
πρόεδρος της ΜΦΗ «Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας»
Η Ευδοξία Μούρτζιου - Χατζηευστρατιάδου,
πρόεδρος του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 στις 11.00 π.μ. από
τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βέροιας ο Κωνσταντίνος Γαρούφας
σε ηλικία 83 ετών.

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Τὸ Σάββατον 1ην Αὐγούστου 2020, πανηγυρίζει ὁ
Ἱερὸς Προσκυνηματικὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ
Βεροιέως.
Παρασκευὴ 31/7/2020
ὥρα 7.00 μ.μ. Ὑποδοχὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός.
ὥρα 11 νυκτερινὴ Ἱερὰ Ἀγρυπνία.
Σάββατον 1/8/2020
ὥρα 7.00 π.μ. Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Πρόοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ Ἁγιασμός.
ὥρα 7.00 μ.μ. Ἑσπερινός.

Ανακοίνωση

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τρίτη 28 Ιουλίου
2020 στις 5.00 μ.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια)
Βέροιας η Δάφνη Πασ. Κουτούλη
σε ηλικία 95 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς Συγγενείς και
Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες
επισκεπτηρίου για τους Τροφίμους του Ιδρύματος,
είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.
τηλ.επικοιν. 23310 24891.

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

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου
Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου Βέροιας, η Εθελόντρια Διευθύντρια, ο Επιστημονικός Διευθυντής και το προσωπικό του
Κέντρου Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης & Καμπανίας κ. Παντελεήμονα με αφορμή τον θάνατο της αγαπημένης του
αδερφής.
Την ημέρα της χαράς της ονομαστικής του εορτής ως Παντελεήμων
που όντως φροντίζει και ελεεί τους πάντες δέχτηκε την μεγάλη πίκρα
μιας σοβαρής απώλειας.
Δέσποτα, φιλούμε την δεξιά σου, προσκυνούμε και ευχόμαστε υγεία
και μακροημέρευση
Η Πρόεδρος του Συλλόγου
& Εθελόντρια Διευθύντρια ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ.
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες
μας έχουν
φάρμακα
που δεν
χρειάζονται ,
μπορούν να
τα προσφέρουν για το
Γηροκομείο
Βέροιας ,στο
υπόγειο της
Δ η μ οτ ι κ ή ς
Αγοράς.
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Σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου

Σύγκληση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Κεντρικής
Μακεδονίας σε τακτική
συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη
Τακτική συνεδρίαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020,
στις 12 το μεσημέρι.
Η συνεδρίαση θα λάβει
χώρα κατά τις προβλέψεις
των διατάξεων: α) της
παρ. 1 του άρθρου 167
του Ν. 3852/2010, όπως
ισχύει, β) της παρ. 1 του
άρθρου 10 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020) και γ) της με αριθμό 4/123-2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τηλεδιάσκεψη, στην οποία θα συμμετάσχει το σύνολο των μελών του
Περιφερειακού Συμβουλίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Έγκριση 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας έτους 2020.
Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 2ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης Αναπτυξιακού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2020.
Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 3ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών
Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2020.
Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 4ο: Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 8/28-02-2020 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας «Έγκριση των θεωρημένων προγραμμάτων δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020», ως προς το Πρόγραμμα Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη
Δημόσιας Δασοπονίας – για το έτος 2020 – της Διεύθυνσης Δασών Κιλκίς.
Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
σήμερα επί της οδού
Αντ. Καμάρα στη Βέροια,
λόγω μεταφοράς
οικοσυσκευών
Για την ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας,
την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού
κατά τη διάρκεια μετακόμισης οικοσκευής, επί της οδού Αντ. Καμάρα στην πόλη
της Βέροιας, αποφασίστηκε
από την Διεύθυνση Αστυνομίας, η απαγόρευση της
κυκλοφορίας, στάσης και
στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων, εξαιρουμένων του
υπ’ αριθμ. ΝΧΑ-9508 Ι.Χ.Φ. (όχημα που θα χρησιμοποιηθεί για τη μετακόμιση),
στην οδό Αντ. Καμάρα από τη συμβολή της με την οδό Περικλέους έως τη συμβολή της με την οδό Βαρλάμη, την Τετάρτη 29-07-2020 και κατά τις ώρες από 14:30΄
έως 18:30΄.
Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των
οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς.
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Δήμος Βέροιας: Ειδικό βοήθημα
επανασύνδεσης ρεύματος
για τη στήριξη καταναλωτών
με χαμηλά εισοδήματα
-Αιτήσεις όσων είχαν αποσυνδεθεί λόγω οφειλών
Ο Δήμος Βέροιας ενημερώνει ότι, με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓΔΗΕ/70697/861 (ΦΕΚ 3088/Β/24-7-2020) εγκρίθηκε η παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος
για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα οι οποίοι
έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Κριτήρια για την υποβολή αίτησης
Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να
υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή του άρθρου 3 πρέπει να
πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
Α. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις
30/04/2020 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την
ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.
Β. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της
κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.
Γ. Εισοδηματικά κριτήρια
Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους ετήσιο
συνολικό πραγματικό (φορολογητέο, αυτοτελώς φορολογούμενο ή ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο φόρου) ή
τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες
εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του
νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες
διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία
υποβολής, με την επιφύλαξη προσκόμισης των δικαιολογητικών
μεταβολής οποιουδήποτε εισοδηματικού ή περιουσιακού στοιχείου ή σύνθεσης νοικοκυριού, όπως αυτά προβλέπονται στο
άρθρο 3, έως τα όρια του παρακάτω πίνακα:
- Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ
- Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500 ευρώ
- Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα
ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη
15.750 ευρώ.
- Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο
ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με
τρία ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ
- Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή
οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750 ευρώ
- Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή
δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 27.000 ευρώ
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και
άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και
άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ
χιλιάδες (8.000) ευρώ.
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και
άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με
χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και
είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά
όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των
τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ και για κάθε
επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των
τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (31.500) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.
Δ. Περιουσιακά κριτήρια
1. Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους,
με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 της Δ13/οικ.
33475/1935/15.06.2018 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β’ 2281), όπως ισχύει,
ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου
Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που προκύπτει από
την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, έως
το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για το
μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά δεκαπέντε
χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως το
ανώτατο όριο των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.
2. Τα μέλη του νοικοκυριού τους να μην εμπίπτουν
στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης με την
εξαίρεση της υποπερ. i της περιπτ. β της παραγράφου 1
του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 για πολύτεκνες οικογένειες και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές
πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά
σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων,
δασκάλους και λοιπό προσωπικό, με βάση τις τελευταίες
εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών
του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από
τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε
τρόπο προθεσμία υποβολής.
Κατανομή ειδικού βοηθήματος
1. Το ύψος του ειδικού βοηθήματος θα αντιστοιχεί σε

