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Παλεύοντας για μια θέση 
στα 8μηνα!

  «Πήρε φωτιά» η ηλεκτρονική πλατφόρμα από αιτήσεις 
ενδιαφερόμενων για συμμετοχή στο πρόγραμμα 
κοινωφελούς εργασίας διάρκειας 8 μηνών. Δυστυχώς 
η στρατιά ανέργων που όσο περνά ο καιρός ενισχύεται 
περισσότερο, βλέπει έστω και το 8μηνο ως μια λύση, 
μια ανακούφιση, αλλά και ασπίδα στον δύσκολο 
χειμώνα που έρχεται. Είναι φυσικά θετικό και 
το έχουμε επισημάνει πολλές φορές και από την 
παρούσα στήλη, ότι επιδοτείται η εργασία και 36.500 
άτομα θα εργαστούν σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς 
φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων. 
Το κράτος ωθεί τον άνεργο να πιάσει δουλειά, έστω 
και με χαμηλές αποδοχές, αλλά δεν τον σπρώχνει 
στην ευκολία της επιδοματικής ανεργίας. Σίγουρα 
και αυτά τα προγράμματα έχουν τα προβλήματα 
και τις αστοχίες τους, που εστιάζονται πολλές φορές 
σε πρόσληψη ειδικοτήτων που δεν χρειάζονται ή 
ο σύντομος χρόνος που στην ουσία είναι χρόνος 
προσαρμογής και εκπαίδευσης σε κάποιες θέσεις 
χωρίς το δικαίωμα ανανέωσης ή παράτασης αν ο 
εργαζόμενος αποδίδει. Σε κάθε περίπτωση οι τόσες 
χιλιάδες άνεργοι παλεύουν για μια θέση στα 8μηνα 
για να ξεφύγουν από το τεράστιο καζάνι της ανεργίας 
που βράζουν. 
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+ Σύναξις των 12 Αποστόλων

Παράταση κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων στους δύο κλάδους 

της Εγνατίας, από Βέροια
έως Πολύμυλο

Για την ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και
ασφάλειατουκοινούπαρατείνονταιαπότηνΔιεύθυνσηΑστυ-
νομίαςΗμαθίας,οιισχύουσεςκυκλοφοριακέςρυθμίσεις,στους
δύο κλάδους κυκλοφορίας τηςΕγνατίαςΟδού, απόΒέροια
έωςΠολύμυλο,μέχριτις31-12-2020ήέωςτηνέκδοσησχετι-
κήςΑπόφασηςαπότηΔιοικητικήΑρχήΣηράγγων.

Για τη διέλευση των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων
φορτίωναπότιςσήραγγεςΣ1,Σ10καιΣ13,οιοποίεςείναισυ-
νολικούμήκουςάνωτων500μέτρων,ταμέτραασφαλείαςπου
θαλαμβάνονταιαπόταανωτέρωοχήματαθαείναι,ητήρηση
απόστασης ασφαλείας 100 μέτρων με τα προπορευόμενα
αυτώνκινούμεναοχήματακαισεπερίπτωσηακινητοποίησηςή
συμφόρησηςεντόςτωνσηράγγων,γιαοποιοδήποτελόγο,θα
τηρούναπόστασηασφαλείαςαπόταλοιπάοχήματα τουλάχι-
στον10μέτρων,γιατηναποτροπήδευτερογενώνσυμβάντων,
θακινούνταιμεελάχιστηταχύτητα60χλμ.ανάώρακαιμέγι-
στη ταχύτητα80 χλμ. ανάώρα, θα κινούνται μόνοστηδεξιά
λωρίδα κυκλοφορίας, δεν θαπροσπερνούν άλλα οχήματα,
παράμόνο εάν είναι απολύτωςαπαραίτητο (π.χ. ακινητοποι-
ημένοόχημα),θαέχουντοποθετημένη,στηνοπίσθιαπλευρά,
ειδικήπρόσθετησυσκευή,πορτοκαλίφωτόςπουαναβοσβήνει
(φάρος),ηοποίαθαείναιενεργοποιημένησεόλοτομήκοςτης
υπόψηδιαδρομήςκαισεπερίπτωσηοιασδήποτεέκτακτηςκα-
τάστασης,θαενημερώνουνάμεσατοΚέντροΕλέγχουΚυκλο-
φορίας τηςΕγνατίαςΟδού,στον τηλεφωνικόαριθμό«1077»
ήμε τηνχρήσητωντηλεφώνωνέκτακτηςανάγκηςεντός των
σηράγγων.

«Άνοιξε» με προβλήματα η πλατφόρμα για τους 
δικαιούχους στο πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους»

‘Άνοιξε, το βράδυ τηςΔευτέ-
ρας, 29/06, η πλατφόρμα για τις
δηλώσειςσυμμετοχήςτωνδικαιού-
χων στο πρόγραμμα τουΥπουρ-
γείου Τουρισμού «Τουρισμός Για
Όλους».Οι δηλώσεις συμμετοχής
των δικαιούχων, η υποβολή των
οποίων θα ολοκληρωθεί την Κυ-
ριακή 5 Ιουλίου, θα υποβάλλονται
αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονι-
κής εφαρμογής www.tourism4all.
gov.gr.Οι αιτήσεις θα γίνονται με
βάσητοτελευταίοψηφίοτουΑΦΜ
στιςεξήςημερομηνίες:

*Δευτέρα,29ΙουνίουκαιΤρίτη,
30 Ιουνίου -ΑΦΜπου λήγουνσε
0-1-2

*Τετάρτη,1ηΙουλίου-ΑΦΜπουτελειώνουνσε3-4-5
*Πέμπτη,2Ιουλίου-ΑΦΜπουλήγουνσε6-7
*Παρασκευή,3Ιουλίου-ΑΦΜπουλήγουνσε8-9
ΩςδικαιούχοιτουπρογράμματοςορίζονταιόλαταφυσικάπρόσωπαταοποίαέχουνυποβάλειΔήλωσηΦορολογί-

αςΕισοδήματοςΦυσικώνΠροσώπωνγιατοφορολογικόέτος2018σύμφωναμετηΔημόσιαΠρόσκληση.
Ωστόσοπαρατηρούνταιπροβλήματαστηνείσοδοτωνενδιαφερομένωνστηνηλεκτρονικήεφαρμογήγιαναυπο-

βάλλουντοαίτημάτους,λόγωτηςμεγάληςεπισκεψιμότητας.Υπομονήκαιεπιμονήγιατίαξίζειναείστεέναςαπότους
250.000δικαιούχους καιωφελούμενους τουπρογράμματος γιασχεδόνμία εβδομάδαδιακοπώνσεπανέμορφους
προορισμούς,σεόλητηχώρα.

Νέα ήθη, πιο πολιτισμένα
και εκλεπτυσμένα εισάγει ο
δήμαρχος ΝάουσαςΝικόλας
Καρανικόλας με την δημό-
σια συγνώμη που απευθύνει
προς τους δημότες λόγω της
πολύωρηςδιακοπήςνερούπου
σημειώθηκε χθες Τρίτη.Από
τηνάλλησκεφτείτεόμωςκαιτις
γκρίνιες και ταπαράπονα των
πολιτώνγιατηνδιακοπήνερού
ημέρακαύσωνα…

Πάντως πέρα από τις συ-
γνώμες και τα ευχολόγια ο
δήμαρχος «βάζει» χέρι στη
ΔΕΥΑΝκαι ζητάστομέλλονοι
προγραμματισμένες διακοπές
νερούναγίνονταιμόνοκατάτις
νυχτερινές ώρες.  Το πλήρες
κείμενο της επιστολής του δη-
μάρχουπαρακάτω:

 «Αγαπητές Συνδημότισσες 
και  αγαπητοί Συνδημότες , 

Αισθάνομαι την ανάγκη να 
ζητήσω δημόσια συγνώμη  από όλους σας για την σημε-
ρινή  προγραμματισμένη πολύωρη διακοπή νερού που 
σημειώθηκε  στην πόλη της Νάουσας , η οποία μάλιστα 

πραγματοποιήθηκε  την πιο ζεστή 
μέχρι σήμερα ημέρα του φετινού 
καλοκαιριού. 

Από τον Σεπτέμβριο είχα ζη-
τήσει ρητά από τον πρόεδρο της 
ΔΕΥΑΝ  κ.   Γιώργο Τασιώνα, οι 
διακοπές στο δίκτυο  ύδρευσης 
είτε για έργα συντήρησης είτε α-
ποκατάστασης  βλαβών  να πραγ-
ματοποιούνται μόνο  κατά τις βρα-
δινές ώρες, προκειμένου να μην 
δημιουργούνται προβλήματα στα 
νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και 
τους επαγγελματίες. 

Μετά την σημερινή πολύωρη 
διακοπή νερού, έδωσα ρητά την 
εντολή στον πρόεδρο της ΔΕΥΑΝ 
να ληφθεί απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης, προκει-
μένου να επιβληθούν με αυστηρό 
πλέον  τρόπο και μόνο κατά τις 
νυχτερινές ώρες οι προγραμμα-
τισμένες  διακοπές  νερού που 

θα προκύψουν στο μέλλον για αποκατάσταση βλάβης ή 
εργασιών συντήρησης  του δικτύου. 

Σας ευχαριστώ  θερμά για την υπομονή σας».

Έστωκαιτηντελευταίαστιγμή…παράτασηστιςΑΠΔ
καιόχιστηνκαταβολήτωνασφαλιστικώνεισφορών
Σύμφωναμεαπόφασητουe-ΕΦΚΑδόθηκεπαράτασημέχρι10ΙουλίουγιατηνηλεκτρονικήυποβολήτωνΑναλυτικών

ΠεριοδικώνΔηλώσεων(ΑΠΔ)κοινώνεπιχειρήσεωνμισθολογικήςπεριόδουΜαΐου.Όπωςεξηγείηδιοίκησητουe-ΕΦΚΑ
κατόπιναιτήματοςτουΟικονομικούΕπιμελητηρίουΕλλάδος,οιΑ.Π.Δ.Μαΐου2020θαγίνονταιδεκτές,μέσωδιαδικτύου,
μέχρι10/07/2020,χωρίςτηνεπιβολήπροσθέτωνεπιβαρύνσεων.Τονίζεται,ότιηωςάνωπαράτασηυποβολήςΑ.Π.Δ.δεν
αφοράτηνκαταβολήτρεχουσώνασφαλιστικώνεισφορώντης ίδιαςπεριόδου,οιοποίεςέπρεπενακαταβληθούνεντός
τηςπροβλεπόμενηςπροθεσμίας,δηλαδήμέχριχθες,30/6/2020.Δυστυχώςγιαμιαακόμηφοράοιλογιστέςέφτασανστα
πρόθυρανευρικήςκρίσεως,αφούηπροθεσμίαγιατηνκατάθεσητωνΑΠΔέληγεχθες30Ιουνίου,οιοδηγίεςγιαναβγά-
λουντοΔώροΠάσχακαιτηνμισθοδοσίαΜαΐουήρθαντελευταίαστιγμήμεπροβλήματασταοποίαήθελανδιευκρινήσεις
καιπροφανώςηπαράτασηήτανεπιβεβλημένη.Ωστόσοθαμπορούσεναανακοινωθείηπαράτασηλίγονωρίτερακαιόχι
στηνεκπνοήτηςπροθεσμίαςγιαναβοηθήσειτοΥπουργείοΟικονομικώνλιγάκικαιτοέργοτωνλογιστών.

