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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.
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ΙΟΥΛΙΟΥ
Καλλινίκου, Θεοδότης και τέκνων αυτής

Δύο ομπρέλες έβγαλε η 
Eurobank για τους πελάτες 

και τις ουρές

Μεδύομεγάλεςομπρέλες έξωαπό τουποκατάστημα της
Μητροπόλεως καιΑγ.Δημητρίου στη Βέροια, συμβάλλει η
Eurobankστημείωσητηςταλαιπωρίαςτωνπελατώντης,από
τονήλιοκαιτηζέστητουκαλοκαιριού,αφούλόγωτουυγειονο-
μικούπρωτοκόλλου του κορωνοϊού, απαγορεύεται η είσοδος
στηνΤράπεζα, εάν δεν ακολουθούνται οι όροι των αποστά-
σεωνμεταξύ τωνπελατών.Οπότεμε τησκιά τωνομπρελών
ανακουφίζεικατάκάποιοντρόποτηναναμονή…

Μήπως,ωστόσο, υπάρχουνπιο αποτελεσματικές λύσεις
γενικότεραγιατουςπολυσύχναστουςχώρους;

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

Άμεσηήτανηπαρέμ-
βασητηςυπηρεσίαςπε-
ριβάλλοντος τουΔήμου
Βέροιας και κούρεψε τη
βλάστηση  στο παρτέρι
τηςσυμβολής τωνοδών
Βενιζέλου και Βερμίου
χθες  τοπρωί, το οποίο
έφτασεστοσημείοναγί-
νει επικίνδυνο λόγω έλ-
λειψης ορατότητας των
οδηγών.

Τελικά τακτοποιήθηκε
άμεσα το πρόβλημα…
Τακαλάναλέγονται!

Δύο νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού στην 
Ημαθία… Δεν χαλαρώνουμε, προειδοποιούν οι ειδικοί!
Δύο νέα επιβεβαιωμέναθετικά κρούσματα κορωνοϊούστηνΗμαθία είχαμε τοβράδυ τηςΔευτέρας, από ένασε

ΒέροιακαιΝάουσαανακοίνωσεχθες οΕΟΔΥ.Πρόκειταιγιαγυναίκες,ασυμπτωματικές, εκ τωνοποίων,ηπρώτη,
στηΝάουσα,είχεσχέσημεεπιβεβαιωμένοκρούσμαστοοικογενειακόπεριβάλλοναλλάείναικαλάστηνυγείατηςκαι
παραμένεισεκατ’οίκονπεριορισμό.Ηδεύτερηαφοράσε40χρονηηοποίαδιαπιστώθηκεθετικήκατάτονπροεγχει-
ρητικόέλεγχο.Είναικαλάστηνυγείατηςκαιπαραμένεικαιαυτήσεκατ’οίκονπεριορισμό.

ΕίναιεμφανέςπλέονότιηκατάστασησοβαρεύεικαιηΗμαθίαπαρότιείχεπαραμείνεισχεδόνμηδενικήστηνπρώ-
τηδύσκοληφάσητηςπανδημίας,τώραπλησιάζεισχεδόνστα20κρούσματα!

Έκκλησηλοιπόνπροςόλουςναμηνχαλαρώσουνταμέτραπροφύλαξηςστοπλαίσιοτηςατομικήςαλλάκαισυλλο-
γικήςευθύνης,καθότιησυχνότητατωνπεριστατικώνάρχισεναγίνεταιανησυχητική.

«ΜΗΠΟΣΙΜΟΤΟΝΕΡΟ»στις
βρύσεςτουΣελίουαπότηνΔΕΥΑΒ
Μεδεδομένητηναυξημένηεπισκεψιμότηταγια τονεπόμενομήναστοΣέ-

λι, ηΔΕΥΑΒπροχώρησεστην τοποθέτησηπροειδοποιητικώνπινακίδωνστις
δημόσιεςβρύσεςτουχωριού,αφούμετάαπόέλεγχοδιαπιστώθηκεότιτονερό
είναιακατάλληλο.

ΟπρόεδροςτηςΔΕΥΑΒΣτέργιοςΔιαμάντηςδήλωσεστονΛΑΟ,ότιτονε-
ρόστιςδημόσιεςβρύσεςτουΣελίουελέγχθηκεαπότηνυπηρεσίακαικρίθηκε
μηπόσιμο. «Το νερόαπό τις βρύσεςστιςπλατείες,παιδικές χαρές κλπ. του
Σελίου, δενπροέρχεται από τοδίκτυο τηςΔΕΥΑΒ,αλλάαπόπηγές και είναι
ακατάλληλο»,είπεχαρακτηριστικάοκ.Διαμάντης. Προχώρησανσεσύσταση
νασφραγισθούνοιβρύσεςγιατηνασφάλειατωνκατοίκων,ωστόσουπήρξαν
αντιδράσειςαπόμεγάλημερίδαδημοτώνπου επιθυμούν για λόγουςαισθητι-
κούς καιπαράδοσης να«τρέχουν»οι βρύσες και έτσι ηΔΕΥΑΒπροχώρησε
στηνανάρτησητωνσυγκεκριμένωνπινακίδων.

Να θυμίσουμε ότι τοπρόβλημα είχε εντοπισθεί καιπέρυσι το καλοκαίρι,
όταν είχε γίνει έλεγχος ξανάαπό τηνΔΕΥΑΒ  και είχαν τοποθετηθεί καιπάλι
προειδοποιητικέςταμπέλες,πουδυστυχώςσελίγεςημέρεςείχανεξαφανιστεί…

Γιατοκαλότηςδημόσιαςυγείαςκαιπροστασίαςειδικάτωνμικρώνπαιδιών,
αςπαραμείνουνοιπροειδοποιητικέςταμπέλεςστηθέσητους!

ΈτοιμοτονέογήπεδοστοΜουσικόΣχολείοΒέροιας
Ένα ασφαλές και σύγχρονο γήπεδο

ήταν επιβεβλημένηανάγκηκαιαπαίτηση
των μαθητών του Μουσικού Σχολείου
Βέροιαςπουυλοποιήθηκεαπότονδήμο
Βέροιας.Μετά από έργα διαμόρφωσης
του εδάφους και επίστρωσης ειδικού α-
σφάλτινουδαπέδουκαιπρομήθειας εξο-
πλισμού(μπασκέτες,ορθοστάτεςμεδίχτυ
και εστίες)  διαμορφώθηκε ένα γήπεδο
στον χώρο του σχολείου για μπάσκετ,
χάντμπολ και βόλεϊ.Ησυνολική δαπάνη
του έργου καλύφθηκε από ιδία δαπάνη
του δήμουΒέροιας, ενώ ο αρμόδιος α-
ντιδήμαρχος Τεχνικών ΈργωνΑλέξης
Τσαχουρίδης δήλωσε στοΛΑΟ, ότι ο
δήμος επικεντρώνεται εκτός από την ε-
κτέλεσημεγάλων έργων και στην εκπό-
νησηέργωνμικρότερηςκλίμακαςπουθα
βελτιώσουν την καθημερινότητα και την
ποιότηταζωήςτωνδημοτών.

Καισήμεραστημίαλωρίδα,εναλλάξ,ηκυκλοφορία
μπροστάστοΑρχαιολογικόΜουσείοΒέροιας

Απόχθεςξεκίνησανοιεργασί-
ες φορτοεκφόρτωσηςκαι εγκατά-
στασηςμεταλλικώνστοιχείωνστην
αυλήτουΑρχαιολογικούΜουσείου
ΒέροιαςεπιτηςοδούΑνοίξεωςγια
τον«τοίχοτηςΜνήμης»καιγιατον
λόγοαυτό η κυκλοφορία γινόταν
απότημίαλωρίδαεναλλάξ.