ποσό που θα καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνολικής
οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής
ενέργειας και προς τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. και συγκεκριμένα:
2.Για συνολικές οφειλές έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ θα
καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής, για συνολικές
οφειλές άνω των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και έως εννέα
χιλιάδες (9.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το εβδομήντα
πέντε τοις εκατό (75 %) της οφειλής, για συνολικές οφειλές
άνω των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ και έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το πενήντα τοις
εκατό (50 %) της οφειλής και για συνολικές οφειλές άνω των
δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το
τριάντα τοις εκατό (30 %) της οφειλής.
3. Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού και το εναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από τους
ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, κατ’ αντιστοιχία των προβλεπομένων στην παρ. 3 του άρθρου 34 του Κώδικα Προμήθειας
Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες.
4. Ποσό προκαταβολής, πέραν του ειδικού βοηθήματος,
δεν ζητείται από τον εκάστοτε Προμηθευτή.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου Βέροιας (Σταδίου 51) , προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:
1. Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών
του νοικοκυριού.
2. Ε9 όλων των μελών του νοικοκυριού
3. Εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων
των μελών του νοικοκυριού.
4. Πιστοποιητικό οικ. Κατάστασης
5. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει άτομο με αναπηρία
67% και άνω.
6. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου
με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ΄οίκον χρήση συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου
που περιλαμβάνεται στη σύνθεση του νοικοκυριού.
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό , περιουσιακό στοιχείο ή σύνθεση νοικοκυριού έχει μεταβληθεί σε σχέση
με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση , θα πρέπει να προσκομίζεται το ανάλογο δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει την
μεταβολή.
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Έλεγχοι της Τροχαίας
σε όλη την επικράτεια
για την οδήγηση
υπό την επήρεια αλκοόλ
- Σε 11.819 αλκοτέστ
βεβαιώθηκαν 430 παραβάσεις

Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς, καθώς το αλκοόλ αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων και μάλιστα των θανατηφόρων.
Το τριήμερο από Παρασκευή 24 Ιουλίου έως την Κυριακή 26 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν σε
όλη τη χώρα (11.819) έλεγχοι (αλκοτέστ) και βεβαιώθηκαν (430) παραβάσεις, ως ακολούθως:
• 85 στην Κρήτη, • 66 στην Κεντρική Μακεδονία, • 62 στην Αττική, • 54 στην Πελοπόννησο, • 33
στη Θεσσαλονίκη, • 25 στη Θεσσαλία, • 24 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, • 19 στο Νότιο Αιγαίο, • 19 στη Δυτική Ελλάδα, • 13 στην Ήπειρο, • 11 στη Στερεά Ελλάδα, • 8 στα Ιόνια Νησιά, • 7
στο Βόρειο Αιγαίο και • 4 στη Δυτική Μακεδονία
Από την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων προκύπτει ότι το (3,64%) των οδηγών που ελέγχθηκαν βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.
Επιπλέον, από τους (430) συνολικά παραβάτες, με ποσοστό μέθης άνω των 0,60 mgr/lt (πλημμεληματική παράβαση) οδηγούσαν (47) άτομα.
Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την κατανομή των παραβατών ανά φύλο και ηλικία, υπάρχουν
στον συνημμένο πίνακα.
Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος θα συνεχιστούν
με αμείωτους ρυθμούς, με στόχο την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στη χώρα.

«Ημερίδα για την
παρουσίαση των
αποτελεσμάτων του
προγράμματος
ERASMUS+»
Τα «Παιδιά της Άνοιξης» θα πραγματοποιήσουν ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος ERASMUS+,
την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 στις 9:00 το
πρωί στον αύλειο χώρο του Κέντρου των
Παιδιών της Άνοιξης, έχοντας λάβει όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την προστασία της
υγείας και της ασφάλειάς μας. Η ημερίδα
έχει τίτλο: Παρουσίαση αποτελεσμάτων προγράμματος Erasmus+ το οποίο αφορούσε
την «Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών
Εθελοντών και Προσωπικού για στήριξη Ατόμων με Αναπηρίες».
ΜΕ ΤΙΜΗ
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

27 και 30 Αυγούστου

6ο Φεστιβάλ ταινιών Μικρού
Μήκους Αλεξάνδρειας
Αποτελεί για όλους πλέον κοινό τόπο το πόσο δύσκολη υπήρξε, μέχρι στιγμής, η φετινή χρονιά σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω της
πανδημίας του COVID-19.
Ωστόσο το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσει την πραγματοποίησή του για έκτη συνεχή
χρονιά, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του κ. Γιάννη
Κουφονίκου (καθηγητή στο
πανεπιστήμιο EdgeHill) που
θα λάβει χώρα μεταξύ 27 και
30 Αυγούστου στο ανοιχτό
Δημοτικού Αμφιθεάτρου Αλεξάνδρειας, υιοθετώντας όλες τις απαραίτητες οδηγίες
προστασίας από την πανδημία.
Κύριο πρόγραμμα
Επιδίωξη του Φεστιβάλ
ήταν να επιτευχθεί μια ανοιχτή, ανεξάρτητη ματιά στη
διεθνή κινηματογραφία η οποία περισσότερο αναζητά
τα νέα ρεύματα παρά τα ακολουθεί. Για το λόγο αυτό
επιλέχθηκαν πενήντα τρεις
(53) ταινίες από τις περίπου
600 που αιτήθηκαν συμμετοχής. Πρόκειται για ταινίες
μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, αλλά και κινουμένου
σχεδίου από είκοσι τέσσερις χώρες (24), πολλές
από τις οποίες θα κάνουν πρεμιέρα στην Ελλάδα. Κάποιες από αυτές συμμετείχαν ή και απέσπασαν διακρίσεις στα μεγαλύτερα παγκόσμια
φεστιβάλ(Καννών, Sundance, Toronto). Ένα
αξιοσέβαστο τμήμα του προγράμματος αποτελείται από Ευρωπαϊκές παραγωγές αλλά και
από παραγωγές οι οποίες σχετίζονται με χώρες
όπως η Τυνησία, η Σιγκαπούρη, το Νεπάλ. Οι
θεματικές που προσεγγίζουν οι σκηνοθέτες των
ταινιών αφορούν καίρια ζητήματα τα οποία χρήζουν κοινωνικού διαλόγου όπως ρατσισμός, ξενοφοβία, πολιτισμική ταυτότητα, αλλά και οικονομική μετανάστευση με τις εκάστοτε συνέπειες.
Ηighlights
Επιπρόσθετα, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν:
-Ταινίες αφιερωμένες στις γυναίκες αλλά και
στη βία στην οποία οι ίδιες υπόκεινται στην
καθημερινότητα τους. Πρόκειται για ένα ακόμη
ιδιάζων κομμάτι του Φεστιβάλ, το θεματικό αφιέρωμα με τίτλο: ‘’Focus on Women’’.
-Δεν θα πρέπει ακόμη να ξεχνάμε ότι η χρονιά, την οποία διανύουμε, έχει ανακηρυχθεί Έτος Μελίνας Μερκούρη. Για το λόγο αυτό δεν θα
μπορούσε να παραλειφθεί η αναφορά σε αυτή
τη γυναίκα ίνδαλμα. Κατ΄επέκταση, θα πραγματοποιηθεί προβολή των κυριότερων στιγμών της
ζωής και του έργου της μέσα από ένα βίντεο/
αφιέρωμα που έχει ετοιμάσει το Φεστιβάλ.
-Παράλληλα, στα πλαίσια του Φεστιβάλ έχει
εισαχθεί και η δράση ‘’Θερινό Σινεμά Στο Γρασίδι’’ αφιερωμένη σους μικρούς μας ήρωες, τα
παιδιά.
-Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι το
6ο φεστιβάλ κατάφερε να παρουσιάζει σε πρώτη ειδική προβολή στη Βόρεια Ελλάδα, τη νέα
αινιγματική ταινία μικρού μήκους του βραβευμένου Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου. Έχει
τίτλο, ΝIMIC, ενώ έκανε ήδη παγκόσμια πρεμιέρα στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Λοκάρνο.
Πρωταγωνιστεί ο Ματ Ντίλον και η Ελληνοβελγίδα ηθοποιός Δάφνη Πατακιά. Χώρες παραγωγής αποτελούν η Μ. Βρετανία και η Γερμανία.
Η ταινία θα προβληθεί στην τελετή έναρξης του
6ου Φεστιβάλ την Πέμπτη 27/8.
-Η τελετή λήξης (30/8) θα περιλαμβάνει μια
μεγάλη συναυλία με το μουσικό σχήμα ‘’ΜΠΟΥ-