ΠρόβλημαστοΜακροχώριμετησπατάληνερού
Ηεξοικονόμησηνερού,είναιηαιτίατωνμετα-

μεσονύκτιων διακοπώνστοΜακροχώρι (12.00
μεσάνυχταμε 6.00 τοπρωί) σήμερα και αύριο,
πράγμαπουσημαίνει ότι ξοδεύεταιπολύ νερό
για πότισμα στους κήπους ή στους μπαξέδες
ή σε κατάβρεγμα δρόμων,πεζοδρομίων κ.λπ.,
όπως αναφέρει και σχετική ανακοίνωση της
ΔΕΥΑΒ.

Τοπρόβλημααυτόμαςέθεσεκαιφίλοςανα-
γνώστηςαπότοΜακροχώρι,επισημαίνονταςότι
τονερόδενέχειτηνπίεσηπουαπαιτείταιγιανα
φτάσειμέχριτασπίτιαπουβρίσκονταισεόροφο
και οι κάτοικοι ταλαιπωρούνται και καταναλώ-
νουνμετοσταγονόμετροεξαιτίαςτηςσπατάλης
πουγίνεταιόλημέραμελάστιχακαικήπους.

ΗΔΕΥΑΒ το αναφέρει ξεκάθαρα, ότι όλοι
πρέπει νααντιληφθούνότι τοαγαθό του νερού

υπηρετείπρωτίστωςτιςανάγκεςύδρευσηςκαιατομικήςυγιεινής.Γι’αυτόθαπρέπειναέχειπροτεραιότητακαιναμην
ξοδεύεταιαφειδώς…

Διαφορετικά,το«τίμημα»θαείναιηανεπάρκειαήηέλλειψήτουγιαόλους!

Δημόσια συγνώμη του δημάρχου Νάουσας
για την χθεσινή διακοπή νερού εν μέσω καύσωνα
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Σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη

Μεταμεσονύκτιες διακοπές νερού στο Μακροχώρι 
λόγω σπατάλης 

Από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνω-
στό ότι σήμερα Τετάρτη 1 Ιουλίου και αύριο  Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 θα γίνει διακοπή 
νερού από την ώρα 24:00 έως 06:00 το πρωί της επόμενης μέρας (εξάωρη μεταμεσονύ-
χτια διακοπή), σε όλη την Κοινότητα Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας, λόγω σπατάλης 
νερού. Η διακοπή αποφασίστηκε με το Δ.Σ. της Κοινότητας. 

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρωση των απαραίτητων πο-
σοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό 
διάστημα της διακοπής. 

  Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την ολιγόωρη 
αναστάτωση που θα υποστούν, αλλά θα πρέπει να αντιληφτούν ότι το νερό είναι πολύ-
τιμο, δεν είναι απεριόριστο και είναι πρώτα για να εξυπηρετεί τις ανθρώπινες ανάγκες 
ύδρευσης και ατομικής υγιεινής. Με αυτά τα δεδομένα δεν πρέπει να γίνεται σπατάλη, 
όπως πότισμα, κατάβρεγμα κλπ ενέργειες οι οποίες στερούν το νερό στους ίδιους τους 
κατοίκους.

Όλους τους αγρότες της Ημαθίας και Πέλλας καλούν  οι αγρο-
τικοί σύλλογοι Ημαθίας- Πέλλας της Πανελλαδικής Επιτροπής των 
Μπλόκων, σήμερα Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 10 το πρωί σε εκδήλωση 
διαμαρτυρίας, έξω από τον τοπικό ΕΛΓΑ στην Βέροια, «για να στα-
ματήσει η εξαθλίωση και να διεκδικήσουν έναν οργανισμό στην υ-
πηρεσία των αγροτών και της αγροτικής παραγωγής». Στο κάλεσμά 
τους αναφέρουν:

«Συνάδελφοι Αγρότες 
Η πρόσφατη επίσκεψη του Διοικητή του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα Λυκου-

ρέντζου στην Ημαθία και την Πέλλα κανένα ευχάριστο νέο δεν απέ-
φερε για την πολύπαθη αγροτική παραγωγή των δύο νομών. 

Ετσι λοιπόν και ενώ περιμέναμε κάποιες εξαγγελίες που θα ανα-
κούφιζαν τους αγρότες και θα βελτίωναν το πλαίσιο της ασφάλισης 
της παραγωγής , εισπράξαμε

  την σχεδόν αόριστη απάντηση για την καταβολή του υπόλοιπου 
35% των περσινών ζημιών προς το τέλος του καλοκαιριού…

την άρνηση για την αλλαγή του κανονισμού ο οποίος είναι από-
λυτα αναχρονιστικός δεδομένης της κλιματικής αλλαγής.

Είναι απόλυτη ανάγκη να διατρανώσουμε τώρα την διεκδίκησή 
μας για έναν καλύτερο   ασφαλιστικό οργανισμό που θα καλύπτει 
το σύνολο των ζημιών με ουσιαστική συμμετοχή του Δημοσίου . 
Κάνουμε γνωστό πως την ανάληψη της ευθύνης για την κλιματική 
αλλαγή δεν θα την αναλάβουμε μόνοι μας. Θα την αναλάβουν και 
όλοι αυτοί που την προκαλούν και με ευθύνη του Δημοσίου θα πρέ-
πει να αποδοθούν « τα  του καίσαρος τω καίσαρι». Εμείς απλά και 
η παραγωγή μας εισπράττουμε τις επιπτώσεις της.

Κάνουμε επίσης γνωστό πως δεν υπάρχει περιθώριο καμιάς 
αναμονής ούτε σε ότι αφορά τις εκτιμήσεις, ούτε σε ότι αφορά τις 
αποζημιώσεις .

Δεν αντέχει κανείς . 

Γι αυτόν τον λόγο καλούμε 
όλους τους αγρότες Ημαθίας 
και Πέλλας την Τετάρτη 1 Ιου-
λίου στις 10 το πρωί σε εκδή-
λωση διαμαρτυρίας έξω από 
τον τοπικό ΕΛΓΑ στην Βέροια .

Για να σταματήσει η εξα-
θλίωση. 

Για να διεκδικήσουμε έναν 
οργανισμό στην υπηρεσία των 
αγροτών και της αγροτικής 
παραγωγής».

Πανελλαδικό κάλεσμα 
και από την  Επιτροπή των 

Μπλόκων
Παράλληλα σε πανελλαδι-

κό επίπεδο η Επιτροπή των 
Μπλόκων καλεί σήμερα τους 
αγρότες και κτηνοτρόφους σε 
μαζικές συγκεντρώσεις στα 
κατά τόπους καταστήματα του 
ΕΛΓΑ απαιτώντας:

• Άμεση καταβολή του υπό-
λοιπου 35% για τις ζημιές του 2019. Να σταματήσει το αίσχος να δί-
νεται σταδιακά και τόσο αργοπορημένα η αποζημίωση των δικαιού-
χων που είναι δικά μας χρήματα και ενώ ήδη έχουμε προπληρώσει 
αυτά τα χρήματα στον ΕΛΓΑ. 

• ΕΛΓΑ δημόσιος φορέας με επαρκή κρατική χρηματοδότηση και 
όχι να στηρίζεται μόνο στις ασφαλιστικές εισφορές μας. 

• ΕΛΓΑ που να ασφαλίζει και να αποζημιώνει στο 100% την πα-
ραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους και 
νόσους χωρίς εξαιρέσεις και σε όλα τα στάδια της παραγωγής. 

• Καμιά σκέψη για είσοδο ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών 
στην αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή. 

• Καμιά σκέψη για αύξηση των ασφαλίστρων του ΕΛΓΑ. 
• Να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες προσλήψεις στον ΕΛΓΑ 

ώστε να επιταχυνθούν οι εκτιμήσεις και αποζημιώσεις. 

Και με τη βούλα η δωρεά οικοπέδων στα «Παιδιά της Άνοιξης» 
από το Δήμο Βέροιας, 

για την ανέγερση δύο δομών 
Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 υπογράφτηκε στο Δημαρχείο της Βέροιας, μεταξύ του Δημάρχου κ. 

Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη και της Προέδρου του Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλό-
γου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές ανάγκες Ν. Ημαθίας «Τα Παιδιά της άνοιξης», κ. Νόρα 
Σαρκατζή (παρουσία Συμβολαιογράφου της Βέροιας), η Δωρεά δύο οικοπέδων στην Τοπική Κοινότη-
τα Πατρίδας του Δήμου Βέροιας (ενός 6.500m2 και ενός 4.253m2) για την ανέγερση δύο δομών του 
φορέα. Η μία δομή θα λειτουργεί ως Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) και η άλλη 
ως Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.).  

Ο Δήμος Βέροιας στέκεται πάντα αρωγός σε οποιαδήποτε προσπάθεια αποσκοπεί στην αναβάθ-
μιση της ζωής των ΑμΕΑ και των οικογενειών τους και ακριβώς στο πνεύμα αυτό παραχωρήθηκαν τα 
παραπάνω δημοτικά οικόπεδα για τη δημιουργία δυο δομών που αναμένεται να συμβάλλουν σημα-
ντικά στην ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας με ειδικές α-
νάγκες, προσφέροντας τους νέες ευκαιρίες κοινωνικοποίησης, προσωπικής ανάπτυξης, δημιουργικής 
απασχόλησης, φιλοξενίας και φροντίδας. 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στον ΕΛΓΑ Βέροιας, 
από αγρότες Ημαθίας και Πέλλας
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Σκυλομπελάς
Προβολές:    Παρασκευή 3/7 

– Σάββατο 4/7  στις 20.40
Παιδική ταινία για τα πράγ-

ματα που έχουν πραγματική «α-
ξία» στη ζωή

Το πιο αγαπημένο πλάσμα 
μιας πλούσιας κυρίας, ο Μπε-
λάς, θα βρεθεί στο δρόμο, όταν 
οι άξεστοι κληρονόμοι της θα 
τον πετάξουν έξω από την έ-
παυλη, χωρίς να έχουν αντιλη-
φθεί πως ο όρος για να γίνουν 
νόμιμοι δικαιούχοι της τεράστι-
ας περιουσίας της θείας τους είναι να προσέχουν τον 
Μπελά σαν παιδί τους. Μόνος στην μεγάλη πόλη, ο 
Μπελάς θα μάθει πως όλα τα σκυλάκια δεν κοιμούνται 
σε βελούδινα μαξιλάρια και ο πωπός τους δεν μυρίζει 
σαν smoothie φρούτων και θα καταλήξει στο σπίτι μιας 
νεαρής κοπέλας που δουλεύει ως delivery πίτσας και 
ονειρεύεται να γίνει ποπ σταρ.

 Ενας Υπέροχος Γείτονας
A Beautiful Day in the Neighborhood
Προβολές:    Πέμπτη 2/7 στις 21.30 
Παρασκευή 3/7 – Σάββατο 4/7  στις 22.00
Κυριακή 5/7 -  Δευτέρα 6/7 – Τρίτη 7/7 – Τετάρτη 8/7 

στις 21.00
Πρωταγωνιστούν: Τομ Χανκς, Μάθιου Ρις, Κρις Κού-

περ, Σούζαν Κελέτσι Γουότσον, Γουέντι Μακένα, Κριστίν 
Λάτι

Βασισμένη σε αληθινή ιστορία η ταινία της Μάριελ 
Χέλερ, έφερε τον Τομ Χανκς στις υποψηφιότητες των 
Οσκαρ για Β ρόλο.

Δεκαετία του 1990. Όταν ένας βαριεστημένος και σκε-
πτικιστής συντάκτης περιοδικού «αναγκάζεται» να γρά-
ψει ένα άρθρο για τον Φρεντ Ρότζερς, παρουσιαστή ενός 
παιδικού εκπαιδευτικού τηλεοπτικού σόου, ξεπερνάει 
τον όποιο σκεπτικισμό του, μαθαίνει από την καλοσύνη 
των άλλων, αγαπάει και συγχωρεί στην πιο όμορφη γει-
τονιά της Αμερικής.