Οι ρυθμίσεις τηςΤροχαίας ι-
σχύουν και σήμεραΤετάρτηαπό
τις απότις08:00΄π.μ.έωςτις
7.00μ.μ.,απότησυμβολήτηςΑ-
νοίξεωςμετηνοδόΚονίτσηςέως
τησυμβολήτηςμετηνοδόΣκρα
…Λίγηπαραπάνωπροσοχήαπό
τουςοδηγούς!



3www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

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 συμβού-
λιο της Ομοσπονδίας 
Τελωνειακών Υπαλλή-
λων Ελλάδος που έγινε 
με τηλεδιάσκεψη στις 
16 Ιουλίου, η Εκτελεστι-
κή Επιτροπή αποφάσι-
σε 48ωρη απεργία, μό-
νο για το Τελωνείο της 
Βέροιας» τόνισε χθες 
στην εκπομπή «Πρωι-
νές σημειώσεις» του Α-
ΚΟΥ 99.6 ο πρόεδρος 
της Β΄ Ένωσης Τελω-
νειακών Μακεδονίας 
και αντιπρόεδρος της 
Ομοσπονδίας, κ. Θε-
οδόσης 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 υποστελε-
χωμένο 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 διό-
τι, με 5 άτομα που θα απομείνουν, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει 
το Τελωνείο στις υπηρεσίες του» προσθέτει ο κ. Κρέτσης, κα-
λώντας 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 στε-
λεχωμένο 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 πα-
ράλληλα όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα δουλειάς», προσθέτει ο κ. 
Κρέτσης, τονίζοντας με έμφαση ότι αυτή η κατάσταση δεν μπο-
ρεί 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 υφυπουρ-
γό Οικονομίας Απ. Βεσυρόπουλο για την στελέχωση του Τελω-
νείου.

Η διήμερη απεργία στο Τελωνείο της Βέροιας, έχει και σοβα-
ρές συνέπειες στις εξαγωγές και στον πρωτογενή τομέα, αφού 
δεν θα τελωνίζονται,  παραδίδονται και  εξάγονται νωπά φρού-
τα-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 στρατι-
ωτικών εφοδίων (το σύνολο αυτών με την προϋπόθεση ότι συ-
νοδεύονται 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 επιλαμβά-
νεται όλων των περιπτώσεων λαθρεμπορίας και όχι μόνο των 
σοβαρών που προβλέπει ο νόμος, καθώς και της δίωξης ναρ-
κωτικών, ως συνήθως.

Απ. Βεσυρόπουλος: Επίκειται 
η τοποθέτηση 7 νέων υπαλλήλων

Με αφορμή την απεργιακή κινητοποίηση των τελωνειακών 
της Βέροιας, Ο Υφυπουργός Οικονομικών και Βουλευτής Ημα-
θίας  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 συγκε-
κριμένο πρόβλημα με στόχο να ενισχυθεί η λειτουργία του με 

προσωπικό. Ήδη 
αυτή τη στιγμή επί-
κειται η τοποθέτηση 
7 νέων υπαλλήλων. 
Θα έρθουν 3 υπάλ-
ληλοι με μετάταξη 
από άλλους φορείς 
του Δημοσίου (1 ΠΕ 
& 2 ΔΕ Τελωνεια-
κών) και 4 υπάλ-
ληλοι (ΠΕ Τελωνει-
ακών)  μέσω νέας 
προκήρυξης ΑΣΕΠ. 
Παράλληλα, με την 
ΔΔΑΔ Β 1088304 
ΕΞ 2020/22.07.2020 
Πρόσκληση Εκδή-
λωσης  Ενδ ιαφέ -
ροντος, καλούνται 
τελωνειακοί υπάλ-
ληλοι 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 λειτουρ-
γία 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 δεδομέ-
να.

Σοφία Γκαγκούση

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. Λειτουρ-

γεί 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».

Φρόσω Καρασαρλίδου: Δυο μέρες χωρίς εξαγωγές 
φρούτων από το Τελωνείο Βέροιας
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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, Χου-
άν Αλάρι, Πάμπλο Ράγκο

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 καλοκαι-

ρινή περιοδεία
Θανάσης Βισκαδουράκης, Γιώργος Γιαννόπου-

λος, Σοφία Βογιατζάκη, Πέτρος Μπουσουλόπου-
λος, 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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     23/7/20 - 29/7/20

Τηλεδιάσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα 
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κ. Γιάννη 
Μαστρογεωργίου είχε το πρωί της Δευτέ-
ρας, 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 πραγμα-
τοποιήθηκε σε καλό κλίμα και διήρκησε 
περισσότερο της μίας ώρας, συμμετείχαν 
από πλευράς Δ.Σ. του Συνδέσμου, ο πρό-
εδρος κ. Γιώργος Κατσαΐτης, ο αντιπρό-
εδρος 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 α-
ντικατάσταση του υφιστάμενου, με συγκεκριμένα κριτήρια, 
όπως η ιστορικότητα, η αναγνωσιμότητα και η απασχόλη-
ση, που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση του νέου Μη-
τρώου 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 ανασυ-
γκρότηση 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 χρηματοδο-
τηθούν ποικίλες δράσεις, όπως η ενίσχυση της φιλαναγνω-
σίας, έρευνες της κοινής γνώμης κ.α. 

• Στην ανάγκη ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο του άρ-
θρου 15 της ευρωπαϊκής Οδηγίας 790/2019 για τα πνευ-
ματικά 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 περιφερεια-
κών 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 Τύ-
που, ο ΣΗΠΕ κατέθεσε την πρόταση συγκρότησης Επιτρο-
πής διαβούλευσης με μέλη, εκπροσώπους των συνεργα-
ζόμενων 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. Μαστρογε-
ωργίου επεσήμανε την πρόθεσή του να συνεργαστεί με 
τους εκπροσώπους των περιφερειακών επιχειρήσεων 
Τύπου για την δημιουργία ενός συλλογικού πλαισίου ρυθ-
μίσεων που αφορούν στον περιφερειακό τύπο, υπογραμ-
μίζοντας την ανάγκη «επικοινώνησης» των θέσεων αυτών 
και στα αρμόδια Υπουργεία.

Προς τον σκοπό αυτό ο ΣΗΠΕ, θα συνεχίσει το επόμε-
νο διάστημα τις επαφές του, αρχής γενομένης από τον Υ-
φυπουργό στον Πρωθυπουργό, κ. Στέλιο Πέτσα και τον Υ-
πουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη.

ΒΙΒΛΙΟ
Βλαχοχώρια Ανατολικού Βερμίου

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Γράφει ο Γεράσιμος Καλλιγάς

Ο Ιωάννης Τσιαμήτρος είναι βαθύς γνώ-
στης της λαογραφίας, με οξύ διερευνητικό 
βλέμμα και αντικειμενική παρατήρηση πά-
νω 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 χο-
ροδιδάσκαλο, αρθογράφο σε τοπικές ε-
φημερίδες και συγγραφέα λαογραφικών 
πονημάτων. 

Το τελευταίο του βιβλίο, «Βλαχοχώρια 
Ανατολικού Βερμίου», είναι αποτέλεσμα 
προσωπικής εμπειρίας και επιτόπιας έρευ-
νας 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 γε-
ωλογίας των χωριών του Βερμίου και με μια πλήρη απαρίθμηση της χλωρίδας και της πα-
νίδας 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 δραστηριοτή-
των των Βλάχων κατοίκων, ζωντανεύοντας όλες τις αρχές και τις αξίες τους αλλά και τις δει-
σιδαιμονίες 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 πα-
ραδοσιακής μουσικής όσο και της παραδοσιακής ενδυμασίας. 

Πρόκειται για μια γραφή γεμάτη από ιστορικές μνήμες και για μια ματιά κοινωνικό-πο-
λιτισμική, που απευθύνεται στον μέσο αναγνώστη, χωρίς να υπολείπεται καθόλου σε επι-
στημονικότητα. 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.