ΣΟΥΛΑΣ’’, αφιέρωμα στη μνήμη του αγαπημένου μας μουσικοσυνθέτη Θάνου Μικρούτσικου
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και τώρα στα πλαίσια του φεστιβάλ, πέρα από το κοινό το οποίο
θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει τις δικές του
αγαπημένες ταινίες, θα υπάρχει και μια πενταμελής επιτροπή αρμόδια για την απονομή
των βραβείων. Η συγκεκριμένη θα απαρτίζεται
από τον πρόεδρο της κριτικής επιτροπής Κορρέ Κώστα-Νεανικό Πλάνο και τα μέλη : Αλεξία
Τζιώνα-Δημοσιογράφος, Πάττυ Παπαδήμου-Εκπαιδευτικός, Δημήτρης Μυστακίδης-Μουσικός,
Owen Evans-Καθηγητής Κινηματογράφου στο
πανεπιστήμιο Edge Hill, στην Αγγλία.
ΒΡΑΒΕΙΑ
Τα βραβεία τα οποία θα απονεμηθούν είναι
τα εξής:
-ΒΡΑΒΕΙΟ Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας 200
€ - ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ RAM COMPUTER
-ΒΡΑΒΕΙΟ Καλύτερης Ξένης Ταινίας, 200 € ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΛΜΗ A.E
-Εύφημος Μνεία (δεν θα συνοδεύεται από
χρηματικό έπαθλο)
-ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ, 100 € - ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ELTA COURIER ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
-ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΦΙΣΑΣ, 100 €. – ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ BLACK LIST
Αρωγός και του 6ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας αποτελεί ο
Δήμος Αλεξάνδρειας και συγκεκριμένα η Κ.Ε.Δ.
Αλεξάνδρειας υπό την αιγίδα της οποίας λειτουργεί το Φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια.
Ωστόσο, φέτος για πρώτη φορά το φεστιβάλ
τελεί και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού από το οποίο εξασφαλίστηκε μια αξιοσημείωτη χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση
θα χρησιμοποιηθεί και για την υλοποίηση των
παράλληλων δράσεων του θεσμού. Πρόκειται
για πολιτιστικά δρώμενα τα οποία θα καλύψουν
ένα ευρύ φάσμα της καλλιτεχνικής δημιουργικότητας. Πιο συγκεκριμένα, κινηματογραφικά
εργαστήρια για παιδιά, προβολές παιδικών ταινιών και παρουσίαση παιδικής θεατρικής παράστασης είναι μερικές μόνο από τις δράσεις οι
οποίες θα λάβουν χώρα.
Θα διαρκέσουν από τον Αύγουστο μέχρι τον
Δεκέμβριο του 2020.
Είσοδος Ελεύθερη

CMYK
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Επέστρεψε στον Φίλιππο
ο Παντελής Κωστακίδης

Γ

έννημα θρέμμα των περίφημων ακαδημιών χάντμπολ του
Φιλίππου που αναγεννήθηκαν
το 2002-03 και σχεδιάστηκαν από
τους Προέδρους Πέτρο και Γιώργο
Φύκατα, όπου μαζί με τον αείμνηστο
Χρήστο Καψάλη και με τον Νίκο
Μάντζο στόχευσαν στο να δημιουργήσουν καλούς παίχτες και παράλληλα πετυχημένους ανθρώπους,
προτρέποντας τους νεαρούς αθλητές
πρώτα να σπουδάσουν και στη συνέχεια να κάνουν πρωταθλητισμό!!!

Ο Παντελής Κωστακίδης είναι η επιτομή του
σχεδιασμού αυτού. Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής
σχολής Θεσσαλονίκης και πτυχιούχος personal
training, κατάφερε να συνδυάσει τις σπουδές του

με τον πρωταθλητισμό. Είναι διεθνής με την Εθνική
ομάδα των ανδρών από το 2012 μέχρι και σήμερα.
Έκανε τα πρώτα του χαντμπολικά βήματα το
2003 σε ηλικία 13 ετών στις υποδομές του Φιλίππου, λόγο της παρουσίας του Τούτσκιν, του Μανάσκοφ και του Ατάβιν και έπαιξε στον Φίλιππο από
το 2003, μέχρι το 2014-15 και το 2015-16 πήρε
μεταγραφή στην ομάδα του Λουτρακίου.
Τη σεζόν 2016-17 κατέκτησε το πρωτάθλημα
Ελλάδας με τις σχολές Ξυνή και τη σεζόν 2017-18
το Νταμπλ με τον Ολυμπιακό. Το 2017 ανακηρύχθηκε καλύτερος παίχτης του πρωταθλήματος, ενώ
τα τελευταία δυο χρόνια πρωταγωνιστούσε με τα
χρώματα του ΠΑΟΚ όντας 2ος σκόρερ της ομάδας
του.
Από φέτος θα κοσμεί με την παρουσία του
την ομάδα του Φιλίππου, ενώ παράλληλα θα ειναι προπονητής στις υποδομές του συλλόγου,
διδάσκοντας τα μυστικά του αθλήματος στα μικρά
παιδιά του συλλόγου μας!!! Καλωσήρθες σπίτι σου
Παντελή!!!!

Οι Ημαθιώτες διαιτητές που βρίσκονται
στους νέους πίνακες της SL1

Μόνο ένας Ημαθιώτης διαιτητής στους πίνακες της Γ’ κατηγορίας
θλημα της Σούπερ Λιγκ 1.
Μεταξύ αυτών υπάρχουν και οι Ημαθιώτες ρέφερι Καραντώνης και Μαλούτας, όπως επίσης οι Βρέσκας (ΕΠΣ
Πιερίας) και Βασιλόπουλος (ΕΠΣ Εβρου). Επίσης, παραμένει ο βοηθός Γ.
Καραγκιζόπουλος.