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     2/7/20 - 8/7/20

Το κέντρο Τεχνολογίας και Ρομποτικής της ΔΙ-
ΚΤΥΩΣΗΣ διοργανώνει για ακόμη μία χρονιά κα-
λοκαιρινές δραστηριότητες για μαθητές Δημοτικού 
και Γυμνασίου. 

Όλες οι δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν 
στους εργαστηριακούς χώρους του κέντρου μας.

Οι συμμετοχές θα είναι περιορισμένες σεβόμε-
νοι τις οδηγίες μη συγχρωτισμού και εφαρμόζο-
ντας όλους τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής 
για τα παιδιά και τους εκπαιδευτές.

Το STEAM SUMMER SCHOOL θα πραγματο-
ποιηθεί σε δύο ξεχωριστές περιόδους

• 1η περίοδος: Καθημερινά από 6 έως 10 
Ιουλίου

• 2η περίοδος: Καθημερινά από 13 έως 17 
Ιουλίου 

Στα εκπαιδευτικά εργαστήρια οι μαθητές θα έ-
χουν τη δυνατότητα 

• Να παίξουν και να διασκεδάσουν με δραστη-
ριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής και ρομποτικές 
κατασκευές

• Να προγραμματίσουν εφαρμογές και παιχνί-
δια και να αναπτύξουν αλγοριθμική σκέψη

• Να δώσουν λύσεις σε προβλήματα λύνοντας 
puzzle και γρίφους ακονίζοντας το μυαλό τους

• Να συμμετέχουν σε STEAM δραστηριότητες 
και να μελετήσουν επιστημονικά θέματα

• Να αναπτύξουν πνεύμα ομαδικής εργασίας, 
κριτικής σκέψης, συνεργασίας και επικοινωνίας

Πρόγραμμα Steam Summer School
10:00 – 10:15 – Προσέλευση των παιδιών
10:15 – 11:45 – 1η περίοδος δραστηριοτήτων
11:45 – 12:15 – Διάλλειμα για δεκατιανό. (χυ-

μός και κρουασάν/σάντουιτς)
12:15 – 13:45 – 2η περίοδος δραστηριοτήτων 
13:45 – 14:15 – Αποχώρηση παιδιών
5 ημέρες γεμάτες από παιχνίδια, κατασκευές με 

Lego, ευφάνταστους ρομποτικούς μηχανισμούς 
και STEΑM δραστηριότητες που εξάπτουν τη φα-
ντασία και ακονίζουν το μυαλό.

Κόστος συμμετοχής για κάθε παιδί: 50€ για ό-
λες τις ημέρες

Τα παιδιά δεν χρειάζεται να φέρουν μαζί τους 
οποιαδήποτε υλικά. Όλα τα υλικά που θα χρει-
αστούν για τις δραστηριότητές τους παρέχονται 
από το κέντρο.

Τα παιδιά θα πρέπει να φέρουν μαζί τους κα-
θημερινά το δεκατιανό τους. Σε διαφορετική πε-
ρίπτωση θα φροντίζει γι’ αυτό το κέντρο. (extra 
χρέωση 10€ για όλες τις ημέρες)

Εγγραφές – Πληροφορίες
 Καθημερινά 10:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00

Εδέσσης 21 – Βέροια - 23310-22335
 - www.dictiosi.gr

Φρόσω Καρασαρλίδου: 
«Όχι στην ποινικοποίηση 

της σχολικής ζωής»
Η κλήση από 

την  Αστυνομ ία 
των διευθυντών 
των Γυμνασίων 
της Νάουσας με 
σκοπό να δώσουν 
διευκρινίσεις επει-
δή διδάσκεται στα 
σχολεία τους, ό-
πως προβλέπουν 
τα “νέα αναλυτικά 
προγράμματα” και 
οι φάκελοι μαθή-
ματος 2018-2019, 
το μάθημα των 
θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ώ ν , 
είναι πράξη κατα-
δικαστέα, που γυ-
ρίζει τη χώρα μας 
χρόνια πίσω, στα 
πέτρινα χρόνια 
των ποινικών διώξεων κάθε διαφορετικής άποψης. Πρόκειται για ενέργεια που ανοίγει 
επικίνδυνους δρόμους στην κοινωνία μας, αφού στοχοποιεί ποινικά τη σχολική κοινότητα 
και επισείει την απειλή της εμπλοκής των διευθυντών και των καθηγητών σε δυσάρεστες 
και απολύτως περιττές δικανικές διαδικασίες, αναστατώνοντας έτσι την εκπαιδευτική κοι-
νότητα και την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΜΕ Ημαθίας: “Το αναλυτικό πρόγραμμα όπως είναι ευρύτατα 
γνωστό, αποφασίζεται από το Υπουργείο και κανέναν άλλον θεσμό ή πρόσωπο. Ως εκ 
τούτου, αν κάποιος κρίνει ή θέλει να διερευνήσει τυχόν παράβαση νόμου, πρέπει να 
στραφεί προς το Υπουργείο Παιδείας κι όχι στους διδάσκοντες που κάνουν ευσυνείδητα 
τη δουλειά τους”.

Η Ένωση Γονέων Νάουσας με την προσπάθεια ποινικοποίησης της εκπαιδευτικής λει-
τουργίας και εκφοβισμού των διευθυντών και εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα 
των Θρησκευτικών με βάση την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, πιστεύω ότι προχώ-
ρησε σε ένα τεράστιο ατόπημα, σε μία πράξη που δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατι-
κή και αγωνιστική παράδοση των θεσμικών οργάνων των γονέων και των μαθητών.

Οι υπουργοί Παιδείας, Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη οφείλουν να παρέμ-
βουν άμεσα και να παύσουν τέτοιου είδους ενέργειες που ποινικοποιούν τη σχολική ζωή 
και επιστρέφουν τη χώρα μας στις μαύρες εποχές του σκοταδισμού.

Φρόσω Καρασαρλίδου
Βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ

Μέχρι τέλος Ιουλίου 
η πιστοποίηση 

για εξαγωγές σε Νότια 
Κορέα και Ταϊλάνδη

Η ΔΑΟΚ ΠΕ Ημαθίας ενημερώνει τους εξαγωγικούς φορείς και όλους τους ενδια-
φερομένους ,ότι έχουν  δημοσιευτεί οι αποφάσεις που αφορούν  τον Καθορισμό των 
λεπτομερειών φυτοϋγειονομικής πιστοποίησης για την εξαγωγή στη Δημοκρατία της 
Κορέας (Νότια Κορέα) και το Βασίλειο της Ταϊλάνδης ελληνικών νωπών καρπών α-
κτινιδίων. Οι παραπάνω αποφάσεις έχουν δημοσιευτεί αντίστοιχα στα ΦΕΚ 2372 τ. Β 
/16-6-2020 και 2373 τ. Β/16-6-2020, στα οποία υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες καθώς 
και υποδείγματα των εντύπων που πρέπει να κατατεθούν μαζί με την αίτηση.

Τονίζουμε ότι αποκλειστικά και μόνο  για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 
(2020-2021) τα, σχετικά αιτήματα έχουν ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης  στην 
Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ την 31/7/2020.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2331350152 και 2331350156.



Από την ΕΛΜΕ Ημαθίας ανακοινώνο-
νται τα εξής:

«Σε άλλες εποχές που -νομίζαμε πως- 
αφήσαμε πίσω με την μεταπολίτευση, μας 
γύρισε η κλήση για ένορκη κατάθεση στο 
Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας όλων των Δι-
ευθυντών- Διευθυντριών των Δημοτικών 
– Γυμνασίων-Λυκείου του Δήμου Νάου-
σας επειδή διδάσκεται στα σχολεία τους, 
όπως προβλέπουν  τα “νέα  αναλυτικά 
προγράμματα” και οι φάκελοι μαθήματος 
2018-2019, το μάθημα των θρησκευτικών.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κη-
δεμόνων Νάουσας, κατέθεσε επιστολή - 
καταγγελία στην εισαγγελία Βέροιας με 
αναφορά τους Διευθυντές των σχολείων 
και κατ’ επέκταση και τους συνάδελφους - 
συναδέλφισσες καθηγητές θεολόγους και 
δασκάλους που διδάσκουν το μάθημα των 
Θρησκευτικών, όπως περιέχεται στο ανα-
λυτικό πρόγραμμα  που το Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων τους απέστειλε, 
για διάπραξη του αδικήματος της παράβα-
σης καθήκοντος δημοσίου υπαλλήλου!!!  

Με βάση αυτή την επιστολή η Εισαγγε-
λία Βέροιας διέταξε προκαταρκτική εξέταση. Έτσι κλήθηκαν να κα-
ταθέσουν οι τρεις πρώτοι διευθυντές Γυμνασίων -ευτυχώς ως μάρ-
τυρες κι όχι ως κατηγορούμενοι. Οι ίδιοι δεν πήγαν να καταθέσουν 
αναμένοντας τα αποτελέσματα από τις παρεμβάσεις της ΕΛΜΕ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα όπως είναι ευρύτατα γνωστό, αποφα-
σίζεται από το Υπουργείο και κανέναν άλλον θεσμό ή πρόσωπο. 
Ως εκ τούτου, αν κάποιος κρίνει ή θέλει να διερευνήσει τυχόν παρά-
βαση νόμου, πρέπει να στραφεί προς το Υπουργείο Παιδείας κι όχι 
στους διδάσκοντες που κάνουν ευσυνείδητα τη δουλειά τους.

Η καταγγελία προς την Εισαγγελία των ίδιων των εκπαιδευτικών 
και των Διευθυντών των σχολικών μονάδων από την ανωτέρω Έ-
νωση, δημιουργεί ακούσια ή εκούσια αίσθημα εκφοβισμού στους 
συναδέλφους με στόχο την ποινικοποίηση της σχολικής ζωής και 
μάλιστα για ένα θέμα που υπεύθυνο είναι το υπουργείο. Η ΕΛΜΕ 
Ημαθίας από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκε το γεγονός 
επικοινώνησε (Σάββατο 27\7\2020) με την Διεύθυνση Β\θμιας Εκ\
σης, επισκέφθηκε (Κυριακή 28\7) το ΑΤ Νάουσας με συνοδεία δι-
κηγόρου και μετά από έκτακτη συνεδρίαση της, έκανε παράσταση 
διαμαρτυρίας με δικηγόρο στην αρμόδια Αντιεισαγγελέα Βέροιας 
(29/6/2020) ζητώντας να αξιοποιηθούν στοιχεία από το Υπουργείο 
και τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπ/σης προκειμένου να μην αναστατωθεί η σχολική κοινότητα και 
να αρχειοθετηθεί η  καταγγελία κατά των συναδέλφων Διευθυντών 

και διδασκόντων.
Τέλος θέλουμε να επισημάνουμε πως με την επιστολή της η Έ-

νωση Γονέων και Κηδεμόνων Νάουσας αλλά και με ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα της καλεί φορείς όπως οι βουλευτές του Νομού μας, ο 
Δήμαρχος της πόλης, ο Μητροπολίτης κτλ  να πάρουν θέση για 
το θέμα. Καλούμε κι εμείς λοιπόν την κυβέρνηση και το Υπουργείο 
Παιδείας, τους βουλευτές, τους Δημάρχους, τα δημοτικά συμβού-
λια, τον Μητροπολίτη, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των 
σχολείων να πάρουν θέση και να μας πουν αν συμφωνούν με την 
ποινικοποίηση της σχολικής ζωής».