Τηλεδιάσκεψη γνωριμίας 
του ΣΗΠΕ με τον Γενικό 
Γραμματέα Επικοινωνίας 

και Ενημέρωσης

Συνεδριάζει την Παρασκευή 
η Κοινότητα Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Βέροιας θα γίνει στην αίθουσα Δημοτι-
κού 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 & Α-
κροπόλεως 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.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΠΗΤΣΙΑΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του Αντω-

νίου και της Ελισάβετ, το γένος Λου-
τζανιώτη, 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 πα-

ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου - Παναγίας Σουμελά στην Κα-
στανιά Ημαθίας.

Από σήμερα οι εργασίες 
κατασκευής θέσεων 

για δίκυκλα 
σε 5 σημεία της Βέροιας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας πρόκειται να ξεκινήσει εργασίες κα-
τασκευής 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. αυτο-
κίνητο που οδηγούσε, είχε κλαπεί στις 25 Ιουλίου 2020 από περιοχή της 
Χαλκιδικής. Το όχημα κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς και θα αποδο-
θεί στον νόμιμο κάτοχό του. 

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 Λυκου-
ρέντζο 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 υπολειπό-
μενου 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 λε-
πτομέρειες ώστε να πραγματοποιηθεί η πληρωμή, η οποία υπολογίζε-
ται στις πρώτες ημέρες του Αυγούστου.

Στην ανακύκλωση 
τα εγκαταλελειμμένα 

οχήματα που 
περισυλλέγει 

η Δημοτική Αστυνομία 
Βέροιας 

Στην περισυλλογή τριών εγκαταλελειμμένων οχημάτων, που 
βρίσκονταν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, συμβάλλο-
ντας στην αποτροπή της ρύπανσης του περιβάλλοντος και στην 
αποδέσμευση χώρων στάθμευσης, προέβη χθες η Δημοτική Α-
στυνομία Βέροιας, κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 116/2004(ΦΕΚ 81/Α’/6-
3-2004). Τα οχήματα που αποσύρονται παραδίδονται σε εγκεκρι-
μένο 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 προορίζο-
νται, να μην θέτουν σε κίνδυνο το περιβάλλον, την δημόσια υγεία, 
την δημόσια περιουσία και την ασφάλεια των κατοίκων. 
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 8 Αυγού-

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

ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ
ΝΤΙΚΑ 

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 

Τα αδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς

Ανακοίνωση  

 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.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συ-

μ π ο λ ί τ ε ς 
μας έχουν 
φ ά ρ μ α κ α 
π ο υ  δ ε ν 
χρειάζονται , 
μπορούν  να 
τα  προσφέ-
ρουν για  το  
Γηροκομείο 
Βέροιας ,στο 
υπόγειο της 
Δημοτ ικής 
Αγοράς.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. ΝΑΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

TOY BΕΡΟΙΕΩΣ

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. Μέ-

γας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός. 
ὥρα 11 νυκτερινὴ Ἱερὰ Ἀγρυπνία. 
Σάββατον  1/8/2020
ὥρα 7.00 π.μ. Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Πρόο-

δος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ Ἁγιασμός. 
ὥρα 7.00 μ.μ. Ἑσπερινός.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ    
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου 

Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου Βέροιας, η Εθελό-
ντρια Διευθύντρια, ο Επιστημονικός Διευθυντής και το προσωπικό του 
Κέντρου Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας εκφράζουν τα θερμά τους  συλλυπη-
τήρια στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης & Κα-
μπανίας 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

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Συλλυπητήρια Επιστολή
Η κα. Μαρία Κάτσιου , πρόεδρος του ιδρύματος της ΜΦΗ «Σωσσί-

δειο Γηροκομείο Βέροιας», και η κα. Ευδοξία Μούρτζιου - Χατζηευστρα-
τιάδου, 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

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Τετάρτη 29 Ι-

ουλίου 2020 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βέ-
ροιας ο Κωνσταντίνος Γαρούφας 
σε ηλικία 83 ετών.

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. Μπλέ-
τσου σε ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

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

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 Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η  Πρόεδρος                  Η Γ. Γραμματέας
Κατή Σοφία       Οικονομοπούλου Αικατερίνη
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
σήμερα επί της οδού 

Αντ. Καμάρα στη Βέροια, 
λόγω μεταφοράς 
οικοσυσκευών 

Για την  ασφαλή διεξαγω-
γή της οδικής κυκλοφορίας, 
την πρόληψη τροχαίων α-
τυχημάτων, την εξυπηρέτη-
ση και ασφάλεια του κοινού 
κατά τη διάρκεια μετακόμι-
σης οικοσκευής, επί της ο-
δού Αντ. Καμάρα στην πόλη 
της Βέροιας, αποφασίστηκε 
από την Διεύθυνση Αστυ-
νομίας, η απαγόρευση της 
κυκλοφορίας, στάσης και 
στάθμευσης, όπου αυτή ε-
πιτρέπεται, παντός είδους ο-
χημάτων, 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 συμβο-
λή 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. 

Σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου 
Σύγκληση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας σε τακτική 

συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη
 
Τακτική συνεδρίαση 

του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Κεντρικής Μακε-
δονίας θα πραγματοποιη-
θεί 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 Περιεχομέ-
νου “Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρ-
νητικών 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 4/12-
3-2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, 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 Επενδυτι-
κών 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 Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας «Έγκριση των θεωρημένων προγραμ-
μάτων δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας 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.

Ο Δήμος Βέροιας ενημερώνει ότι, με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡ-
ΓΔΗΕ/70697/861 (ΦΕΚ 3088/Β/24-7-2020) εγκρίθηκε η πα-
ροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος 
για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα οι οποίοι 
έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής  ηλεκτρικής ενέρ-
γειας 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 ηλε-
κτρικής 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 φορολογού-
μενο 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 στοι-
χείου 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 μονο-

γονεϊκή 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 ανή-
λικο 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 οικογέ-
νεια 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 διακο-
σίων πενήντα (2.250) ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 
τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (31.500) ευρώ ανεξαρ-
τήτως 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 ό-
ρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος 
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β’ 2281), όπως ισχύει, 
ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολι-
κή 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 οικογένει-
ες 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 χιλιά-
δες (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 διακα-
νονισμού και το εναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από τους 
ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, κατ’ αντιστοιχία των προβλε-
πομένων 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 δικαιο-
λογητικά:

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 νοικο-

κυριό 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 συσκευ-
ής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου 
που περιλαμβάνεται στη σύνθεση του νοικοκυριού.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό , περιουσι-
ακό στοιχείο ή σύνθεση νοικοκυριού έχει μεταβληθεί σε σχέση 
με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση , θα πρέπει να προ-
σκομίζεται το ανάλογο δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει την 
μεταβολή.

Δήμος Βέροιας: Ειδικό βοήθημα 
επανασύνδεσης ρεύματος 

για τη στήριξη καταναλωτών
 με χαμηλά εισοδήματα

-Αιτήσεις όσων είχαν αποσυνδεθεί λόγω οφειλών
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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 αμείω-
τους ρυθμούς, καθώς το αλκοόλ αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχη-
μάτων 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 Αι-
γαίο, • 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 ελέγχθη-
καν βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Επιπλέον, από τους (430) συνολικά παραβάτες, με ποσοστό μέθης άνω των 0,60 mgr/lt (πλημ-
μεληματική 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 πραγματοποι-

ήσουν ημερίδα για την παρουσίαση των απο-
τελεσμάτων 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 προ-
γράμματος Erasmus+ το οποίο αφορούσε 
την «Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών 
Εθελοντών και Προσωπικού για στήριξη Ατό-
μων με Αναπηρίες». 