Από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (27/7) ο κατάλογος των διαιτητών που θα σφυρίξουν τη νέα σεζόν στο πρωτά-

Μόνο ένας Ημαθιώτης διαιτητής
στους πίνακες της Γ’ κατηγορίας
Ανακοινώθηκαν από την ΕΠΟ οι πίνακες διαιτητών της τρίτης κατηγορίας,
με την Ημαθία να εκπροσωπείται μόνο
από τον Λουκά Ρηγόπουλο.
Αντίθετα, τέσσερις θα είναι οι Ημαθιώτες βοηθοί στην κατηγορία και συγκεκριμένα οι Νησελίτης, Παπαδάκης,
Μπογιατζόγλου και Μπέκας, ενώ στους Παρατηρητές παραμένει ο Τάσος Χριστοδούλου.

Ο Ηλίας Μόρας
στον ΓΑΣ Μελίκης

Την απόκτηση του ταλαντούχου Ηλία Μόρα ανακοίνωσε ο ΓΑΣ Μελικης, συνεχίζοντας την ενίσχυσή
του ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν. Αναλυτικά:
Ο Ηλίας Μόρας ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ!
Η ομάδα μας με χαρά ανακοινώνει την απόκτηση του ταλαντούχου SF/PF Ηλία Μόρα. Σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες στα κιτρινομπλέ.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Πανελλαδικό
Πρωτάθλημα τένις Ε2,
για Αγόρια και Κορίτσια κάτω των 16 ετών

Οι αγώνες ξεκίνησαν την Τετάρτη 22 Ιουλίου με
τα προκριματικά των αγοριών και ολοκληρώθηκαν
το Σάββατο το απόγευμα με τους τελικούς μονών και
διπλών αγοριών – κοριτσιών. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στα γήπεδα τένις του ΔΑΚ Βέροιας στο Μακροχώρι, με διοργανωτή τον Όμιλο Αντισφαίρισης Βέροιας.
Από τον Όμιλο Αντισφαίρισης Βέροιας , τηρήθηκαν όλα
τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την ασφαλή διεξαγωγή
των αγώνων.
Τελικά Αποτελέσματα
1ος Νικητής μονού Αγοριών
ΜΙΖΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΑ ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
2ος ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΑ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
1η Νικήτρια μονού Κοριτσιών
ΚΑΤΣΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΟΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2η ΜΙΖΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΑ ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Διπλά Αγοριών
1οι Νικητές
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΑ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ /
ΜΙΖΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΑ ΝΙΚΑΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ
2οι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΟΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΙΦΙΤΟΣ
Διπλά Κοριτσιών
1ες Νικήτριες
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΑΟΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΕΣ / ΣΙΣΚΟΥ-ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΟΑ ΠΡΩΤΑΘΛ ΚΑΒΑΛΑΣ
2ες ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ-ΕΛΕΝΑ
ΓΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΕΡΜΗΣ /
ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΑΟΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΦΙΤΟΣ
Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές
και τις αθλήτριες για τους ωραίους αγώνες,
όπως και τους συνοδούς,   για την τήρηση
του υγειονομικού πρωτόκολλου αποδεικνύοντας , πως το τένις είναι το ασφαλέστερο
άθλημα με την μικρότερη μεταδοτικότητα
του ιού covid-19.
Ο όμιλος ευχαριστεί θερμά   τον πρόεδρο του ΔΑΚ, κ. Ακριβόπουλο Λεωνίδα,
τον προϊστάμενο κ. Σανίκη Γρηγόρη και
όλο το προσωπικό για τις φιλότιμες προσπάθειες να τηρηθούν όλα τα υγειονομικά
πρωτόκολλα , από τον Δήμο Βέροιας   κ.κ.
Λαζαρίδη Άρη, Παπαδόπουλο Βασίλη, για
την άμεση ανταπόκριση στο πλύσιμο των
γηπέδων, τα ΜΜΕ της πόλης μας για την
ενημέρωση , την εταιρία Panellinios agora  
, για την προσφορά αναμνηστικών στους
αθλητές/τριες των τελικών, την επιδιαιτητή
των αγώνων κ. Παλαιστή , τον φυσικοθεραπευτή κ. Τόπη   και τον ακούραστο πλέκτη
ρακετών κ. Γκατσίδη Νίκο.
Ευχόμαστε σε όλους καλό καλοκαίρι
και στους αθλητές/τριες καλή συνέχεια στο
υπόλοιπο αγωνιστικό πρόγραμμα.

CMYK

M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 10
ΙΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
20202015

Έγιναν στα Τρίκαλα τα εγκαίνια
του γηπέδου μπάσκετ που δώρησε
ο Δημήτρης Ιτούδης

www.laos-epea.gr
www.laosnews.gr

13
9

ΦΙΛΙΠΠΟΣ - Τμήμα Βολεϊ

Ανανέωση συνεργασίας
με Θανάση Παπάζογλου

Σ

υνεχίζει τον
προγραμματισμό του για τη
νέα απαιτητική σεζόν
το τμήμα βόλεϊ του
ΦΙΛΙΠΠΟΥ Βέροιας,
ανακοινώνοντας μία
ακόμη ανανέωση
συνεργασίας.

Τ

α τελευταία 6 χρόνια αποτελεί
αναμφισβήτητα τον στυλοβάτη
προπονητή της ΤΣΣKA Μόσχας,
οδηγώντας τη ρωσική ομάδα δύο
φορές στην κορυφή της μπασκετικής
Ευρώπης. Ο λόγος για τον Δημήτρη
Ιτούδη, που παρ’ ότι το όνομά του βρίσκεται στην ελίτ των ευρωπαίων προπονητών, αποδεικνύει περίτρανα ότι
δεν ξεχνά τις ρίζες και την ιδιαίτερη
πατρίδα του, τα Τρίκαλα Ημαθίας.

φών ελαστικό ταρτάν και καινούργιες μπασκέτες, καθιστώντας το πλέον ένα κόσμημα ουσιαστικά, μεταξύ
των αντίστοιχων των άλλων σχολείων.
Το απόγευμα της Δευτέρας 27 Ιουλίου τελέστηκαν
τα εγκαίνια του ανακατασκευασμένου γηπέδου, με
την παρουσία του coach Δημήτρη Ιτούδη και της
οικογένειάς του, αθλητικών συλλόγων, των τοπικών
πολιτικών αρχών και αρκετών κατοίκων του ημαθιώτικου χωριού. Μετά τις προλογίσαντες την εκδήλωση
ομιλίες, ακολούθησε ο καθιερωμένος αγιασμός και η
προσφορά αναμνηστικών στον κορυφαίο τρικαλινό
coach. Η τελετή των εγκαινίων ολοκληρώθηκε με
φιλικούς αγώνες μπάσκετ.