Τι ζητά με επιστολή της Ένωση Γονέων
 & Κηδεμόνων Δήμου Νάουσας

Να σημειωθεί ότι την Δευτέρα 29 Ιουνίου στο blog της  Ένωση 
Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Νάουσας,  αναρτήθηκε η επιστολή 
της Ένωσης προς τους Διευθυντές όλων των σχολείων του Δήμου, 
όλων των φορέων μεταξύ αυτών και της εισαγγελίας, των Βουλευ-
τών του Νομού και του Δημάρχου της Πόλης, αλλά και στον έντυπο 
και ηλεκτρονικό τύπο, με την οποίας ζητά «την απόσυρση των 
βιβλίων και την αντικατάσταση αυτών με έντυπο υλικό Ορθόδοξου 
Χριστιανικού περιεχομένου, έως ότου εκδοθούν τα νέα βιβλία θρη-
σκευτικών από το Υπουργείο σύμφωνα με ό,τι προβλέπει ο νόμος.

Στην επιστολή αναφέρουν:
«΄Οπως γνωρίζετε το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (ΣτΕ), με 

τις υπ’ αριθμ. 660 και 926 αποφάσεις του 2018 αλλά και τις νεώτε-

ρες 1749 και 1752 του 2019 αποφάσεις της Ολομέλειας 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, έκρινε αντισυνταγμα-
τικές, αντιπαιδαγωγικές, αντιορθόδοξες, και αντίθετες 
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
τις  υπουργικές αποφάσεις, δυνάμει των οποίων έχουν 
εκδοθεί τα βιβλία- φάκελοι Θρησκευτικών (πρόγραμμα 
Γαβρόγλου), επισημαίνοντας ότι  τα «βιβλία» συνιστούν 
«επέμβαση στον ευαίσθητο ψυχικό κόσμο των μαθητών».

    Κατά συνέπεια και με βάση όσων ορίζει το άρθρο 25 
παρ.3 του Υπαλληλικού Κώδικα,η μη συμμόρφωση και η 
επιμονή κάθε αρμοδίου να διδαχθεί το μάθημα μέσα από 
τα σχολικά αυτά εγχειρίδια συνιστά πράξη άδικη, παράνο-
μη και αξιόποινη και γεννά λόγο αποζημιώσεως για ηθική 
βλάβη…

Σύμφωνα με τα παραπάνω καλείστε :
1) Να αποσύρετε άμεσα τα παράνομα-αντισυνταγματι-

κά, αντιπαιδαγωγικά και αντιχριστιανικά βιβλία-Φακέλους  
του μαθήματος των Θρησκευτικών με αντικατάσταση 
αυτών με έντυπο υλικό Ορθόδοξου Χριστιανικού περιε-
χομένου (έως ότου εκδοθούν τα νέα βιβλία θρησκευτικών 
από το Υπουργείο σύμφωνα με ό,τι προβλέπει ο νόμος).

2) Να πραγματοποιηθεί άμεση ενημέρωση Γονέων και 
μαθητών όσον αναφορά την απόφαση του ΣτΕ για το συ-
γκεκριμένο θέμα.

Σας γνωστοποιούμε πως είμαστε αποφασισμένοι να 
παρακολουθήσουμε στενά το συγκεκριμένο θέμα και, εφόσον κριθεί 
απαραίτητο, θα κινήσουμε κάθε νόμιμη διαδικασία κατά παντός 
υπευθύνου (και προσώπου),ώστε να διασφαλιστούν  τα δικαιώματα 
και η ηθική και πνευματική ασφάλεια όλων των μαθητών κάθε σχο-
λείου του Δήμου μας».
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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 ΤΖΙΟΓΚΑ ΣΤΑΥΡΗ του Νικολά-

ου και της Νατάσας, το γένος Λώλη, 
που γεννήθηκε στην Μοράβε Κορυ-
τσάς Αλβανίας και κατοικεί στη Νάουσα 
και η ΜΠΟΥΣΔΗ ΑΘΗΝΑ του Κων/νου 
και της Ελένης, το γένος Κεχαγιά, που 

γεννήθηκε και κατοικεί στη Νάουσα, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Νάουσας.

ΕΛΜΕ Ημαθίας: Πρωτοφανής καταγγελία 
για το μάθημα των θρησκευτικών από την Ένωση

 Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Νάουσας
-Στην αστυνομία καλούνται να καταθέσουν οι διευθυντές σχολείων
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 4 Ιουλίου 

2020  στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύ-
ρων Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΡ.
ΖΑΜΑΝΗ 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Οι εγγονές
Η αδελφή, Τα ανήψια
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 Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρει-

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

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Τρίτη 30 Ιουνίου 

2020 στις 6.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο 
Διαβατό Ημαθίας ο Γεώργιος Χαραλ.  
Τσολερίδης σε ηλικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Κατασκηνωτικό 
Πρόγραμμα 

2020 για Άτομα 
με Αναπηρία 

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα για Άτομα με Αναπηρία (Α-
μεΑ) 2020! Νέα δεδομένα-Περισσότερες Απαιτήσεις για 
Ασφάλεια-Μεγαλύτερη Ευθύνη! Πληροφορίες για την λει-
τουργία των κατασκηνώσεων την φετινή χρονιά, μπορείτε να 
βρείτε στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ ή να επικοινωνή-
σετε με την Κοινωνική Υπηρεσία του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά 
της Άνοιξης». Ο κάθε ενδιαφερόμενος εφόσον διαβάσει προ-
σεκτικά την εγκύκλιο, άμεσα να ενημερώσει την γραμματεία 
ή την Κοινωνική Υπηρεσία του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της 
Άνοιξης» για το εάν επιθυμεί τη συμμετοχή του παιδιού του 
στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα του 2020. Τα δικαιολογητικά 
για την συμμετοχή των ΑμεΑ στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα 
του 2020 είναι:

1. Δελτίο Κατασκηνωτή συμπληρωμένο
2. Αντίγραφο ΚΕΠΑ
3. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Εμβολίων
4. Φωτογραφία μικρή του κατασκηνωτή
Μέχρι Παρασκευή 3 Ιουλίου είναι απαραίτητο να συγκε-

ντρωθούν τα δικαιολογητικά και να τα προσκομίσετε στο 
ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» ή να τα αποστείλετε 
με e-mail στο info@tapaidiatisanoixis.gr προκειμένου να 
αποσταλούν μέχρι τις 6-7-2020 που είναι η καταλυτική ημε-
ρομηνία. 

Οι οριστικά επιλεχθέντες/είσες κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ 
που θα συμμετάσχουν στο ΚΠ ΑμεΑ 2020, ΥΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ 
από 24 έως 72 ΏΡΕΣ πριν την είσοδο τους στους κατασκη-
νωτικούς χώρους σε ΜΟΡΙΑΚΌ ΈΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΙΟ 
SARS-COv-2 στο σύνολό τους. Η κάλυψη του κόστους του 
μοριακού ελέγχου SARS-CoV-2 δεν επιβαρύνει τους/ τις 
συμμετέχοντες / ούσες στο ΚΠ ΑμεΑ 2020.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμων:

 Την Τετάρτη 1 Ιουλί-
ου το πρωί θα ιερουργή-
σει στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό των Αγίων Α-
ναργύρων Νησίου. 

 Το Σάββατο 4 Ιουλί-
ου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Ιωάννου του 
Προδρόμου και των Α-
γίων Ραφαήλ, Νικολάου 
και Ειρήνης Παλαιοχω-
ρίου, όπου θα τελεστεί 
το τεσσαρακονθήμερο 
μνημόσυνο του μακαρι-
στού πατρός Διονυσίου 
Πιτσικοπούλου.

 Την Κυριακή 5 Ιου-
λίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Καλλίπετρας, 
όπου θα τελέσει την εν-
θρόνιση του Καθηγου-
μένου της Ιεράς Μονής 
Αρχιμ. Παλαμά.  

Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό στο 
Καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας και θα τελέσει κουρά Μο-
ναχού.

 Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό 
Εσπερινό στην Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού. 

 Την Τρίτη 7 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή 
Αγίας Κυριακής Λουτρού και θα τελέσει χειροτονία Διακόνου. 

 Την Τρίτη 7 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην 
Παράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον υπό 
κατασκευή ναό του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημερήσια εκδρομή Ι.Μ. Οσίου Εφραίμ, 
κοιλάδα Τεμπών, Οικισμό Αμπελάκια

Αναχώρηση από Βέροια 5 Ιουλίου 2020 ώρα 8.00 το πρωί από πλατεία 
Εληάς, λίγο αργότερα από πλατεία Ωρολογίου και Προμηθέα. Παρακο-
λούθηση Θ. Λειτουργίας Οσίου Εφραίμ, συνέχεια κοιλάδα Τεμπών, θα 
περάσουμε απέναντι στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, το μεσημέρι θα 
ανηφορήσουμε στον παραδοσιακό οικισμό Αμπελάκια, γεύμα εξ ιδίων, το 
απόγευμα καφέ στους Νέους Πόρους. Επιστροφή στη Βέροια στις 20.00. 
Πληροφορίες στα γραφεία μας Ανοίξεως 90, τηλ.: 23310 25654. Τα γραφεία 
μας είναι ανοικτά Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή τις ώρες 10-12 το 
πρωί.

Το Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 

ευχαριστεί θερμά:
1.Τον κύριο Θεμιστοκλή Εμμανουηλίδη, για τη δωρεά 

ποσού 300€.
2.Την κυρία Άννα Αφεντούλη για τη δωρεά ποσού 150€.
3.Τους γονείς και τα παιδιά του Γ΄ τμήματος του Α΄ Νηπι-

αγωγείου Βεροίας για τη δωρεά ποσού 108,50€ και για το 
δώρο της ζωγραφιάς που φιλοτέχνησαν τα παιδιά για εμάς.

4.Τον Σύλλογο διδασκόντων του 9ου Δημοτικού Σχολείου 
Βεροίας, για τη δωρεά ποσού 70€ στη μνήμη Εμμανουήλ 
Τσιάρα.

5. Τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Νηπιαγω-
γείου Μακροχωρίου για την προσφορά αντηλιακών, αντικου-
νουπικών και αντιφθειρικών σκευασμάτων.

6. Την κυρία Μαρία Σούλου, για τη δωρεά ποσού 70€.
7. Τον κύριο Παγκράτη Παυλίδη, για τη δωρεά ποσού 50€ 

στη μνήμη Κώστα Μπραβάκη.
8. Τον κύριο Παναγιώτη Παπαϊωάννου για τη δωρεά πο-

σού 50€ στη μνήμη Κώστα Μπραβάκη.
9. Την κυρία Αλίκη Στογιάννου για τη δωρεά ποσού 50€ 

στη μνήμη Κώστα Μπραβάκη.
10.Την κυρία Ελευθερία Αφαλιωτάκη για τη δωρεά ποσού 

50€.
11.Το κατάστημα Γεωργίας και Θωμά Πολυζόπουλου για 

την προσφορά παπουτσιών και παντοφλών.
12. Τον κύριο Διονύση Καρολίδη για την προσφορά 15 

μπουκαλιών οινοπνεύματος.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.



Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα 
πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020, στις 
11:00 π.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Επικύρωση πρακτικών 4ης/22-05-2020 και 5ης/27-05-2020 συνε-
δρίασης της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονο-
μίας

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

-Έγκριση για την τροποποίηση ορίων λατομικής περιοχής Mετάλλων 
στη θέση “Ισώματα” του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, Π.Ε. Σερρών, εμ-
βαδού 512,353 στρεμμάτων

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

-Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
το ξενοδοχείο 3 αστέρων, κλασικού τύπου, με την ονομασία «ΝΑΟΥ-
ΣΑ», δυναμικότητας 70 κλινών, ιδιοκτησίας της εταιρίας ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ 
Α.Ε., στη θέση «Παλαιοχώρι», του αγροκτήματος Αγίου Παύλου (Κου-
τσούφλιανη), της Δ.Κ. Νάουσας, Δ.Ε. Νάουσας, Δήμου Νάουσας, Π.Ε. 
Ημαθίας Εισηγητές: 1. Στ. Μουρτζίλας, περιφερειακός σύμβουλος Π.Ε. 
Ημαθίας.