ΜΕ ΤΙΜΗ
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αποτελεί για όλους πλέ-
ον κοινό τόπο το πόσο δύ-
σκολη υπήρξε, μέχρι στιγ-
μής, η φετινή  χρονιά σε πα-
γκόσμιο επίπεδο, λόγω της 
πανδημίας του COVID-19. 
Ωστόσο το Φεστιβάλ Ταινι-
ών Μικρού Μήκους, βρίσκε-
ται στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσει την πραγματο-
ποίησή του για έκτη συνεχή 
χρονιά, υπό την καλλιτεχνι-
κή διεύθυνση του κ. Γιάννη 
Κουφονίκου (καθηγητή στο 
πανεπιστήμιο EdgeHill) που 
θα λάβει χώρα μεταξύ 27 και 
30 Αυγούστου στο ανοιχτό 
Δημοτικού Αμφιθεάτρου Α-
λεξάνδρειας, υιοθετώντας ό-
λες τις απαραίτητες οδηγίες 
προστασίας από την παν-
δημία.

Κύριο πρόγραμμα
Επιδίωξη του Φεστιβάλ 

ήταν να επιτευχθεί  μια ανοι-
χτή, ανεξάρτητη ματιά στη 
διεθνή κινηματογραφία η ο-
ποία περισσότερο αναζητά 
τα νέα ρεύματα παρά τα α-
κολουθεί. Για το λόγο αυτό 
επιλέχθηκαν πενήντα τρεις 
(53) ταινίες από τις περίπου 
600 που αιτήθηκαν συμμε-
τοχής. Πρόκειται για ταινίες 
μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, αλλά και κινουμένου 
σχεδίου από είκοσι τέσσερις χώρες (24), πολλές 
από τις οποίες θα κάνουν πρεμιέρα στην Ελλά-
δα. Κάποιες από αυτές συμμετείχαν ή και απέ-
σπασαν διακρίσεις στα μεγαλύτερα παγκόσμια 
φεστιβάλ(Καννών, Sundance, Toronto). Ένα 
αξιοσέβαστο τμήμα του προγράμματος απο-
τελείται 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 χρή-
ζουν κοινωνικού διαλόγου όπως ρατσισμός, ξε-
νοφοβία, πολιτισμική ταυτότητα, αλλά και οικο-
νομική μετανάστευση με τις εκάστοτε συνέπειες.

Ηighlights
Επιπρόσθετα, οι θεατές θα έχουν την ευκαι-

ρία 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 αφιέ-
ρωμα με τίτλο: ‘’Focus on Women’’. 

-Δεν θα πρέπει ακόμη να ξεχνάμε ότι η χρο-
νιά, την οποία διανύουμε, έχει ανακηρυχθεί Έ-
τος Μελίνας Μερκούρη. Για το λόγο αυτό δεν θα 
μπορούσε να παραλειφθεί η αναφορά  σε αυτή 
τη γυναίκα ίνδαλμα. Κατ΄επέκταση, θα πραγμα-
τοποιηθεί 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 Γρα-
σίδι’’ αφιερωμένη σους μικρούς μας ήρωες, τα 
παιδιά.

-Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι το 
6ο φεστιβάλ κατάφερε να παρουσιάζει σε πρώ-
τη ειδική προβολή στη Βόρεια Ελλάδα, τη νέα 
αινιγματική ταινία μικρού μήκους του βραβευμέ-
νου Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου. Έχει 
τίτλο, ΝIMIC, ενώ έκανε ήδη παγκόσμια πρεμιέ-
ρα στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Λοκάρνο. 
Πρωταγωνιστεί ο Ματ Ντίλον και η Ελληνοβελ-
γίδα ηθοποιός Δάφνη Πατακιά.  Χώρες παρα-
γωγής 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 αγαπημέ-
νου μας μουσικοσυνθέτη Θάνου Μικρούτσικου

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και τώρα στα πλαί-
σια του φεστιβάλ, πέρα από το κοινό το οποίο 
θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει τις δικές του 
αγαπημένες ταινίες, θα υπάρχει και μια πε-
νταμελής επιτροπή αρμόδια για την απονομή 
των βραβείων. Η συγκεκριμένη θα απαρτίζεται 
από τον πρόεδρο της κριτικής επιτροπής Κορ-
ρέ Κώστα-Νεανικό Πλάνο και τα μέλη : Αλεξία 
Τζιώνα-Δημοσιογράφος, Πάττυ Παπαδήμου-Εκ-
παιδευτικός, 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 ΧΟΡΗ-

ΓΟΣ ELTA COURIER ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
-ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΦΙ-

ΣΑΣ, 100 €. – ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ BLACK LIST
Αρωγός και του 6ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ται-

νιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας αποτελεί ο 
Δήμος Αλεξάνδρειας και συγκεκριμένα η Κ.Ε.Δ. 
Αλεξάνδρειας υπό την αιγίδα της οποίας λει-
τουργεί το Φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, φέτος για πρώτη φορά το φεστιβάλ 
τελεί και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολι-
τισμού από το οποίο εξασφαλίστηκε μια αξιο-
σημείωτη 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 δημιουργι-
κότητας. Πιο συγκεκριμένα, κινηματογραφικά 
εργαστήρια για παιδιά, προβολές παιδικών ται-
νιών και παρουσίαση παιδικής θεατρικής πα-
ράστασης είναι μερικές μόνο από τις δράσεις οι 
οποίες θα λάβουν χώρα.

Θα διαρκέσουν από τον Αύγουστο μέχρι τον 
Δεκέμβριο του 2020. 

Είσοδος Ελεύθερη 

27 και 30 Αυγούστου
6ο Φεστιβάλ ταινιών Μικρού 

Μήκους Αλεξάνδρειας



Οιαγώνες ξεκίνησαν τηνΤετάρτη 22 Ιουλίου με
ταπροκριματικά των αγοριών και ολοκληρώθηκαν
τοΣάββατο τοαπόγευμαμε τους τελικούςμονώνκαι
διπλώναγοριών–κοριτσιών.Οιαγώνεςπραγματοποι-
ήθηκανσταγήπεδατένιςτουΔΑΚΒέροιαςστοΜακρο-
χώρι,μεδιοργανωτήτονΌμιλοΑντισφαίρισηςΒέροιας.
ΑπότονΌμιλοΑντισφαίρισηςΒέροιας,τηρήθηκανόλα
ταυγειονομικάπρωτόκολλαγιατηνασφαλήδιεξαγωγή
τωναγώνων.

ΤελικάΑποτελέσματα
1οςΝικητήςμονούΑγοριών
ΜΙΖΙΟΣΑΝΤΩΝΗΣΟΑΝΙΚΑΙΑΛΑΡΙΣΑΣ
2ος ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΟΑΦΟΙ-

ΒΟΣΛΑΡΙΣΑΣ
1ηΝικήτριαμονούΚοριτσιών
ΚΑΤΣΑΛΗΣΩΤΗΡΙΑΑΟΑΠΟΣΕΙΔΩΝΘΕΣ/ΝΙ-

ΚΗΣ
2ηΜΙΖΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΟΑΝΙ-

ΚΑΙΑΛΑΡΙΣΑΣ

ΔιπλάΑγοριών
1οιΝικητές
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣΑΠΟΣΤΟ-

ΛΟΣΟΑΦΟΙΒΟΣΛΑΡΙΣΑΣ/
ΜΙΖΙΟΣΑΝΤΩΝΗΣΟΑΝΙΚΑΙΑ

ΛΑΡΙΣΑΣ
2οι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡ-

ΓΙΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ/ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΑΟΑΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΙΦΙΤΟΣ

ΔιπλάΚοριτσιών
1εςΝικήτριες
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΟ-

ΜΑΧΗΑΟΑΑΣΤΕΡΑΣΘΕΣ / ΣΙ-
ΣΚΟΥ-ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΕΥΓΕΝΙΑΑ-
ΟΑΠΡΩΤΑΘΛΚΑΒΑΛΑΣ

2ες ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ-ΕΛΕΝΑ
ΓΑΣΚΑΡΑΤΕΕΡΜΗΣ/

ΠΑΛΙΟΥΡΑΕΛΕΝΗΑΟΑΣΤΑΥΡΟΥΠΟ-
ΛΗΣΙΦΙΤΟΣ

Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές
καιτιςαθλήτριεςγιατουςωραίουςαγώνες,
όπωςκαι τουςσυνοδούς,  για την τήρηση
τουυγειονομικούπρωτόκολλουαποδεικνύ-
οντας ,πωςτοτένιςείναι τοασφαλέστερο
άθλημα με την μικρότερη μεταδοτικότητα
τουιούcovid-19.