Τρέφοντας υπέρμετρη αγάπη για τα παιδιά, τον
αθλητισμό και τον τόπο καταγωγής του ο δις πρωταθλητής Ευρώπης coach, μετουσίωσε το συναίσθημα
σε πράξη, με μια αξιοζήλευτη δωρεά προς όφελος
του Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων. Στο υπαίθριο
γήπεδο μπάσκετ τοποθετήθηκε υψηλών προδιαγρα-

Δημήτρης Ιτούδης: “Τα τρία καλά
του χωριού μου είναι…”
Σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερά μας ο coach
Δημήτρης Ιτούδης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην
αγάπη που τρέφει στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Και
μάλιστα τόνισε τα τρία καλά (Τρίκαλα) του τόπου
του..

Συνεχίζει
στη Βέροια
2017 η Νέντα
Γιούρισιτς

Την ανανέωση της συνεργασίας με την δανέζα Νεντα
Γιουρισιτς ανακοίνωσε η Βεροια
2017. Αναλυτικά: Η ΒΕΡΟΙΑ
2017 ανακοινώνει την επέκτασης συνεργασίας της με την
Δανέζα Neda Jurisic για την επόμενη αθλητική σεζόν.Neda
καλώς ήρθες στο club της Βασίλισσας του Βορρά σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχιες.
Δήλωση Neda Jurisic:
Νιώθω πολύ χαρούμενη που
έγινα μέλος της οικογένειας αυτής,δίνοντας τον καλύτερο μου
εαυτό η ομάδα μου να πετύχει
τους στόχους της.Υγεια σε όλο
το κόσμο.

Αναλυτικά:
«Η διοικούσα επιτροπή του
Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση
να ανακοινώσει την ανανέωση
της συνεργασίας της με τον,
Θανάση Παπάζογλου, για έναν
ακόμη χρόνο, ενόψει της νέας
αγωνιστικής σεζόν 2020-2021 της Volley League.
Ο 25χρονος κεντρικός (1.95μ) της ομάδας μας,
εκ των πρωταγωνιστών στην φετινή κατάκτηση του
πρωταθλήματος της Α2 Ανδρών και την ιστορική άνοδο, δέχθηκε πρόθυμα να παραμείνει στην Βέροια
και να ενισχύσει την ομάδα στην παρθενική της παρουσία στα «σαλόνια» του ελληνικού βόλεϊ.
Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο
Θεσσαλονικιός αθλητής σε δηλώσεις του στο επίσημο κανάλι του Filippos Veroias Volleybal στο
YOUTUBE , είπε μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Είμαι πολύ χαρούμενος πού ανανέωσα και θα
παραμείνω ακόμα μια χρονιά στην ομάδα , δέχτηκα
χωρίς δεύτερη σκέψη την πρόταση του κυρίου Δη-

μήτρη Πιτούλια και με τιμά ιδιαίτερα η εμπιστοσύνη
πού δείχνει η διοίκηση της ομάδας στο πρόσωπο
μου.
Η περσινή χρονιά ήταν πολύ πετυχημένη με την
κατάκτηση του πρωταθλήματος και μαθηματικά και
ευελπιστώ και φέτος ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας.
Προσωπικά θα δώσω τον καλύτερό εαυτό μου
για την ομάδα και ελπίζω πως μέσα από την ομαδική δουλειά και τη βοήθεια των συμπαικτών μου,
να πετύχω τους στόχους μου, τόσο τους προσωπικούς όσο και τους ομαδικούς».
Ευχόμαστε στον Θάνο μία νέα επιτυχημένη χρονιά με υγεία και διακρίσεις».

2η Πεζοπορία του Π.Τ.Ο. Σελίου

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η 2η πεζοπορία του Πολιτιστικού Τουριστικού Ομίλου Σελίου την
Κυριακή 26 Ιουλίου στην τοποθεσία «Πυροφυλάκειο». Πλούσιο το φωτογραφικό υλικό από την πανέμορφη
διαδρομή και την ποικιλόμορφη πανίδα του Βερμίου που απόλαυσαν οι πεζοπόροι!
Επόμενο ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη 29/07 για την «Τρύπα του Μιχάλη», με σημείο εκκίνησης το
«Χρυσό Ελάφι», στο Σέλι και ώρα συγκέντρωσης στις 17:45.

Στον ΦΙΛΙΠΠΟ ο διεθνής γκολκίπερ
Borys Kryuchkov!
Ενίσχυσης συνέχεια για την ομάδα χάντμπολ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ, η οποία μετά τον Παντελή Κωστακίδη, ανακοίνωσε την απόκτηση
του Ουκρανού διεθνούς γκολκίπερ, Borys
Kryuchkov.
Αναλυτικά: Ο θηριώδης ύψους 2,02 διεθνής με την Εθνική ομάδα της Ουκρανίας
τερματοφύλακας, υπέγραψε σήμερα το συμβόλαιο του και θα ενισχύσει τον Φίλιππο
στην θέση του τερματοφύλακα. Γεννημένος
τον Φεβρουάριο του 1988, αγωνίστηκε στο
Ουκρανικό πρωτάθλημα με την ομάδα της
Shahtar Donetsk μέχρι το 2008, μετά στην
ομάδα της Portovik Yuzhny Odessa μέχρι το
2011 και με την ZTR Zaporozhye μέχρι το
2019 όπου και κατέκτησε την 2η θέση στο
ισχυρό Ουκρανικό πρωτάθλημα.
Πέρυσι αγωνίστηκε στην Ελλάδα με την
φανέλα του ΠΑΟΚ αφήνοντας εξαιρετικές
εντυπώσεις!! Είναι παντρεμένος, έχει ένα μικρό παιδί και θα ερθει στην Βέροια με την οικογένεια του.
Έτσι μετά τον Παντελή Κωστακίδη ο Borys Kryuchkov ειναι η 2η σημαντική προσθήκη στο ρόστερ του Φιλίππου!!! Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις εξίσου σημαντικών παικτών που θα ενισχύσουν
την ομάδα του Φιλίππου!!! Καλωσόρισες Borys!!!

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ
27/07/2020 έως 31/07/2020
Η Ελληνική Βιομηχανία Χυμών Κ. Δέδες ΑΣΠΙΣ ΑΕ, μια από τις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, για την κάλυψη θέσεων εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων στο εργοστάσιο της στο Ζερβοχώρι Ημαθίας.
Η εταιρεία αναζητά:
• Εργάτες Παραγωγής
• Χειριστές / Βοηθούς Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων
• Τεχνίτες / εργατοτεχνίτες
• Αναλυτές χημείου
Η εταιρεία προσφέρει:
• Δωρεάν μεταφορά εργαζομένων από και προς το εργοστάσιο
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας σε υπερσύγχρονες δομές
• Κλιματιζόμενος χώρος εργασίας
• Παροχή πλήρους εξοπλισμού εργασία  • Εγγυημένες-υψηλές
αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας
(www.aspis.gr) ή απευθείας στα γραφεία της εταιρείας στο Ζερβοχώρι Ημαθίας.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την πρόσληψη:
• Αποδεικτικό ΑΦΜ – ΑΜΚΑ – Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας
• Πιστοποιητικό Υγείας
• Φωτογραφία
• Ασφαλιστική Ενημερότητα για ασφαλισμένους Ο.Γ.Α.  Για όλα τα
έγγραφα απαιτείται μια απλή φωτοτυπία.
Επιπλέον πληροφορίες Δ/νση: Ζερβοχώρι Ημαθίας, 59034
Τηλ: +30 – 23323 03100, Τμήμα Προσωπικού: κα Αλέκα Μπαράκου

Στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Βέροιας προσφέρονται Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ανασφάλιστους και άπορους πολίτες του
Δήμου Βέροιας,  από εθελοντές επαγγελματίες υγείας. Για πληροφορίες και
ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στο
τηλεφωνικό νούμερο 23313-53821 και 53809 ή να επισκέπτονται το Δημοτικό Ιατρείο στη  διεύθυνση οδός Σταδίου 51, πιο κάτω από το γήπεδο της
Βέροιας.