2. Α. Βασσάλου, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδρο-
οικονομίας   Π.Ε.  Ημαθίας

-Ανάκληση της με αριθ. 24/22-05-2020 απόφασης της Επιτροπής 
Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας περί «Καθορισμού 
ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους δικαιώματος συμμετοχής πωλητών 
στις λαϊκές αγορές των Δήμων Κιλκίς και Παιονίας της Π.Ε. Κιλκίς

Εισηγητής: Ανδρέας 
Βεργίδης, Αντιπεριφε-
ρειάρχης Π.Ε. Κιλκίς

-Γνωμοδότηση επί 
της μελέτης περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων για 
την πτηνοτροφική μονά-
δα δυναμικότητας 57.960 
ωοτόκων ορνίθων, της 
«ΚΑΡΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Α.Ε.», που λειτουργεί 
στο αγροτεμάχιο υπ. α-
ριθμ. 1344, του αγρο-
κτήματος Μαυρονερίου, 
του Δήμου Κιλκίς, Π.Ε. 
Κιλκίς,   Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας 
(υποκατηγορία Α2, Πε-
ριβαλλοντική Ταυτότητα 
δραστηριότητας, ΠΕΤ 

2004287229)
Εισηγητές:1. Αν. Σωτηριάδου, περιφερειακή σύμβουλος Π.Ε. Κιλκίς
 2. Λ. Σαμουηλίδης, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και 

Υδροοικονομίας   Π.Ε.  Κιλκίς
-Έγκριση καθορισμού ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους δικαιώ-

ματος συμμετοχής πωλητών στις λαϊκές αγορές των Δήμων Κιλκίς και 
Παιονίας της Π.Ε. Κιλκίς

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς
-Έγκριση παράτασης ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των 

καταστημάτων κάθε είδους της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με εξαίρεση αυτών που αναφέρονται 
στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του ν. 
2194/1994 (ΦΕΚ 34 A )

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας
-Έγκριση παράτασης ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των 

καταστημάτων κάθε είδους της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με εξαίρεση αυτών που αναφέρο-
νται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του 
ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ).

Εισηγητής:Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής  
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Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 
Συνεδριάζει η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας 

και Αγροτικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

37.000 αιτήσεις σε δύο μέρες για 36.500 θέσεις
Πάνω από 37.000 αιτήσεις σε δύο μέρες, για 36.500 θέσεις 

στα  νέα προγράμματα  Κοινωφελούς Χαρακτήρα
Ξεκίνησε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου η 

διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αι-
τήσεων στον ΟΑΕΔ (oaed.gr) από τους 
ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους α-
νέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 
θέσεις πλήρους απασχόλησης και για 
χρονικό διάστημα 8 μηνών, μέσω Προ-
γραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 
σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινω-
νικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/
συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουρ-
γείων και άλλων φορέων» και ήδη ο α-
ριθμός των αιτήσεων συμμετοχής ξεπέ-
ρασε τις 37.000. Οι αιτήσεις μπορούν 
να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα, 6 
Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Στο παλαίσιο της δράσης, ο ΟΑΕΔ 
καλύπτει το μισθολογικό κόστος των 
ωφελουμένων που θα απασχολήσει ο 
επιβλέπων φορέας και τις ασφαλιστικές 
εισφορές (φορέα - ωφελουμένου), οι 
οποίες θα είναι σύμφωνες με την ειδι-
κότητά τους. Οι καθαρές αμοιβές των 
ωφελουμένων ορίζονται ίσες με το 1/25 του καθαρού ποσού του 
εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ημερησίως και όχι 
ανώτερες από το καθαρό ποσό του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου 
μηνιαίου μισθού μηνιαίως.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γί-
νεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου 
gov.gr , (www.gov.gr) επιλέγοντας το “Εργασία και Ασφάλιση” - “Α-
ποζημιώσεις και Παροχές” -

“Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα”(https://www.gov.

gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemiose is-kai-parokhes/
programmata-koinophelouskharaktera). Στη συνέχεια επιλέγουν 
“Είσοδος στην Υπηρεσία” και “Είσοδος

στο Σύστημα” καταχωρώντας τους κωδικούς πρόσβασης 
TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών 
ΟΑΕΔ.

Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον 
διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το 
σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Οι νέοι χρήστες (χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρό-
σβασης ΟΑΕΔ) μπορούν να εισαχθούν στην ηλεκτρονική αίτηση 
με τους κωδικούς TAXISnet, επιλέγοντας «Σύνδεση στο Σύστημα 
μέσω πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ».

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη 
διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προ-
ώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρα-
κτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων 
του ΟΑΕΔ

 μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυ-
γοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων, μέλη 
μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, μα-
κροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, άνεργοι πτυ-
χιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι 
στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση 
τα τυπικά τους προσόντα, άνεργοι του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών,  
άνεργοι ΑμεΑ του ΟΑΕΔ,  δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος 
Αλληλεγγύης» 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι 
που συμμετείχαν στις με αριθ. 9/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018 και 
3/2019 Δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

Οι ωφελούμενοι απολαμβάνουν πλήρους ιατροφαρμακευτικής 
κάλυψης, υπαγόμενοι στην ασφάλιση του Εθνικού Φορέα Κοινωνι-
κής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ).

Στους ωφελούμενους και τα μέλη της οικογένειας τους, χορηγεί-
ται ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε 
είδος από τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ),από 
την πρώτη ημέρα έναρξης της τοποθέτησης τους, ενώ για όσους ω-
φελούμενους απασχοληθούν, κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων 
Κοινωφελούς χαρακτήρα, σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες η κα-
ταβολή στον e-ΕΦΚΑ της αντίστοιχης εισφοράς του κλάδου βαρέων 
αποτελεί επίσης, επιλέξιμη δαπάνη.



Του Νίκου Τσιαμούρα
ΣταδάσητηςΠίνδουσυναντάς

το φως και το όνειρο, ο ταξιδευτής
και ορειβάτης κάθε  τόσο συναντά
θαύματα της  φύσης  καλά κρυμμέ-
να στουςμύθους  τους.Ρέματα και
ρυάκια, τεράστιοι γκρεμοί, πανύψη-
λεςβουνοκορφές καιαλπικές λίμνες,
συνθέτουντομεγαλείοκαι τηνομορ-
φιάτηςπεριοχής.

ΦύγαμεαπότηνΒέροιαστιςεπτά
πρωινό Κυριακής  9 φίλοι ορειβά-
τες για την οροσειρά τηςΠίνδου και
την κορυφήΦλέγγα. Στεφανωμένη
με απέρανταδάση απόοξιές, ιτιές,
πλατάνια,σφενδάμους,κρανιές,αγρι-
οφουντουκιές,ηπόλη τωνΓρεβενών
μαςυποδέχεταιτοπρωίτηςΚυριακήςπανέμορφηκαι
λαμπερή. Γη κατάφυτη,πεδιάδες, ευρήματααρχαιολο-
γικά, βουνά ονειρεμένα!Ηπεριοχή κατοικείται από τα
νεολιθικά χρόνια και αποτελούσε τμήμα  της αρχαίας
άνω Μακεδονίας.Κατείχε  σημαντική θέση  κατά την
αρχαιότητα και γνώρισε ιδιαίτερη  ανάπτυξη, από την
πρώιμηκαιμέσηεποχήτουχαλκούέωςτηΜυκηναϊκή
περίοδο και στη συνέχεια στα ρωμαϊκά και βυζαντινά
χρόνια.Στις ιστορικές αναφορέςπρωτοεμφανίζεται με
τοόνομαΓριβάνατον10οαιώνααπότονΚωνσταντίνο
Πορφυρογέννητο.Απελευθερώνεται από τονΤούρκικο
ζυγό στις 13Oκτωβρίου 1912. Ο δρόμος προς την
Κρανιάείναιμιαμοναδικήδιαδρομήμέσααπόδάσημε
πεύκα και μεγάλα λιβάδια ΄΄σπαρμένα΄΄ με φτέρη και
πράσινοπουφτάνει μέχρι τις λίμνες τουΑώου δίπλα
στοΜέτσοβο.ΦθάσαμεστηνΚρανιά(Τούργια)χτισμένη
σευψόμετρο950μ,κατάτηνπαράδοσηδημιουργήθηκε
από τη συνένωση δυο οικισμώνπου μετοίκησανστη
σημερινήθέσητηςΚρανιάςλόγωτηςέλλειψηςνερών.
ΗΚρανιάκτίσθηκεσύμφωναμετονΓάλλοσυγγραφέα
Μπουκιεβίλ  το 1507. Στην Τουρκοκρατία στο χωριό
έδρευεειρηνοδικείοκαθώςκαιρουμάνικοσχολείο,δεν
επισκεφθήκαμε την εκκλησία τωνΑγ.Πάντων (1800)
στο κέντρο του χωριού  και έτσι δεν μπορέσαμε  να
θαυμάσουμετιςπαλιέςεικόνεςκαιαγιογραφίεςπουδι-
ασώζονταιακόμη.ΠήραμετοδρόμογιατηΜηλιά,την
προσπεράσαμεανεβαίνουμε τον επαρχιακόδρόμοχα-
μένοςσεκαταπράσιναέλατα.ΒρισκόμαστεστονΕθνικό
δρυμότηςΒάλια–Κάλντα(ζεστή–κοιλάδα),έχειέκτα-
ση 129.350στρέμματα . Ιδρύθηκε το 1966, μεσκοπό
τηνπροστασίατηςπλούσιαςπανίδαςκαιχλωρίδας,ει-
δικότερα τηνπροστασία τωναιωνόβιωνρόμπολωνκαι
μαυρόπευκων τηςπεριοχής .Το τοπίοπανέμορφο και
εκπληκτικό.Τρεχούμενανερά,καταπράσινεςκοιλάδες,
παρθέναδάση.ΣταδάσητηςNότιαςΠίνδουσυναντάς
τοφωςκαι τοόνειρο, ο ταξιδευτής  και o ορειβάτης
συναντάκάθετόσοθαύματατηςφύσης,καλάκρυμμέ-
ναστουςμύθουςτους.Μαύρηκαιλευκόδερμηπεύκη
,ψηλόκορμεςοξιές,υπεραιωνόβιαρόμπολακαιδασική
πεύκη(κοκκινόπευκα),ελάτη,ίταμος,είδηδρυός.