Ο όμιλος ευχαριστεί θερμά  τονπρό-
εδρο τουΔΑΚ, κ.ΑκριβόπουλοΛεωνίδα,
τον προϊστάμενο κ. Σανίκη Γρηγόρη και
όλο τοπροσωπικό για τις φιλότιμεςπρο-
σπάθειες να τηρηθούνόλα τα υγειονομικά
πρωτόκολλα ,απότονΔήμοΒέροιας κ.κ.
ΛαζαρίδηΆρη,ΠαπαδόπουλοΒασίλη, για
την άμεσηανταπόκρισηστοπλύσιμο των
γηπέδων, ταΜΜΕ τηςπόληςμας για την
ενημέρωση , την εταιρίαPanelliniosagora
, για τηνπροσφορά αναμνηστικώνστους
αθλητές/τριες των τελικών, την επιδιαιτητή
τωναγώνωνκ.Παλαιστή,τονφυσικοθερα-
πευτή κ.Τόπη  και τονακούραστοπλέκτη
ρακετώνκ.ΓκατσίδηΝίκο.

Ευχόμαστε σε όλους καλό καλοκαίρι
καιστουςαθλητές/τριεςκαλήσυνέχειαστο
υπόλοιποαγωνιστικόπρόγραμμα.
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Γέννημα θρέμμα των περίφη-
μων 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 δημιουρ-
γήσουν καλούς παίχτες και παράλ-
ληλα πετυχημένους ανθρώπους, 
προτρέποντας τους νεαρούς αθλητές 
πρώτα να σπουδάσουν και στη συνέ-
χεια να κάνουν πρωταθλητισμό!!!

ΟΠαντελής Κωστακίδης είναι η επιτομή του
σχεδιασμού αυτού.Πτυχιούχος τηςΦιλοσοφικής
σχολήςΘεσσαλονίκης και πτυχιούχος personal
training, κατάφερε νασυνδυάσει τις σπουδές του

μετονπρωταθλητισμό.ΕίναιδιεθνήςμετηνΕθνική
ομάδατωνανδρώναπότο2012μέχρικαισήμερα.

Έκανε ταπρώτα του χαντμπολικά βήματα το
2003σεηλικία13 ετώνστιςυποδομές τουΦιλίπ-
που,λόγοτηςπαρουσίαςτουΤούτσκιν,τουΜανά-
σκοφκαιτουΑτάβινκαιέπαιξεστονΦίλιπποαπό
το 2003, μέχρι το 2014-15 και το 2015-16πήρε
μεταγραφήστηνομάδατουΛουτρακίου.

Τη σεζόν 2016-17 κατέκτησε το πρωτάθλημα
ΕλλάδαςμετιςσχολέςΞυνήκαιτησεζόν2017-18
τοΝταμπλμε τονΟλυμπιακό.Το 2017ανακηρύ-
χθηκεκαλύτεροςπαίχτηςτουπρωταθλήματος,ενώ
τα τελευταία δυο χρόνιαπρωταγωνιστούσε με τα
χρώματατουΠΑΟΚόντας2οςσκόρερτηςομάδας
του.

Από φέτος θα κοσμεί με την παρουσία του
την ομάδα τουΦιλίππου, ενώπαράλληλα θα ει-
ναι προπονητής στις υποδομές του συλλόγου,
διδάσκοντας ταμυστικά τουαθλήματοςσταμικρά
παιδιάτουσυλλόγουμας!!!Καλωσήρθεςσπίτισου
Παντελή!!!!

ΕπέστρεψεστονΦίλιππο
οΠαντελήςΚωστακίδης

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Πανελλαδικό 
Πρωτάθλημα τένις Ε2,

για Αγόρια και Κορίτσια κάτω των 16 ετών

ΑπότηνΚεντρικήΕπιτροπήΔιαιτησίαςανακοι-
νώθηκε τηΔευτέρα (27/7) ο κατάλογος των διαι-
τητώνπουθασφυρίξουντηνέασεζόνστοπρωτά-

θληματηςΣούπερΛιγκ1.
Μεταξύ αυτών υπάρχουν και οιΗ-

μαθιώτες ρέφεριΚαραντώνης καιΜα-
λούτας,όπωςεπίσηςοιΒρέσκας(ΕΠΣ
Πιερίας) και Βασιλόπουλος (ΕΠΣ Ε-
βρου).Επίσης,παραμένειοβοηθόςΓ.
Καραγκιζόπουλος.

ΜόνοέναςΗμαθιώτηςδιαιτητής
στουςπίνακεςτηςΓ’κατηγορίας
ΑνακοινώθηκαναπότηνΕΠΟοιπί-

νακεςδιαιτητώντηςτρίτηςκατηγορίας,
μετηνΗμαθίαναεκπροσωπείταιμόνο
απότονΛουκάΡηγόπουλο.

Αντίθετα, τέσσερις θα είναι οιΗμα-
θιώτες βοηθοί στην κατηγορία και συ-
γκεκριμένα οιΝησελίτης,Παπαδάκης,

ΜπογιατζόγλουκαιΜπέκας,ενώστουςΠαρατηρη-
τέςπαραμένειοΤάσοςΧριστοδούλου.

Οι Ημαθιώτες διαιτητές που βρίσκονται
στους νέους πίνακες της SL1

ΜόνοέναςΗμαθιώτηςδιαιτητήςστουςπίνακεςτηςΓ’κατηγορίας

ΟΗλίαςΜόρας
στονΓΑΣΜελίκης
ΤηναπόκτησητουταλαντούχουΗλίαΜόραανα-

κοίνωσεοΓΑΣΜελικης,συνεχίζονταςτηνενίσχυσή
τουενόψει τηςνέαςαγωνιστικήςσεζόν.Αναλυτικά:
ΟΗλίαςΜόραςΥΠΟΓΡΑΦΕΙ!

Ηομάδαμαςμεχαράανακοινώνει τηναπόκτη-
ση του ταλαντούχουSF/PFΗλίαΜόρα.Σου ευχό-
μαστευγείακαιεπιτυχίεςστακιτρινομπλέ.
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Τα 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 βρί-
σκεται στην ελίτ των ευρωπαίων προ-
πονητών, αποδεικνύει περίτρανα ότι 
δεν ξεχνά τις ρίζες και την ιδιαίτερη 
πατρίδα του, τα Τρίκαλα Ημαθίας. 

Τρέφοντας υπέρμετρη αγάπη για ταπαιδιά, τον
αθλητισμόκαιτοντόποκαταγωγήςτουοδιςπρωτα-
θλητήςΕυρώπηςcoach,μετουσίωσετοσυναίσθημα
σεπράξη, με μια αξιοζήλευτη δωρεάπρος όφελος
τουΔημοτικού Σχολείου Τρικάλων. Στο υπαίθριο
γήπεδομπάσκεττοποθετήθηκευψηλώνπροδιαγρα-

φώνελαστικόταρτάνκαικαινούργιεςμπασκέτες,κα-
θιστώνταςτοπλέονένακόσμημαουσιαστικά,μεταξύ
τωναντίστοιχωντωνάλλωνσχολείων.

ΤοαπόγευματηςΔευτέρας27Ιουλίουτελέστηκαν
τα εγκαίνια του ανακατασκευασμένου γηπέδου, με
την παρουσία του coachΔημήτρη Ιτούδη και της
οικογένειάς του, αθλητικώνσυλλόγων, των τοπικών
πολιτικώναρχώνκαιαρκετώνκατοίκωντουημαθιώ-
τικουχωριού.Μετάτιςπρολογίσαντεςτηνεκδήλωση
ομιλίες,ακολούθησεοκαθιερωμένοςαγιασμόςκαιη
προσφορά αναμνηστικώνστον κορυφαίο τρικαλινό
coach. Η τελετή των εγκαινίων ολοκληρώθηκε με
φιλικούςαγώνεςμπάσκετ.