Φαρμακεία
Τετάρτη 29-7-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχεται εγγραφές προσωπικού για την
σεζόν των κερασιών 2020 που ξεκινάει περίπου από τις
15/05/2020.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1.Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
2.Α.Φ.Μ.
3.Α.Μ.Κ.Α
4.Αριθμός μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ)
5.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
6.Πιστοποιητικό Υγείας
7.Αρ. Λογαριασμού Τράπεζας (Πειραιώς).
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.)

16:00-21:00 ΠΟΡΦΥΡΗ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ

Συνεργείο επιφυλα
κής της ΔΕΥΑΒ
Ιούλιος 2020
Το συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ κατά το διάστη
μα από 27-7-2020 μέχρι

Επίσης η εταιρεία “Tasty Fruit” δέχεται δηλώσεις
παραγωγής στις καλλιέργειες κερασιών, βερίκοκων,
νεκταρινιών και ροδάκινων
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.)

-Κεντρικό: Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια

2-8-2020 θα είναι το εξής:
Αυτόματος τηλεφωνητής βλα
βών: τηλ. 2331021814.

19 (κοντά στο 6ο Δημοτικό
σχολείο) 23310-66755
16:00-21:00 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 53 2331026789
19:00-21:00

ΠΑ-

ΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 23310-26757
21:00-08:00 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 23310-26757
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ δι-

ρίπου ο κάθε ό-

στημα 63 τ.μ. με πατά-

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

όροφ η κατοικία

ροφος, κοντά στη

ρι και υπόγειο στη Βέ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

του ‘71, 140 τ.μ.

Μ Ε Β ΓΑ Λ . Τη λ . :

ροια, οδός Τρύφωνος

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

συνολικά, κάτω

6971 706894.

3. Τηλ.: 6944 024468.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για

από Πιερίων, ε-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή Ε-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-

α γ ο ρ ά γ κα ρ σ ο -

ντός οικοπέδου,

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον

κατοικία κοντά στο

νιέρα στο κέντρο

55.000

ευρώ.

κεντρικό δρόμο του

7ο Δημοτικό, 75 τ.μ.,

και Καλλιθέα, με

Τηλ.: 6945 122583

Διαβατού μαγαζί 111

με υπόγειο 75 τ.μ.

ασανσέρ, 1ος και

EUROMESITIKI.

τ.μ. Τιμή συζητήσιμη.

και οικόπεδο 200

Τηλ.: 6942 067283

τ.μ., 48.000 ευρώ.

κος Γιώργος.

Τηλ.: 6945 122583

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

άνω, μέχρι 20.000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δι-

ευρώ. Τηλ.: 6945

όροφη οικοδομή

122583.

από 100 τ.μ. πε-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά-

Euromesitiki.

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

γωνιακό,  τιμή 280 €.
ΚΩΔ: 106507 ΕΛΗΑ, Διατίθεται ένα ωραιότατο Διαμέρισμα 80τ.μ. σε Ημιόροφο, με 2υ/δ,
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, κομπλέ επιπλωμένο,
με ηλεκτρικές συσκευές, η θέρμανση είναι με 2
κλιματιστικά Inverter, με πολύ μοντέρνα διακόσμηση, διαμπερές, με μία ντουλάπα, θωρακισμένη πόρτα εισόδου, ηλιακό θερμοσίφωνα, σε
πολύ καλή τοποθεσία, μηνιαίο μίσθωμα 380€.
Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23712 - Βέροια Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο Διαμέρισμα συνολικής
επιφάνειας 98 τ.μ. μικτά και 88 τ.μ. καθ. στον
3ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1968 και διαθέτει Ατομική
θέρμανση Πετρελαίου, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, A/C, Έπιπλα, Διπλά τζάμια
- Τιμή: 270 €.
Κωδ: 12742 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ενοικιάζεται πολύ άνετο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105
τ.μ. μικτά και 78 τ.μ. καθ. ευρισκόμενο στον 2ο
όροφο. Αποτελείται από 2 υ/δ , σαλονοκουζίνα
, μπάνιο και αποθήκη. Είναι κατασκευασμένο
το 1995, έχει Κουφώματα Αλουμινίου, με διπλά
τζάμια, χωρίς θέρμανση, Αποθήκη 4 τ.μ.,, Τιμή
200 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι ελεύθερο από 1/08/2020.
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υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
2 Χώρους και δικό του wc αλλά και με κουζινάκι
. Είναι κατασκευασμένο το 2005 και διαθέτει
θέρμανση με κλιματιστικό , τα κουφώματα του
Συνθετικά και Διπλά τζάμια, πόρτα θωρακισμένη
, με Ανελκυστήρα μεγάλο , A/C,  Τιμή: 250 €.
Κωδ: 104786 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 1
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, και με  Ανελκυστήρα - Τιμή: 170 €.
Κωδ: 24748  Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. Είναι
κατασκευασμένο το 1981 και διαθέτει κουφώματα συνθετικά, με  έπιπλα και με  διπλά τζάμια
- Τιμή: 300 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ: 14039 - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην οδό Σαλαμίνος μία Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας
100 τ.μ. ισόγεια σε σχετικά καλή κατάσταση με
οικόπεδο 600 τ.μ.. Αποτελείται από 2-3 Υπνοδωμάτια σαλονοκουζίνα και μπάνιο Διαθέτει
επίσης θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο και μία
μεγάλη αποθήκη . - Τιμή: 220€.
Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40 τ.μ.
,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σαλόνια
5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, και δύο
μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει καμινάδα),
επιπλωμένη , με αποθήκη και με δύο ντουλάπες
, έχει ηλεκτρικές συσκευές αλλά και ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται σε τιμή πραγματικής
ευκαιρίας , 350€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106566 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 25τ.μ. Ισόγειο
και 15τ.μ. πατάρι, με μεγάλη πρόσοψη σε κεντρικό δρόμο, σε σημείο μεγάλης προβολής
και εμπορικότητας, κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις, με μηνιαίο μίσθωμα 220€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106195 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα 105τ.μ. Ισόγειο και 20τ.μ. πατάρι,
με πολύ μεγάλη βιτρίνα, σπάνιας προβολής,
σε εμπορικό δρόμο, κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις, με WC, μίσθωμα πολύ λογικό μόνο
500€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 1112 - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον πεζόδρομο κατ΄ αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 160 τ.μ. αναλυτικά με 60 τ.μ. ισόγειο,
60 τ.μ. υπόγειο και 40 τ.μ πατάρι, με πολύ μεγάλη βιτρίνα , σπάνιο το σημείο και η ευκαιρία
μοναδική. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρό ενδιαφερόμενο μισθωτή. Τιμή: 1.200 €. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106447 - ΠΙΕΡΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Νεόδμητο Κατάστημα συνολικής επιφάνειας
172 τ.μ. Ισόγειο και 172τ.μ. Υπόγειο. Είναι κατασκευασμένο το 2005, διατίθεται για πολλαπλές
χρήσεις, ιδανικό για γραφειακούς χώρους, με
πολύ μεγάλη βιτρίνα και προαύλιο χώρο, Τιμή:
550 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24291 - Στον Κοπανό Νάουσας   ,
ενοικιάζεται αποθήκη συνολικής επιφάνειας
650 τ.μ. σε ισόγειο χώρο με αυλή μπροστά .
Αποτελείται από έναν ενιαίο  Χώρο, και WC. .
Μίσθωμα  650 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24763 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 35 τ.μ.,
κατασκευή 2000, με δύο χώρους , 3 ος όροφος, καινούργιο εντελώς, σε άψογη κατάσταση,
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, άψογα
συντηρημένο, με ωραία διαρρύθμιση, με υδραυλικό ανελκυστήρα , κεντρικότατο, με μίσθωμα
τα 200€.
Κωδ: 24716 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ.
κομπλέ επιπλωμένο 1ου ορ.  Αποτελείται από