Φιλοξενεί μεγάληποικιλία ποωδώνφυτών, πολλά
από τα οποία σπάνια . Προστατεύει 7 είδη αμφιβίων
, 10 είδη ερπετών ,70 είδηπουλιών  (από τα10 είδη
δρυοκολάπτηστηνΕυρώπη τα 8 είδη ζουν εδώστην

οροσειρά της Πίνδου ) και
17 είδη  θηλαστικών , ενώ
άγνωστη είναι ησυνεισφο-
ρά του στην προστασία
της εντομοπανίδας .Ακόμη
φιλοξενεί  415 είδηφυτών
και μιαπλούσια μυκοχλω-
ρίδα  με 86 είδη μανιτα-
ριών. Στα μικρά ποτάμια
κολυμπούν η βίδρα και η
πέστροφα .Στα ρυάκια και
στις λιμνούλες ο αλπικός
τρίτωνας ,η βομβίνη και ο
βάτραχος . Στην ευρύτερη
περιοχή τουΔρυμού ζουν,
ζαρκάδια ,λύκοι ,αγριογού-
ρουνα ,αλεπούδες, αγριό-
γιδα.H οροσειρά τηςΠίν-
δου υπήρξε η κοιτίδα του
Μακεδονικού έθνους , από
εδώ ξεκίνησαν οι προπά-
τορες των Τημενίδων βα-
σιλέωνπρος τις πεδιάδες
τωνμεγάλωνποταμών της
ΚάτωΜακεδονίας .Φθάσα-
με στην παλιά εθνική οδό
Καλαμπάκας – Τρικάλων
και παίρνουμε πορεία για
τοΜέτσοβο, σε λίγο στρί-
βουμεδεξιάγιατηντεχνητή
λίμνη τουΑώου.Κατηφορί-
ζουμε τώρα τον επαρχιακό

δρόμομετοαυτοκίνητο.Αριστεράκαιδεξιάσταβοσκο-
τόπια βόσκουν κοπάδια (πρόβατα και κατσίκια ) ενώ
τα σκυλιά τρέχουν δαιμονισμένα γαβγίζοντας ξωπίσω
μας.Φωνές  αόρατωνπουλιών κρυμμένωνστα γύρω
δένδρα δοξάζουν την ομορφιά τουπρωινού .Είμαστε
δίπλασχεδόνστην τεχνητή λίμνη τουΑώου.Τριγύρω
μαςπανύψηλες βουνοκορφές , παραπόταμοι και ρέ-
ματαπουκυλούνήσυχατανεράτουςκαιχύνονταιστο
τεχνητόφράγματουποταμούΑώου.Kατασκευάστηκε
το1987στοοροπέδιοΠολιτσέςμεσκοπότηνπαραγω-
γή ενέργειας,Υπάρχουν γύρω του 7 μικράφράγματα.
Βρισκόμαστε στοΜαυροβούνι. Ο ορεινός όγκος του
ΜαυροβουνίουεκτείνεταιανάμεσαστηνΚαλαμπάκακαι
ταΙωάννινακαιπάνωαπότηντεχνητήλίμνητουΑώου.
Αφήνουμε τααυτοκίνητα, με τοσάκοστονώμο και τα
απαραίτητα ηπορεία αρχίζει .Μόλιςπεράσαμεπερι-
φραγμένοχώροκαισυνεχίζουμεσεδασικόδρόμο.Ένα
ελαφρύαεράκι μιλάψιθυριστάστα λευκόδερμαπεύκα
καιστιςοξιές.Σκίουροι(τρομαγμένοιαπότοδικόμας
θόρυβο ) πηδούν από κλαδί σε κλαδί. Συνεχίζουμε
…..ναοδοιπορούμεμε  τα τραγούδια τωνπουλιών ,με
τοθρόϊσμα τωνφύλλων ,με τααρώματα τωνλουλου-
διών,μετιςδικέςμαςχαρούμενεςφωνές.Τώραησυχία
τώρα ερημιά , από τονπαράδεισο των χρωμάτων και
την απλωμένη γαλήνη τριγύρωμιαπαράξενη γοητεία
μας αιχμαλωτίζει.Μια ελαφρά ομίχληπλανιέται στον
χώροείναιπρωίκαιέναυπέροχοαπαλόφωςφωτίζειτις
βουνοκορφές.Δενείδαμεταχνάριατηςκαφέαρκούδας
ούτε τουαγριόγατουπουαναζητά την τροφή του κατά
τη διάρκεια της νύχτας.Ορχιδέες, κόκκινη και μαύρη
πεύκη, δένδραπου χτυπήθηκαν από τον κεραυνό και
οι ασημένιοι κορμοί τουστέκουν όρθιοι σαν μοναχικά
γλυπτά, μέσασε καταπράσινες εκτάσεις με νεράπου
θυμίζουνΆλπεις και τις ξεπερνούνσε ομορφιά.Με το
τραγούδι κάποιωνπουλιώνσυνεχίζουμε…Ανεβαίνο-
νταςψηλότερα κάτω χαμηλά διακρίνεται αμφιθεατρικά
τοφράγματηςλίμνηςτουΑώου,απλάπανέμορφηθέα.
Συνεχίζουμεσεδασικόδρόμο ,αφήσαμεαριστερά μας
το καταφύγιο τουΣυλλόγου ΟρειβατώνΜετσόβου και
συνεχίζουμε,σελίγοβρεθήκαμεσεξέφωτοσεέναμικρό
οροπέδιοΠάδε  λα λάκλου  ονομάζεται, εδώ το 2002
στοχώροαυτόνπήρεμέροςηπανελλήνια ορειβατική
συνάντηση,γνωστήωςΠ.Ο.Σ.Στηνσυνάντησηπήρα-
μεμέροςμετονΣχοΒέροιας,τονΙούλιοτου2002.Μετά
από  3ώρες ανάβασης ,πλησιάζουμεστην κορυφή ,
μιαγυμνήκορφήμεδιάσπαρταγέρικαρόμπολατριγύ-
ρω.Από εδώη θέαμαςαποζημιώνει (τέτοια ομορφιά
που θα ξαναδείς );  Γύρωμας οι άλλες βουνοκορφές
Μηλιά ,Πυροστιά ,Αυγό,Μπάλτσες.Οι κορυφέςαυτές
είναι ,όπωςπιστεύεται ,τοαρχαίοόροςΛύγκος .ΟΛύ-
γκαςζώοσαρκοφάγονυκτόβιοκαιμοναχικόλέγεταιότι
ζει  ακόμηστις δυσπρόσιτεςπλαγιές και  τα απόμερα
δάση,μακριάαπότοφόβοτουανθρώπου.Τοτρίτοσε
μέγεθος σαρκοφάγο τηςΕυρώπης μετά την αρκούδα
καιτονλύκο.ΚάτωχαμηλάηΒάλιαΚάλντα.Χαρακτη-
ριστικότης΄΄ζεστήςκοιλάδας΄΄είναιτοπέτρωμαπου
σκεπάζειολόκληρητηνκοιλάδακαιτιςγύρωκορυφές..
Έχειτοχρώματηςσκουριάςκαιτοόνοματουείναισερ-
πεντίτης.Χάρησε αυτό τοπέτρωμαφυτρώνουνστην
περιοχή διάφορασπάνιαφυτά μοναδικάστον κόσμο.
Γύρωμαςοι άλλεςβουνοκορφές , Γκαμήλα ,Τραπεζί-
τσα ,Σμόλικας ,Βασιλίτσακαιστοβάθοςμακριάαχνο-
φαίνεταιηκορφήτουΟλύμπου.Αφεθήκαμεστοδέος.!
Μιαματιάγύρωμιαματιάπέρα.Παρθέναδάση,μαύρης
πεύκης και οξιάςπου τώρααλλάζουν χίλια χρώματα.
Ρέματακαιρυάκιατεράστιοιγκρεμοί,πανύψηλεςβου-
νοκορφές  και  αλπικές λίμνες συνθέτουν τομεγαλείο
καιτηνομορφιάτηςπεριοχής.Επιστροφή,απότηνίδια
διαδρομή,Μηλιά–Κρανιά–Κηπουριό-Γρεβενά.

ΟκαφέςστηνΚρανιάπίνεταιευχάριστα,μόλιςπρο-
λάβαμενακαθίσουμεστοκαφέκαιηξαφνικήνεροπο-
ντήσάρωσεταπάντα.ΠλησιάζουμεστηΒέροιααργά
το απόγευμα …..η απόδραση  μαςπήρε τέλοςαξίζει
πράγματι να γνωρίσετε αυτή τηνπεριοχή, όμωςαυτό
πρέπειναγίνειμεμεγάλοσεβασμόστηφύση.Συγχα-
ρητήριασεόλουςeμάς!

Το Φέλμπερτ 
(Velbert) 
της Γερμα-

νίας και την ομάδα 
της ATHRAX, με 
υπεύθυνο προπο-
νητή τον κ. Πέτρο 
Πετρόπουλο επι-
σκέφτηκε ο υπεύ-
θυνος προπονητής 
του Αθλητικού 
Συλλόγου «Ρωμι-
ός» Χρήστος Μιχα-
ήλωβ.

Ήτανμιαπρώτης τά-
ξεωςευκαιρίαγιαανταλ-
λαγή ιδεών και ενδιαφέ-

ρουσεςσυζητήσεις.
ΟαθλητικόςΣύλλογοςΡΩΜΙΟΣ

ευχαριστεί την ομάδα και τον δά-
σκαλογιατηνυπέροχηφιλοξενία.
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ΟπροπονητήςτουΑθλητικού
Συλλόγου«Ρωμιός»Χρήστος
ΜιχαήλωβστοΦέλμπερτ

τηςΓερμανίας

Με τους Ορειβάτες Βέροιας
στο Μαυροβούνι, στην κορυφή Φλέγγα
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Βεροιώτικα και Λαογραφικά
Σήμερα γιορτάζουν οι Άγιοι Ανάργυροι

-τρεις εκκλησίες στη Βέροια-
Toυ Μάκη Δημητράκη

Με την ονομασία Ανάργυροι χαρακτηρίζονται οι Άγιοι-ιατροί των πρώτων 
αιώνων του Χριστιανισμού οι οποίοι σύμφωνα με την παράδοση παρείχαν 
αφιλοκερδώς και αναργύρως (δωρεάν) τις υπηρεσίες τους στου πάσχοντες 
συνανθρώπους τους.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση ο αριθμός των Ανάργυρων-ια-
τρών που αγιοποιήθηκαν είναι αρκετά μεγάλος γύρω στους 28, με πιο γνω-
στούς: Ερμόλαος από τη Νικομήδεια της Μ. Ασίας, Διομήδης από την Ταρσό 
της Κιλικίας που αποκεφαλίσθηκε, Σαμψών από τη Ρώμη την εποχή του Ιου-
στινιανού, Μώκιος, Κύρος, Θαλελαίος.

Πιο γνωστοί από όλους είναι τα αδέρφια Κοσμάς και Δαμιανός. Με τα ονό-
ματα αυτά είναι γνωστά στην εκκλησιαστική ιστορία τρία ζεύγη αδερφών-για-

τρών που έζησαν σε διαφορετικές περιοχές.
Α. Κοσμάς και Δαμιανός από τη Ρώμη που κατόρθωσαν να προσηλυτίσουν στον Χριστιανισμό 

ακόμη και τον αυτοκράτορα Καρίνο. Υπήρξαν αγαπητοί στο λαό ενώ η φήμη τους σαν επιστήμονες ή-
ταν πολύ μεγάλη και έφθασε στο σημείο να τους ζηλέψει ακόμη και αυτός ο δάσκαλός τους στην ιατρική 
σχολή. Τους κατηγόρησε και πέτυχε το θάνατό τους διά λιθοβολισμού. Τη μνήμη τους τιμά η εκκλησία 
μας την 1η Ιουλίου.

Β. Κοσμάς και Δαμιανός από την Κιλικία της Μ. Ασίας. Έζησαν τον 3ο μ.Χ. αιώνα και για την 
αγωγή τους φρόντισε η χριστιανή μητέρα τους Θεοδότη, αφού ο πατέρας τους στην αρχή ήταν ει-
δωλολάτρης. Σπούδασαν πολλές επιστήμες και τελικά επέλεξαν να υπηρετήσουν την ιατρική πάντα 
αφιλοκερδώς. Μαρτύρησαν στην πόλη Κύρρο της Συρίας την περίοδο των διωγμών του αυτοκράτορα 
Διοκλητιανού. Η μνήμη τους τιμάται την 1η Νοεμβρίου.

Γ. Κοσμάς και Δαμιανός από την Αραβία. Για την πίστη τους και τη διδασκαλία τους υπέστησαν 
πολλά βασανιστήρια και τελικά αποκεφαλίσθηκαν. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη τους στις 17 Οκτω-
βρίου.

Στην Αγιογραφία της Εκκλησίας μας οι Άγιοι Ανάργυροι παριστάνονται πάντα να κρατούν ιατρικά 
εργαλεία και κουτί φαρμάκων. Την υμνογραφία δε δημιούργησαν ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Ιωσήφ 
ο Υμνογράφος.