ΔημήτρηςΙτούδης:“Τατρίακαλά
τουχωριούμουείναι…”

Σεδηλώσειςπουέκανεστηνκάμεράμαςοcoach
Δημήτρης Ιτούδης αναφέρθηκε μεταξύ άλλωνστην
αγάπηπου τρέφει στην ιδιαίτερηπατρίδα του.Και
μάλιστα τόνισε τα τρία καλά (Τρίκαλα) του τόπου
του..

Συνεχίζει τον 
προγραμματι-
σμό του για τη 

νέα απαιτητική σεζόν 
το τμήμα βόλεϊ του 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ Βέροιας, 
ανακοινώνοντας μία 
ακόμη ανανέωση 
συνεργασίας.

Αναλυτικά:
«Ηδιοικούσαεπιτροπήτου

Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας βρί-
σκεται στην ευχάριστη θέση
ναανακοινώσειτηνανανέωση
της συνεργασίας της με τον,
ΘανάσηΠαπάζογλου,γιαέναν
ακόμηχρόνο, ενόψει της νέας
αγωνιστικήςσεζόν2020-2021τηςVolleyLeague.

Ο25χρονοςκεντρικός(1.95μ)τηςομάδαςμας,
εκτωνπρωταγωνιστώνστηνφετινήκατάκτησητου
πρωταθλήματοςτηςΑ2Ανδρώνκαιτηνιστορικήά-
νοδο,δέχθηκεπρόθυμαναπαραμείνειστηνΒέροια
καιναενισχύσειτηνομάδαστηνπαρθενικήτηςπα-
ρουσίαστα«σαλόνια»τουελληνικούβόλεϊ.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο
Θεσσαλονικιός αθλητής σε δηλώσεις του στο ε-
πίσημο κανάλι τουFilipposVeroiasVolleybal στο
YOUTUBE,είπεμεταξύάλλων,ταεξής:

«Είμαιπολύχαρούμενοςπούανανέωσακαιθα
παραμείνωακόμαμιαχρονιάστηνομάδα,δέχτηκα
χωρίςδεύτερησκέψητηνπρότασητουκυρίουΔη-

μήτρηΠιτούλιακαιμετιμάιδιαίτεραηεμπιστοσύνη
πούδείχνει η διοίκηση τηςομάδαςστοπρόσωπο
μου.

Ηπερσινήχρονιάήτανπολύπετυχημένημετην
κατάκτησητουπρωταθλήματοςκαιμαθηματικάκαι
ευελπιστώ και φέτος ότι θαπετύχουμε τους στό-
χουςμας.

Προσωπικάθαδώσω τον καλύτερό εαυτόμου
γιατηνομάδακαιελπίζωπωςμέσααπότηνομα-
δικήδουλειάκαι τηβοήθεια τωνσυμπαικτώνμου,
ναπετύχωτουςστόχουςμου,τόσοτουςπροσωπι-
κούςόσοκαιτουςομαδικούς».

ΕυχόμαστεστονΘάνομίανέαεπιτυχημένηχρο-
νιάμευγείακαιδιακρίσεις».

ΈγινανσταΤρίκαλαταεγκαίνια
τουγηπέδουμπάσκετπουδώρησε

οΔημήτρηςΙτούδης

ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΤμήμαΒολεϊ
Ανανέωση συνεργασίας
με Θανάση Παπάζογλου

Συνεχίζει 
στη Βέροια 

2017 η Νέντα 
Γιούρισιτς

Την ανανέωση της συνερ-
γασίας με την δανέζα Νεντα
ΓιουρισιτςανακοίνωσεηΒεροια
2017. Αναλυτικά: Η ΒΕΡΟΙΑ
2017 ανακοινώνει την επέκτα-
σης συνεργασίας της με την
ΔανέζαNeda Jurisic για την ε-
πόμενη αθλητική σεζόν.Neda
καλώςήρθεςστοclubτηςΒασί-
λισσαςτουΒορράσουευχόμα-
στευγείακαιπολλέςεπιτυχιες.

Δήλωση Neda Jurisic:
Νιώθω πολύ χαρούμενη που
έγιναμέλοςτηςοικογένειαςαυ-
τής,δίνοντας τον καλύτερο μου
εαυτό η ομάδαμου ναπετύχει
τουςστόχους της.Υγειασε όλο
τοκόσμο.

2ηΠεζοπορίατουΠ.Τ.Ο.Σελίου

Μεμεγάλησυμμετοχήπραγματοποιήθηκεη2ηπεζοπορίατουΠολιτιστικούΤουριστικούΟμίλουΣελίουτην
Κυριακή26 Ιουλίουστην τοποθεσία«Πυροφυλάκειο».Πλούσιο τοφωτογραφικόυλικόαπό τηνπανέμορφη
διαδρομήκαιτηνποικιλόμορφηπανίδατουΒερμίουπουαπόλαυσανοιπεζοπόροι!

Επόμενοραντεβού την ερχόμενηΤετάρτη 29/07 για την «Τρύπα τουΜιχάλη», μεσημείο εκκίνησης το
«ΧρυσόΕλάφι»,στοΣέλικαιώρασυγκέντρωσηςστις17:45.

Στον ΦΙΛΙΠΠΟ ο διεθνής γκολκίπερ
Borys Kryuchkov!

Ενίσχυσης συνέχεια για την ομάδα χά-
ντμπολτουΦΙΛΙΠΠΟΥ,ηοποίαμετάτονΠα-
ντελήΚωστακίδη,ανακοίνωσετηναπόκτηση
τουΟυκρανού διεθνούς γκολκίπερ, Borys
Kryuchkov.

Αναλυτικά: Ο θηριώδης ύψους 2,02 δι-
εθνής με τηνΕθνική ομάδα τηςΟυκρανίας
τερματοφύλακας, υπέγραψεσήμερα τοσυμ-
βόλαιο του και θα ενισχύσει τον Φίλιππο
στην θέση του τερματοφύλακα. Γεννημένος
τονΦεβρουάριο του 1988, αγωνίστηκε στο
Ουκρανικόπρωτάθλημα με την ομάδα της
ShahtarDonetsk μέχρι το 2008, μετά στην
ομάδατηςPortovikYuzhnyOdessaμέχριτο
2011 και με την ZTRZaporozhye μέχρι το
2019 όπου και κατέκτησε την 2η θέση στο
ισχυρόΟυκρανικόπρωτάθλημα.

Πέρυσι αγωνίστηκε στηνΕλλάδα με την
φανέλα του ΠΑΟΚ αφήνοντας εξαιρετικές
εντυπώσεις!!Είναιπαντρεμένος,έχειέναμικρόπαιδίκαιθαερθειστηνΒέροιαμετηνοικογένειατου.

ΈτσιμετάτονΠαντελήΚωστακίδηοBorysKryuchkovειναιη2ησημαντικήπροσθήκηστορόστερτουΦι-
λίππου!!!Τιςεπόμενεςμέρεςθαακολουθήσουνανακοινώσειςεξίσουσημαντικώνπαικτώνπουθαενισχύσουν
τηνομάδατουΦιλίππου!!!ΚαλωσόρισεςBorys!!!
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ΗΕλληνικήΒιομηχανίαΧυμώνΚ.ΔέδεςΑΣΠΙΣΑΕ,μιααπότις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίαςφρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,γιατηνκάλυψηθέσεωνεργασίαςδιαφό-
ρωνειδικοτήτωνστοεργοστάσιοτηςστοΖερβοχώριΗμαθίας.