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται
Πάρκινγκ 15τ.μ. κλειστό με άνετη πρόσβαση με
μηνιαίο μίσθωμα μόνο 50€.
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 104996 - ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα καινούργιο ακατοίκητο συνολικής
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 1ο ορ. Αποτελείται από
2 υ/δ , σαλόνι, κουζίνα ξεχωριστή και μπάνιο
. Είναι κατασκευασμένο το 2006 και διαθέτει
θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Διαθέτει απεριόριστη θέα, τα δε κουφώματα του είναι καινούργια συνθετικά. Διαθέτει και κλειστό πάρκινγκ με
πολύ εύκολη πρόσβαση. - Τιμή: 78.000 €.
Κωδ: 12870 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. μικτά και
80τ.μ. καθ., στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 2
υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1967 και διαθέτει απεριόριστη Θέα,
οι χώροι του λειτουργικοί, κουφώματα ξύλινα,
ανελκυστήρα, χωρίς θέρμανση, με εξαιρετική διαρρύθμιση, σκαλιά εισόδου,  σε μοναδική τοποθεσία, σε τιμή προσφοράς μόνο: 52.000 €. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12743 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 2 ο
όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο
το 1995 και διαθέτει θέρμανση με σόμπα η
ότι άλλο θελήσει ο αγοραστής  , έχει καινούργια
κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, και
ανελκυστήρα, έχει επίσης πάρκινγκ πυλωτής  ,
αποθήκη μέσα και ηλιακό θερμοσίφωνα - Τιμή:
50.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13084 ΡΟΔΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οροφοδιαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 τ.μ. στον
5ο όροφο Ρετιρέ, αποτελείται από 3 υπνοδωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1997 και διαθέτει θέρμανση ατομική
με κλιματιστικό, απεριόριστη Θέα στον κάμπο,
κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, ηλιακό
θερμοσίφωνα, θωρακισμένη πόρτα εισόδου,
ανελκυστήρα, με τέντες, κλειστό πάρκινγκ 18τ.μ.
καθώς και μια αποθήκη 9 τ.μ., σε πολύ καλή γειτονιά, άνετοι χώροι, σε τιμή προσφοράς
95.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο αγοραστή.Αποκλειστική διάθεση και

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

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

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

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος
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6988 564576.
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SECURITY’’ ζητάει να

σεις. Μισθός, ασφάλιση
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προσλάβει για μόνιμη α-

και ποσοστά. Παραλαβή

με διπλωμα Γ΄ κατηγο-

πασχόληση, εξωτερικό

δικαιολογητικών με συνέντευξη στα κεντρικά

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή με γνώσεις διπλογραφικών βι-

γραφεία μας, Θεσσαλο-

βλίων. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε προϋπηρεσία. Απαιτείται

νίκης 45 Βέροια www.

βασική γνώση αγγλικών και εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.  Νικόλαος Γκίκας & ΣΙΑ Ο.Ε., Εμπόριο Ξυλείας,

securitytsiflidis.gr-

5,5ο χλμ. ΠΕΟ Βέροιας – Νάουσας, Τηλ. 6983438046.

sales@securitytsiflidis.

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.

gr- Τηλ. 2331027102.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ με πείρα και αγάπη για τα παιδιά α-

www.laosnews.gr

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.

ναλαμβάνει τη φύλαξη
βρεφών και νηπίων.
Τηλ.: 6987 910004.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά
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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

τών. Τηλ.: 6974 706470.

είδη της CICU σε πολύ

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

καλή κατάσταση, 400 ευ-

ρίς υποχρεώσεις ζητά

Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984
040769.

ρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310
62621.

νοσοκ. κρεβάτι ηλεκτρ.
με κομπιούτερ σε άρι-

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

στη κατάσταση. Τηλ.:

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

6977 402239 κος Γιώρ-

ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από

γος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

τη Βέροια, επιθυμεί γνω-

μ2   1ος όροφος   4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

ριμία με κοπέλα 25-40 ε-

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

-Υπόγειο κυρια χρήση

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

90 τ.μ.

ΣΛΑΒΕΙ:

-Ισόγειο κύρια χρήση

www.mesitikoveria.gr

α) Άνδρα ή γυναίκα για

90 τ.μ.

48.000€ Καλλιθέα

βοηθό λογιστή που να

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

-Όροφος κύρια χρήση

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

γνωρίζει το πρόγραμμα

μ2 με θέα 40.000€

90 τ.μ.

μ2   2ος όροφος λούξ τζάκι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

-2ος όροφος κύρια
χρήση 90 τ.μ., σύνολο
360 τ.μ.. Έχει κλιματισμό
κα ασανσέρ. Αριστοτέλους 21, στο κέντρο της
Βέροιας. Πληροφορίες:
6945 541642 (Ζαφείρης) &

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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www.laosnews.gr