Τρεις ναοί στη Βέροια
Άγιοι Ανάργυροι (οι Μεγάλοι – λόγω μεγέθους) βρίσκονται δίπλα από την καινούργια ομώνυμη 

εκκλησία στη λεωφόρο Ανοίξεως. Ο ναός κτίστηκε στα τέλη του 16ου αιώνα αλλά ανακατασκευάστηκε 
ριζικά στις αρχές του 19ου αιώνα και έτσι πήρε τη σημερινή του μορφή. Είναι μια πεντάκλιτη βασιλική 
με τέσσερις σειρές ξύλινων στύλων με δίρριχτη στέγη και εντυπωσιάζει για την απλοχωριά. Οι περισσό-
τερες από τις αρχικές τοιχογραφίες έχουν ασβεστωθεί και μόνο στον ανατολικό τοίχο, που διατηρείται 
από τον αρχικό ναό υπάρχουν μερικές τοιχογραφίες του 16ου-17ου αιώνα. Στο βόρειο κλίτος υπάρχει 
γυναικωνίτης.

Οι Άγιοι Ανάργυροι (οι Μικροί) βρίσκονται στο τέλος της οδού Ιεραρχών που αρχίζει από την οδό 
Μητροπόλεως (δίπλα από το Δεσποτικό) και η ονομασία της οδού πιθανότατα σχετίζεται με την πρώτη 
ονομασία του ναού που ήταν αφιερωμένος στους Τρεις Ιεράρχες. Το γεγονός ενθαρρύνεται και από την 
ύπαρξη της εικόνας των Τριών Ιεραρχών στα τέμπο στη θέση του τιμώμενου Αγίου στο ναό.

Αργότερα την εικόνα των Τριών Ιεραρχών μετέφεραν στη Μητρόπολη όπου εορταζόταν η γιορτή των 
Γραμμάτων και ο ναός μετονομάστηκε Αγίων Αναργύρων και Αγίας Μαρίνας.

Ο ναός αυτός κτίστηκε στις αρχές του 18ου αιώνα. Είναι μονόχωρος με νάρθηκα και οι τοιχογρα-
φίες που διατηρούνται και σήμερα χρονολογούνται στο 1706. Κάτω από τις μαρμάρινες πλάκες του 
δαπέδου του ναού τυχαία βρέθηκε τάφος με κάρα και οστά και ένα μεγάλο σπαθί, όλα πολύ φθαρμένα. 
Όπως αναφέρει ο φιλόλογος – ερευνητής Θωμάς Γαβριηλίδης στο βιβλίο του «Προσκύνημα στα ιερά 
της Θεοσώστου πόλεως Βεροίας» είναι άγνωστο σε ποιον ανήκει ο τάφος. Βέβαια όμως – αναφέρει 
ο ερευνητής – είναι πως στα χρόνια της Γερμανικής κατοχής ο ναός υπήρξε καταφύγιο κυνηγημένων 
πατριωτών μιας και η περιοχή με τα δαιδαλώδη σοκάκια ήταν δυσκολοδιάβατη ιδίως τα βράδια. Άξιο 
αναφοράς –τέλος είναι- το γεγονός ότι για πάρα πολλά χρόνια το ναό και τον αύλειο χώρο φρόντιζε η 
δραστήρια κυρα-Πηνελόπη και αργότερα η κόρη της Τασούλα Γερανίου-Πετμετζάκη με τις θυγατέρες 
της Λίλια και Πόπη.

Ο ενοριακός ναός των Αγίων Αναργύρων
Από τους νεόδμητους ναούς της Βέροιας. Είναι ναός σταυροειδής με τρούλο και η ανέγερσή του άρ-

χισε το 1957 και περατώθηκε το 1962 ιερατεύοντος του αρχιμανδρίτη Τιμόθεου Αφεντάκη.
Οι διαστάσεις του ναού 18χ15 και εσωτερικό ύψος 12μ. Το καμπαναριό έχει ύψος 2μ. Η αγιογράφη-

ση είναι έργο του Σταύρου Γκοσπονδίνη.
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ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Τάξη Εγγραφής:  Α
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα  
1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΩΜΑΣ  
2 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
3 ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΕΣΤΗΣ  
4 ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ  
5 ΓΙΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  
6 ΔΕΛΛΑ ΒΑΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
7 ΔΟΥΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
8 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
9 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ  
10 ΚΑΖΙΛΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
11 ΚΑΛΙΟΓΛΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ  
12 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
13 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
14 ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
15 ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ  
16 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
17 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
18 ΚΑΣΣΙΩΤΗ ΣΤΕΡΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ  
19 ΚΑΤΣΕΜΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ  
20 ΚΑΦΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
21 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
22 ΚΑΨΑΛΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ  
23 ΚΟΓΚΑ ΧΡΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
24 ΚΟΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
25 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
26 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ IΩΑΝΝΗΣ  
27 ΚΟΥΛΥΜΒΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  
28 ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  
29 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
31 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ  
32 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
33 ΛΑΝΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
34 ΛΑΤΣΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ  
35 ΛΑΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
36 ΛΕΣΙ ΑΝΤΙ ΧΥΣΝΙ  
37 ΛΟΚΜΑΝΙΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΔΡΟΣΟΣ  
38 ΜΑΝΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ  
39 ΜΑΝΩΗΛΙΔΟΥ ΚΡΙΣΤΙΝΑ - ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
40 ΜΕΓΚΕΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
41 ΜΕΚΣΙ ΡΙΓΚΕΡΤΑ ΛΕΦΤΕΡ  
42 ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
43 ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ  
44 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ  
45 ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
46 ΜΠΑΪΡΑΜΙ ΛΟΥΜΤΟΥΡΙ ΝΤΟΥΡΙΜ  
47 ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
48 ΜΠΛΕΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ  
49 ΜΠΥΡΝΑ ΜΑΡΙΑ  ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ  
50 ΜΩΫΣΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  
51 ΜΩΫΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  
52 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ  
53 ΝΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
54 ΝΤΟΝΤΗ ΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
55 ΝΤΟΣΚΟΥ ΑΝΙΓΚΕΛΑ ΑΓΚΙΜ  
56 ΞΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ  
57 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
58 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ  
59 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
60 ΠΑΝΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ  
61 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
62 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ  
63 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
64 ΠΕΤΣΑΚΟΥ ΦΛΟΡΙΑΝ ΣΟΥΚΙΡΙ  
65 ΠΡΕΣΙΑ ΝΕΦΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
66 ΡΑΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
67 ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
68 ΣΑΖΑΚΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
69 ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
70 ΣΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ  
71 ΣΑΧΛΙΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
72 ΣΕΛΑΜΙ ΙΛΙΡΙΑΝ ΑΡΤΑΝ  
73 ΣΕΡΔΑΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
74 ΣΙΑΡΕΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
75 ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  
76 ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
77 ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ  
78 ΤΕΓΟΥΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
79 ΤΖΑΛΙΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
80 ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
81 ΤΟΛΛΟΥΜΙ (TOLLUMI) KΩΝ/ΝΟ (KON/NO) ΑΡΝΤΙΑΝ (ARDIAN)  
82 ΤΟΥΣΑ ΕΡΒΙΝ ΦΑΤΜΙΡ  
83 ΤΟΥΣΑ ΛΕΝΤΙΑΝ ΛΟΥΑΝ  
84 ΤΣΑΝΑΣΙΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ  
85 ΤΣΑΡΤΣΑΡΗ ΔΗΜΗΤΕΡ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
86 ΤΣΙΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
87 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  
88 ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΚΛΑΙΡΗ ΣΥΜΕΩΝ  
89 ΧΑΤΖΗΪΟΡΔΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
90 ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
91 ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΡΗΣΤΟΣ  
92 ΨΑΡΡΑ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Τάξη Εγγραφής:  Β
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα  
1 ΑΛΙΩΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ  
2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΞΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
4 ΑΥΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΣ  
6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  
7 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
8 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  
9 ΓΚΑΖΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
10 ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
11 ΔΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
12 ΔΑΜΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
13 ΔΑΜΤΣΙΟΥ ΖΩΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
14 ΔΑΡΔΑΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
15 ΔΕΡΒΕΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
16 ΔΗΜΟΓΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
17 ΔΗΜΟΥΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
18 ΚΑΖΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ  
19 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
20 ΚΑΠΑΛΙΚΑ ΑΓΛΑΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
21 ΚΑΠΡΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
22 ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΝΗΡΕΑΣ - ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
23 ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΣΜΑΣ  

24 ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ  
25 ΚΟΥΜΡΙΑ ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤΟ NDERIM  
26 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
27 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΩΜΑΣ  
28 ΛΑΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
29 ΜΑΡΚΟΥ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ NIKOLL  
30 ΜΕΤΑΞΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
31 ΜΟΥΓΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ  
32 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
33 ΜΟΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
34 ΜΠΕΚΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΣ  
35 ΜΠΟΥΝΤΑΝΙ ΑΝΤΖΕΛΑ ΦΛΕΡΙΤ  
36 ΝΤΑΦΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΡΗΣ  
37 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  
38 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
39 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ  
40 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
41 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
42 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
43 ΠΟΛΥΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
44 ΠΡΥΜΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
45 ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
46 ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
47 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
48 ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ  
49 ΣΟΥΣΜΑΝΙΔΟΥ ΒΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
50 ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ  
51 ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΓΥΡΙΟΣ  
52 ΤΑΪΠΛΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
53 ΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
54 ΤΖΗΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
55 ΤΖΙΜΠΟΥΛΑ ΒΑΙΑ - ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ  
56 ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
57 ΤΡΑΝΤΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
58 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
59 ΤΣΑΓΚΕΡΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  
60 ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ  
61 ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
62 ΤΣΙΟΥΡΒΑ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ  
63 ΦΕΪΖΑΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
64 ΦΥΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
65 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
66 ΧΑΡΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
67 ΧΡΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Τάξη Εγγραφής:  Γ
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα  
1 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
2 ΑΛΑΜΠΟΥΡΙΝΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ  
3 ΑΠΟΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ  
4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
5 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
6 ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
7 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
8 ΒΑΣΙΛΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
9 ΒΕΝΙΑΜΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
10 ΒΕΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΝΤΖΙΟΥΣ  
11 ΒΛΑΧΟΥ ΒΙΛΕΛΜΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  
12 ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
13 ΓΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
14 ΓΕΡΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ  
15 ΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
16 ΔΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  
17 ΔΕΛΗΣΑΒΒΑ ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
18 ΔΕΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
19 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
20 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
21 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
22 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
23 ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
24 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
25 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
26 ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ ΝΙΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
27 ΚΗΡΙΜΚΗΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ  
28 ΚΙΡΤΣΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  
29 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
30 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  
31 ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΥΛΟΣ  
33 ΛΕΣΗ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΕΡΠΑΡΙΜ  
34 ΛΟΚΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ  
35 ΛΥΜΟΥΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΩΜΑΣ  
36 ΛΥΜΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ  
37 ΜΕΓΚΕΝΙΔΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
38 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ  
39 ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
40 ΜΠΟΓΚΟΤΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΤΣΕΚ  
41 ΜΠΟΥΝΤΑΝΙ ΕΡΙΟΛΑ ΓΚΕΖΙΜ  
42 ΜΠΟΥΝΤΑΝΙ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΖΙΜ  
43 ΜΩΫΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ  
44 ΝΤΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
45 ΝΤΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
46 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ IΩΑΝΝΗΣ  
47 ΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ  
48 ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΦΗΜΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
49 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
50 ΠΑΠΑΔΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ  
51 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
52 ΠΑΠΑΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  
53 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ  
54 ΠΑΡΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ  
55 ΠΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
56 ΠΕΤΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
57 ΠΙΣΑ ΤΖΕΝΙΛΝΤΑ ΚΟΥΙΤΙΜ  
58 ΠΟΡΛΙΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
59 ΠΡΑΣΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΣ  
60 ΠΡΥΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
61 ΣΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
62 ΣΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
63 ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
64 ΣΑΡΗΟΥΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
65 ΣΙΑΜΙΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ  
66 ΣΙΑΜΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΑΖΑΡΟΣ  
67 ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ  
68 ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
69 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
70 ΤΖΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
71 ΤΖΙΡΟΥ ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ  
72 ΤΙΜΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΩΜΑΣ  
73 ΤΡΕΜΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