Ηεταιρείααναζητά:
•ΕργάτεςΠαραγωγής
•Χειριστές/ΒοηθούςΧειριστέςΑνυψωτικώνΜηχανημάτων
•Τεχνίτες/εργατοτεχνίτες
•Αναλυτέςχημείου
Ηεταιρείαπροσφέρει:
•Δωρεάνμεταφοράεργαζομένωναπόκαιπροςτοεργοστάσιο
•Ευχάριστοπεριβάλλονεργασίαςσευπερσύγχρονεςδομές
•Κλιματιζόμενοςχώροςεργασίας
•Παροχήπλήρουςεξοπλισμούεργασία•Εγγυημένες-υψηλές

αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας

(www.aspis.gr)ήαπευθείαςσταγραφείατηςεταιρείαςστοΖερβο-
χώριΗμαθίας.

ΑπαραίτηταΔικαιολογητικάγιατηνπρόσληψη:
•ΑποδεικτικόΑΦΜ–ΑΜΚΑ–ΑριθμόΜητρώουΙΚΑ
•ΔελτίοΑστυνομικήςΤαυτότητας
•ΑριθμόΤραπεζικούΛογαριασμούΕθνικήςΤράπεζας
•ΠιστοποιητικόΥγείας
•Φωτογραφία
•ΑσφαλιστικήΕνημερότηταγιαασφαλισμένουςΟ.Γ.Α.Γιαόλατα

έγγραφααπαιτείταιμιααπλήφωτοτυπία.
ΕπιπλέονπληροφορίεςΔ/νση:ΖερβοχώριΗμαθίας,59034

Τηλ:+30–2332303100,ΤμήμαΠροσωπικού:καΑλέκαΜπαράκου

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

Ιούλιος 2020
Τοσυνεργείοεπιφυλακής

τηςΔΕΥΑΒκατάτοδιάστη-
μααπό27-7-2020 μέχρι

2-8-2020 θαείναιτοεξής:
Αυτόματοςτηλεφωνητήςβλα-

βών:τηλ.2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ
27/07/2020 έως 31/07/2020

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

Τετάρτη 29-7-2020

16:00-21:00 ΠΟΡΦΥ-

ΡΗ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ

19(κοντάστο6οΔημοτικό

σχολείο)23310-66755

16:00-21:00 ΑΝΤΩ-

ΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ-

ΛΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 53 23310-

26789

1 9 : 0 0 - 2 1 : 0 0  ΠΑ -

ΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ4523310-26757

21:00-08:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ4523310-26757

Φαρμακεία 
 

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.) 

 
 

 
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 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γ ια

αγορά γκαρσο-

νιέρα στο κέντρο

και Καλλιθέα, με

ασανσέρ, 1ος και

άνω, μέχρι 20.000

ευρώ. Τηλ.: 6945

122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δι-

όροφη κατοικ ία

του ‘71, 140 τ.μ.

συνολικά, κάτω

από Πιερίων, ε-

ντός οικοπέδου,

5 5 . 0 0 0  ε υ ρώ .

Τηλ.:6945122583

EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δι-

όροφη οικοδομή

από 100 τ.μ. πε-

ρίπου ο κάθε ό-

ροφος, κοντά στη

ΜΕΒΓΑΛ.  Τηλ . :

6971706894.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή Ε-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστον

κεντρικόδρόμοτου

Διαβατούμαγαζί111

τ.μ.Τιμήσυζητήσιμη.

Τηλ.: 6942 067283

κοςΓιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά-

στημα63τ.μ.μεπατά-

ρικαιυπόγειοστηΒέ-

ροια,οδόςΤρύφωνος

3.Τηλ.:6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙμονο-

κατοικία κοντάστο

7οΔημοτικό,75τ.μ.,

με υπόγειο 75 τ.μ.

και οικόπεδο 200

τ.μ., 48.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945122583

Euromesitiki.

ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό15-5-2020έως30-6-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάου-
σας

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικό-

πεδο στη Μέση Βέ-

ροιας, 6 στρέμματα,

τιμή 130.000 ευρώ

(συζητήσιμη). Κιν.:

6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΔΙΑΒΑΤΟΣ ενοικι-

άζεται διαμέρισμα3Δ,

ΣΛΚ, 2W.C., 1ος ό-

ροφος μονοκατοικίας.

Τιμήσυζητήσιμη.Τηλ.:

6981760123.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

γκαρσονιέραεπιπλωμέ-

νη,ΠλατείαΩρολογίου,

οδόςΜιαούλη17,Βέ-

ροια.Τηλ.:6977174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπε-

ρίπτεροΑκροπόλεως,

στηνκαινούργιαγέφυ-

ρα «Κούσιου». Τηλ.:

6984108684.

ΠΙΝΔΟΥ & ΕΜ.

ΠΑΠΠΑ γωνία ενοι-

κιάζεταικατάστημα45

τ.μ.μεπατάρι&W.C.,

ανακαινισμένομε και-

νούργια κουφώματα.

Τηλ.:6936554258.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ29ενοι-

κιάζεται επαγγελμα-

τικός χώρος 50 τ.μ.,

πλήρωςανακαινισμέ-

νος, 1ος όρ., γωνια-

κό,δίπλασταΑστικά.

Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαγια

φροντίδα ηλικιωμένης

στηνΑγ.Βαρβάραγια

24ωρη βάση. Πληρ.

τηλ.:2331300216.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρίαγια

περιποίησηκαιφύλαξη

ηλικιωμένου με άνοια

σε24ωρηβάσηστοΔι-

αβατόΗμαθίας.Τηλ.:

6970 307198& 6980

489597.

ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςαπό

τη Μεταφορική «Ν.

Ίκαρος» Carrier με

δίπλωμα Γ΄ ή Ε΄ κα-

τηγορίας. Επιθυμητή

προϋπηρεσία/ Τηλ.:

2331022022.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                 
Κωδ:14039-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστηνοδόΣα-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας   ,

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβασημε
μηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

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

υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:12811-ΣΤΑΥΡΟΣΗΜΑΘΙΑΣΠΩ-

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

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρηςανακαιν.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΚΕΝΤΡΟΔιατηρητεομε3ΔΣΚκαιαδειααπόαρχαιολογιαγια
εργασιεςμονο25000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220
τ.μ58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ30000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,με
θερμ/τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας380€
ΚΕΝΤΡΟμικρηγκαρς40τ.μμεΑ.Θκοπλαμ,χωριςκοιν,ανακ.250€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟστηναγορα50€
ΑΝΩΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο2οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330
ΚΕΝΤΡΟΣτουντιοεπιπλωμενο150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΕΡΜΟΥΙσογειο1ΔΣΚσειδιοκτητητριοροφηοικοδομγη150€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ:

A)ΕΡΓΑΤΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-Άνδρες,Γυναίκες
B)ΛΟΙΠΕΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
·ΓΕΩΠΟΝΟΣ
·ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
·ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΒΟΗΘΟΙΧΕΙΡΙΣΤΕΣΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
·ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
·ΒΟΗΘΟΣΛΟΓΙΣΤΗ
ΗΕΤΑΙΡΕΙΑΔΙΑΘΕΤΕΙΙΔΙΟΚΤΗΤΟΛΕΩΦΟΡΕΙΟΜΕ-

ΤΑΦΟΡΑΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστον

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙαισθητικός,από-
φοιτοςΑΕΙήΤΕΙγιαναεργα-
σθεί με πλήρες ωράριο στο
κατάστημα Hair Shop. Τηλ.:
2331024141.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  με ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματασεμαθητές Γυμνα-
σίου-Λυκείου.Τιμέςπροσιτές.
Πληρ.τηλ.:6934447574.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος

για το κρεοπωλείο «Κα-

ρατζούλας» στη Βέροια,

με εμπειρία. Τηλ.: 6937

249048.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  από ε-

ταιρ ία κρεάτων ξεκο-

καλιστής και οδηγός με

επαγγελματικό δίπλω-

μα. Πληρ. τηλ.: 23320

42608.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ο δη γό ς

με διπλωμα Γ΄ κατηγο-

ρίας για οδική βοήθεια

στη Βέροια. Τηλ.: 23310

41601&6980136902&

6988564576.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πτυχιού-

χος βοηθός φαρμακείου

στη Βέροια. Τηλ.: 6947

564217.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑ-

ΞΕΩΝ  ‘ ’ T S I F L I D I S

SECURITY’’ ζητάει να

προσλάβει για μόνιμη α-

πασχόληση, εξωτερικό

πωλητή ή πωλήτρια για

τους Νομούς Ημαθίας,

Πέλλας, Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα προσόντα,

ευχέρεια λόγου, αγγλι-

κή γλώσσα, δίπλωμα

αυτοκινήτου, άδεια ερ-

γασίας προσωπικού α-

σφαλείας, εμπειρία με

βιογραφικό και συστά-

σεις.Μισθός, ασφάλιση

καιποσοστά.Παραλαβή

δικαιολογητικών με συ-

νέντευξη στα κεντρικά

γραφείαμας,Θεσσαλο-

νίκης 45 Βέροια www.

secu r i t y t s i f l i d i s . g r -

sales@securitytsiflidis.

gr-Τηλ.2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ-

ΜΟΣ με πείρα και α-

γάπη για τα παιδιά α-

ναλαμβάνει τη φύλαξη

βρεφών και νηπίων.

Τηλ.:6987910004.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία

νοσοκ. κρεβάτι ηλεκτρ.

με κομπιούτερ σε άρι-

στη κατάσταση. Τηλ.:

6977 402239 κος Γιώρ-

γος.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά

είδη της CICU σε πολύ

καλήκατάσταση,400ευ-

ρώόλαμαζί.Τηλ.:23310

62621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΑΝΔΡΑΣ38ετώναπό

τηΒέροια,επιθυμείγνω-

ριμίαμεκοπέλα25-40ε-

τών.Τηλ.:6974706470.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριοςχω-

ρίς υποχρεώσεις ζητά

Κυρίαέως50ετώνγιαο-

οβαρήσχέση.Τηλ.:6984

040769.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
-Υπόγειοκυριαχρήση
90τ.μ.
-Ισόγειοκύριαχρήση
90τ.μ.
-Όροφοςκύριαχρήση
90τ.μ.
-2ος όροφος κύρια

χρήση 90 τ.μ., σύνολο
360 τ.μ..Έχει κλιματισμό
κα ασανσέρ. Αριστοτέ-
λους 21, στο κέντρο της
Βέροιας. Πληροφορίες:

6945541642(Ζαφείρης)&

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να

γνωρίζει το πρόγραμμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα

Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που

να έχει γνώσεις χειριστή

κλαρκ

Πληροφορίες  στο

τηλ.:6947021868

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςλογιστήμεγνώσειςδιπλογραφικώνβι-
βλίων.Δεναπαιτείταιοποιαδήποτεπροϋπηρεσία.Απαιτείται
βασικήγνώσηαγγλικώνκαιεκπλήρωσηστρατιωτικώνυπο-
χρεώσεων.ΝικόλαοςΓκίκας&ΣΙΑΟ.Ε.,ΕμπόριοΞυλείας,
5,5οχλμ.ΠΕΟΒέροιας–Νάουσας,Τηλ.6983438046.



Κορονοϊός: Υποχρεωτική χρήση μάσκας 
σε καταστήματα τροφίμων, ΔΕΚΟ και τράπεζες

Την επέκταση του μέτρου της υπο-
χρεωτικής χρήσης μάσκας, ανακοίνωσε 
ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, 
Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της ε-
βδομαδιαίας 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, κα-
ταστήματα λιανικής πώλησης, καταστή-
ματα τροφίμων (φούρνοι/κρεοπωλεία), 
κέντρα αισθητικής και κομμωτήρια.

Η μάσκα υπενθυμίζεται ότι είναι υπο-
χρεωτική για όλους και σε σούπερ μάρ-
κετ, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα 
ταξί, στα πλοία και τα αεροπλάνα, όπως 
και στα νοσηλευτικά ιδρύματα και στα 
διαγνωστικά κέντρα, όπως και στους ερ-
γαζόμενους στα καταστήματα εστίασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους πα-
ραβάτες το πρόστιμο ανέρχεται σε 150 
ευρώ.

Η παραπάνω απόφαση ελήφθη με τη 
σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εμπει-
ρογνώμων, μετά την αύξηση των κρου-
σμάτων κορονοϊού σε αρκετές περιοχές 
της Ελλάδας.

Ο κ. Χαρδαλιάς απηύθυνε, επίσης, 
ισχυρή σύσταση για τη χρήση μάσκας 
σε κλειστούς χώρους, όπου είναι απα-
ραίτητο.

Τόνισε επίσης ότι είναι σημαντικό να 
τηρούνται πιστά οι κανόνες υγιεινής και 
να αποφεύγονται συναθροίσεις.

Αναφορικά με τα κρούσματα που κα-
ταγράφονται σε όλη την Ελλάδα ο κ. 
Χαρδαλιάς τόνισε ότι είναι πλήρως δια-
χειρίσιμα. «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 χαρακτηριστι-
κά.

Παράλληλα ανέφερε ότι 171.138 έλεγχοι έχουν διεξαχθεί συ-
νολικά, 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 εφαρ-
μόζει τα αναγκαία μέτρα.

«Σε συνεργασία με την Εκκλησία της Ελλάδας θα δούμε αν θα 
χρειαστεί κάποιο συμπληρωματικό μέτρο», πρόσθεσε.

P Φέτος θα υπάρχουν ειδή-
σεις και τον Αύγουστο…

 
P Παλιά διαβάσαμε και λίγο 

Έκο. Σήμερα το λήμμα παραπέ-
μπει μόνο σε πετρελαϊκά.

 
P Μαύρος Αύγουστος για 

τα οικονομικά προειδοποιεί ο 
αστρολόγος Λεφάκης. Την ε-
πόμενη φορά θα πάμε στον Λε-
φτάκη.

 
P Λες και τους προηγούμε-

νους μήνες τρέχαμε ανέμελοι στα λιβάδια της 
Νέας Ζηλανδίας και από τη χαρά μας πετούσαμε 
πεντακοσάευρα στον αέρα.

 
P Μας κάλεσε ο γείτονας προχθές να ψή-

σουμε 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 επικαιρό-
τητα.

 
P Σχέση είναι αυτό που δημιουργείται όταν 

δύο άτομα καταφέρουν να ξεγελάσουν ο ένας τον 
άλλον ότι είναι κελεπούρια. (Αγνώστου)

 
P Από την εμπειρία μου έχω παρατηρή-

σει ότι όσες φοράνε γυαλιά ηλίου με κοιτά-
ζουν κατάματα διαρκώς. (Δικό μου)

 
P Οι γυναίκες έλκονται περισσότερο από 

τους παντρεμένους άντρες. Μάλλον επειδή είναι 
ήδη εξημερωμένοι. (Γνωστού αγνώστου)

 
P Μεγάλα μυαλά συζητούν ιδέες, μεσαία 

μυαλά συζητούν γεγονότα, μικρά μυαλά συζη-
τούν 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 αισιόδο-
ξους. (Καρλ Πόπερ, το αντίδοτο του Καρλ Μαρξ)

 
P Ένας αισιόδοξος βλέπει μια ευκαιρία σε 

κάθε καταστροφή. Ένας απαισιόδοξος βλέπει 
μια καταστροφή σε κάθε ευκαιρία. Είμαι αισιό-
δοξος. 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 να-

νουρίζεσαι μέσα στην αδράνεια! (Αλέκος Πα-
ναγούλης)

 
P Και:
 Ήταν τρεις άντρες και είχαν δει και οι τρεις 

ενδείξεις πως οι γυναίκες τους ήταν άπιστες. Συμ-
φώνησαν 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, ξα-
πλώνω 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 Βασί-
λη…»

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, πό-
σες 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.
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