P Φέτος θα υπάρχουν ειδήσεις και τον Αύγουστο…
P Παλιά διαβάσαμε και λίγο
Έκο. Σήμερα το λήμμα παραπέμπει μόνο σε πετρελαϊκά.
P Μαύρος Αύγουστος για
τα οικονομικά προειδοποιεί ο
αστρολόγος Λεφάκης. Την επόμενη φορά θα πάμε στον Λεφτάκη.
P Λες και τους προηγούμενους μήνες τρέχαμε ανέμελοι στα λιβάδια της
Νέας Ζηλανδίας και από τη χαρά μας πετούσαμε
πεντακοσάευρα στον αέρα.
P Μας κάλεσε ο γείτονας προχθές να ψήσουμε και να κολυμπήσουμε στην πισίνα του.
Το όνειρο μου ήταν ανέκαθεν να κολυμπάω με
το κεμπάπ στο χέρι.
P Εδώ που τα λέμε, με επτά κύκλους Γκρέις
Ανάτομι και τρεις επαναλήψεις, κι εγώ αν έδινα
φέτος θα περνούσα Ιατρική.
P Τώρα, λόγια ανδρών επιφανών και
αφανών. Σχετικά και άσχετα με την επικαιρότητα.
Σχέση είναι αυτό που δημιουργείται όταν
δύο άτομα καταφέρουν να ξεγελάσουν ο ένας τον
άλλον ότι είναι κελεπούρια. (Αγνώστου)

P

P

Από την εμπειρία μου έχω παρατηρή-

σει ότι όσες φοράνε γυαλιά ηλίου με κοιτάζουν κατάματα διαρκώς. (Δικό μου)

P Οι γυναίκες έλκονται περισσότερο από
τους παντρεμένους άντρες. Μάλλον επειδή είναι
ήδη εξημερωμένοι. (Γνωστού αγνώστου)
Μεγάλα μυαλά συζητούν ιδέες, μεσαία
μυαλά συζητούν γεγονότα, μικρά μυαλά συζητούν ανθρώπους. (Έλινορ Ρούσβελτ)

P

Στη ζωή υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων:
οι αισιόδοξοι και οι απαισιόδοξοι. Οι απαισιόδοξοι
έχουν συνήθως δίκιο. Αν όμως η ανθρωπότητα
έφτασε ως εδώ, αυτό το χρωστάει στους αισιόδοξους. (Καρλ Πόπερ, το αντίδοτο του Καρλ Μαρξ)

P

P Ένας αισιόδοξος βλέπει μια ευκαιρία σε
κάθε καταστροφή. Ένας απαισιόδοξος βλέπει
μια καταστροφή σε κάθε ευκαιρία. Είμαι αισιόδοξος. Δεν φαίνεται να έχει καμιά χρησιμότητα
να είμαι οτιδήποτε άλλο. (Ουίνστον Τσώρτσιλ)

P «Εάν μη έλπηται ανέλπιστον, ουκ εξευρή-

σει.» (Εάν δεν ελπίζεις στο ανέλπιστο, δεν θα το
βρεις!) (Ηράκλειτος)

P Καλύτερα να αποτύχεις, παρά να νανουρίζεσαι μέσα στην αδράνεια! (Αλέκος Παναγούλης)
P Και:

Ήταν τρεις άντρες και είχαν δει και οι τρεις
ενδείξεις πως οι γυναίκες τους ήταν άπιστες. Συμφώνησαν πως πρέπει να δράσουν αποφασιστικά
και να τα μάθουν όλα. Όταν βρίσκονται ξανά και οι
τρεις την επόμενη μέρα λέει ο ένας:
– Εγώ, που λέτε, πηγαίνω σπίτι το βράδυ, ξαπλώνω στον καναπέ, ανοίγω την τηλεόραση και
την ρωτάω: «Γυναίκα με απάτησες;» «Ποιος, εγώ

άντρα μου; Θα έκανα ποτέ εγώ τέτοιο πράγμα;
Φυσικά όχι αγάπη μου!» Μετά από ένα χέρι ξύλο
το παραδέχτηκε πως με απάτησε μία φορά με τον
Νίκο…
Λέει ο δεύτερος άντρας:
– Και εγώ τα ίδια έκανα. Με δύο χαστουκάκια
μου είπε: «Σε απάτησα μια φορά με τον Βασίλη…»
Λέει και ο τρίτος:
– Εγώ είμαι κατά τα βίας. Πάω χθες στο σπίτι,
ξεντύνομαι, βάζω τις φόρμες, ανάβω το τσιγαράκι
μου, βγαίνω στο μπαλκόνι, βλέπω τη γειτόνισσα
να απλώνει ρούχα και της φωνάζω: «Μαρία, πόσες φορές απάτησες τον άντρα σου;» Και αρχίζει
αυτή: «Εγώ απάτησα τον άντρα μου; ‘Η η γυναίκα
σου που σου τα φοράει μέρα παρά μέρα;»
Κ.Π.

Κορονοϊός: Υποχρεωτική χρήση μάσκας
σε καταστήματα τροφίμων, ΔΕΚΟ και τράπεζες
Την επέκταση του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, ανακοίνωσε
ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας,
Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης για την εξέλιξη
της πανδημίας του κορονοϊού.
Υποχρεωτική θα είναι από σήμερα
Τετάρτη (29/07) για όλους η χρήση της
μάσκας σε ΔΕΚΟ, τράπεζες, ιατρεία, καταστήματα λιανικής πώλησης, καταστήματα τροφίμων (φούρνοι/κρεοπωλεία),
κέντρα αισθητικής και κομμωτήρια.
Η μάσκα υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτική για όλους και σε σούπερ μάρκετ, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα
ταξί, στα πλοία και τα αεροπλάνα, όπως
και στα νοσηλευτικά ιδρύματα και στα
διαγνωστικά κέντρα, όπως και στους εργαζόμενους στα καταστήματα εστίασης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους παραβάτες το πρόστιμο ανέρχεται σε 150
ευρώ.
Η παραπάνω απόφαση ελήφθη με τη
σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εμπειρογνώμων, μετά την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού σε αρκετές περιοχές
της Ελλάδας.
Ο κ. Χαρδαλιάς απηύθυνε, επίσης,
ισχυρή σύσταση για τη χρήση μάσκας
σε κλειστούς χώρους, όπου είναι απαραίτητο.
Τόνισε επίσης ότι είναι σημαντικό να
τηρούνται πιστά οι κανόνες υγιεινής και
να αποφεύγονται συναθροίσεις.
Αναφορικά με τα κρούσματα που καταγράφονται σε όλη την Ελλάδα ο κ.
Χαρδαλιάς τόνισε ότι είναι πλήρως διαχειρίσιμα. «Έχουμε πλήρη εικόνα για όλη
τη χώρα, κάνουμε συχνές ιχνηλατήσεις
σε κάθε επίπεδο, ώστε κανένα κρούσμα
να μη λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά
σε σχέση με τον ιό», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα ανέφερε ότι 171.138 έλεγχοι έχουν διεξαχθεί συνολικά, ανά πύλη εισόδου, στη χώρα από την 1η Ιουλίου έως τις
26 Ιουλίου, ενώ αυτήν τη στιγμή τα ενεργά κρούσματα COVID-19
ανέρχονται σε 429.
Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 145 ενεργά κρούσματα
στην Αττική και 66 στη Θεσσαλονίκη.
Ερωτηθείς σχετικά με τη χρήση μάσκας στους Ιερούς Ναούς ο κ.
Χαρδαλιάς είπε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκκλησιών εφαρμόζει τα αναγκαία μέτρα.
«Σε συνεργασία με την Εκκλησία της Ελλάδας θα δούμε αν θα
χρειαστεί κάποιο συμπληρωματικό μέτρο», πρόσθεσε.