74 ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
75 ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
76 ΤΣΟΥΛΛΧΑΪ ΑΡΙΕΛΤ ΑΛΤΙΝ  
77 ΤΣΟΥΛΛΧΑΪ ΧΑΜΝΤΙ ΜΠΑΝΟΥΣ  
78 ΤΣΟΥΛΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
79 ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΩΝ  
80 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
81 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ  
82 ΧΑΤΖΗΓΚΟΥΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
83 ΧΟΡΓΚΟΣ ΑΝΤΡΕΪ ΔΗΜΗΤΡΙΕ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ- ΚΟΣΜΙΝ  
84 ΨΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Αριστούχοι
Τάξη Εγγραφής:  Α
1 ΔΕΛΛΑ ΒΑΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Άριστα  
2 ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Άριστα  
3 ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Άριστα  
4 ΚΑΨΑΛΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Άριστα  
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Άριστα  
6 ΓΙΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Άριστα  
7 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Άριστα  
8 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άριστα  
9 ΣΙΑΡΕΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Άριστα  
10 ΚΑΦΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άριστα  
11 ΞΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ Άριστα  
12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Άριστα  
13 ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Άριστα  
14 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ Άριστα  
15 ΡΑΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άριστα  
16 ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Άριστα  
17 ΣΑΧΛΙΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άριστα  
18 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΩΜΑΣ Άριστα  
19 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Άριστα  
20 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Άριστα  
21 ΝΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άριστα  
22 ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Άριστα  
23 ΚΟΓΚΑ ΧΡΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Άριστα  
24 ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άριστα  
25 ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΕΣΤΗΣ Άριστα  
26 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Άριστα  
27 ΣΕΡΔΑΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άριστα  
28 ΜΩΫΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Άριστα  
29 ΔΟΥΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Άριστα  
30 ΤΖΑΛΙΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Άριστα  
31 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Άριστα  
32 ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Άριστα  
33 ΤΣΑΝΑΣΙΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ Άριστα  
34 ΛΑΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Άριστα  
35 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άριστα  
36 ΝΤΟΝΤΗ ΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Άριστα  
37 ΜΑΝΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ Άριστα  
38 ΤΕΓΟΥΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άριστα  
39 ΚΑΣΣΙΩΤΗ ΣΤΕΡΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Άριστα  
Τάξη Εγγραφής:  Β
1 ΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Άριστα  
2 ΔΑΜΤΣΙΟΥ ΖΩΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Άριστα  
3 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άριστα  
4 ΦΕΪΖΑΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Άριστα  
5 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άριστα  
6 ΚΑΠΡΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άριστα  
7 ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ Άριστα  
8 ΤΣΑΓΚΕΡΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Άριστα  
9 ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Άριστα  
10 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Άριστα  
11 ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΣΜΑΣ Άριστα  
12 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Άριστα  
13 ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άριστα  
14 ΑΥΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Άριστα  
15 ΝΤΑΦΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΡΗΣ Άριστα  
16 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Άριστα  
17 ΔΗΜΟΥΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Άριστα  
18 ΛΑΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Άριστα  
19 ΤΑΪΠΛΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Άριστα  
20 ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Άριστα  
21 ΤΖΙΜΠΟΥΛΑ ΒΑΙΑ - ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Άριστα  
Τάξη Εγγραφής:  Γ
1 ΔΕΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Άριστα  
2 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Άριστα  
3 ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άριστα  
4 ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άριστα  
5 ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΩΝ Άριστα  
6 ΒΕΝΙΑΜΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άριστα  
7 ΚΙΡΤΣΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Άριστα  
8 ΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Άριστα  
9 ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Άριστα  
10 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άριστα  
11 ΚΗΡΙΜΚΗΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Άριστα  
12 ΠΑΡΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ Άριστα  
13 ΒΕΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΝΤΖΙΟΥΣ Άριστα  
14 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ Άριστα  
15 ΝΤΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άριστα  
16 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Άριστα  
17 ΤΖΙΡΟΥ ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ Άριστα  
18 ΤΣΟΥΛΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Άριστα  
19 ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Άριστα  
20 ΠΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Άριστα  
21 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Άριστα  
22 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άριστα  
23 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Άριστα  
24 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΥΛΟΣ Άριστα  
25 ΣΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Άριστα  
26 ΤΙΜΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΩΜΑΣ Άριστα  
27 ΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Άριστα  
28 ΜΕΓΚΕΝΙΔΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άριστα  
29 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ IΩΑΝΝΗΣ Άριστα  
30 ΜΩΫΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Άριστα  
31 ΠΟΡΛΙΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άριστα  
32 ΛΥΜΟΥΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΩΜΑΣ Άριστα  
33 ΣΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Άριστα  
34 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Άριστα  
35 ΧΟΡΓΚΟΣ ΑΝΤΡΕΪ ΔΗΜΗΤΡΙΕ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ- ΚΟΣΜΙΝ Άριστα  
36 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άριστα  
37 ΓΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Άριστα  
38 ΝΤΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Άριστα  
39 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Άριστα  
40 ΠΕΤΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Άριστα  
41 ΛΥΜΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ Άριστα  
42 ΑΛΑΜΠΟΥΡΙΝΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ Άριστα  
43 ΨΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άριστα  

Oι μαθητές που προάγονται, απολύονται 
και οι αριστούχοι του 5ου Γενικού Λυκείου Βέροιας
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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

Η βιομηχανία
ΑΛΜΗΑΒΕΕ ζητά
εποχικόπροσωπι-
κόγια τιςανάγκες
της παραγωγής
του επόμενου τε-
τραμήνου.

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες/εργά-

τριεςπαραγωγής
•Επιστημονικόπροσωπικό (γεωπόνους, χημικούς, τε-

χνολόγουςτροφίμων,τεχνολόγουςγεωπόνους)
•Τεχνίτεςδιαφόρωνειδικοτήτων(μηχανικούς–ηλεκτρο-

λόγους)
•Χειριστέςανυψωτικώνμηχανημάτων
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

ταθέτουναιτήσειςστην έδρα της επιχείρησης,στο5οχλμ
Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης,έωςκαιτις30/6/2020.

Η αίτηση θαπρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία
ταυτότητας ήφωτοτυπία διαβατηρίου (με τηνάδεια εργα-
σίας).

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Email:info@almifoods.gr

 
 

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 

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

Ιούνιος-Ιούλιος 2020
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατάτο

διάστημααπό29-6-2020 μέχρι5-7-2020 θαεί-
ναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνητήςβλαβών:τηλ.
2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
29/06/2020 έως 03/07/2020
ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμουΒέροιας προσφέρονται

ΥπηρεσίεςΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείας σε ανασφάλι-
στουςκαιάπορουςπολίτεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελο-
ντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπληροφορίεςκαιραντεβούγια
όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν
στο τηλεφωνικό νούμερο23313-53821 και 53809ή να επι-
σκέπτονταιτοΔημοτικόΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου
51,πιοκάτωαπότογήπεδοτηςΒέροιας.

Tετάρτη 1-7-2020
14:30-21:00ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣΕΞΩΘΕΝΓΕΝΙ-

ΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ23310-25000
14:30-21:00 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 10 -

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491
19:00-21:00 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-

ΩΣ623310-22017
21:00-08:00 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-

ΩΣ623310-22017

Φαρμακεία
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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
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 63
τ.μ.μεπατάρικαιυπόγειοστη
Βέροια,οδόςΤρύφωνος3.Τηλ.:
6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία
κοντάστο7οΔημοτικό,75
τ.μ.,μευπόγειο75 τ.μ. και
οικόπεδο200 τ.μ., 48.000
ευρώ.Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πωλείται
οικόπεδο 433 μέτρα (πε-
ριφραγμένο αμπέλι). Τιμή
22.000 ευρώ. Τηλ.: 6971
879698.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη
ευκαιρία,πωλείται οικόπε-
δο2στρ.,οικοδομήσιμο,με
θέα,σεήσυχητοποθεσία.Τι-
μή25.000ευρώ.Τηλ.:6934
662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδοστη
ΜέσηΒέροιας,6στρέμματα,
τιμή130.000ευρώ (συζητή-
σιμη).Κιν.: 6972913645 κ.
Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: 1) δι-
αμέρισμα100 τ.μ. 1οςόρ.,
τιμή ενοικίου 160 ευρώ, 2)
ημιόροφος 100 τ.μ., πρώ-
ην πιτσαρία, με μεγάλα
μπαλκόνια, κοντάστηΜΕ-
ΒΓΑΛΠατρίδας.Τηλ.:6971

706894.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρσο-

νιέρα επιπλωμένη,Πλατεία
Ωρολογίου, οδός Μιαού-
λη 17, Βέροια. Τηλ.: 6977
174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπερίπτε-

ροΑκροπόλεως, στην και-
νούργιαγέφυρα«Κούσιου».
Τηλ.:6984108684.

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

Κωδ.116009ΣτηνΑΝΟΙΞΕΩΣενοικιάζεται
μίαπλήρωςανακαινισμένηγκαρσονιέρα1ου
ορ.με38τ.μ.,μεδύοχώροςκαιεντοιχισμένη
ντουλάπα,ηθέρμανσητηςμεδύοκλιματιστικά
Inverter,σεεξαιρετικάκαλήκατάσταση,ενοίκιο
180€.Θαείναιδιαθέσιμοαπό1/06/2020.Απο-
κλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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€.
ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

Κωδ:23712-ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙανακαινισμένοΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας98τ.μ.μικτάκαι88τ.μ.καθ.στον3οόροφο.

Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κου-
ζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1968καιδιαθέτειΑτομικήθέρμανσηΠετρελαί-
ου,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,
ΠόρταΑσφαλείαςμετρίαινα,Ανελκυστήρα,A/C,
Έπιπλα,Διπλάτζάμια-Τιμή:270€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:14039-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστηνοδό

ΣαλαμίνοςμίαΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφά-
νειας100τ.μ.ισόγειασεσχετικάκαλήκατάστα-
σημεοικόπεδο600τ.μ..Αποτελείταιαπό2-3
ΥπνοδωμάτιασαλονοκουζίνακαιμπάνιοΔια-
θέτειεπίσηςθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο
καιμίαμεγάληαποθήκη.-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.13867Ενοικιάζεταικάτωαπότονπε-

ριφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο6.000
τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,μηνιαίο
μίσθωμαμόνο600€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρόπο-

ληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλληλο
γιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwcενοίκιο
140€.

Κωδ:24286-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας55τ.μ.1οςορ.Αποτελείταιαπό2
Χώρους.Είναικατασκευασμένοτο2002καιδι-
αθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,Κουφώ-
ματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμιακαιηπόρτατου
θωρακισμένη,Τιμήπολύπροσιτήμόνο200€.

Κωδ: 24277 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας69
τ.μ.στον1οορ. Αποτελείταιαπό2Χώρους
μεκουζινάκικαιWC.Είναικατασκευασμένο
το2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεπε-
τρέλαιο, κουφώματακαινούργιασυνθετικάκαι
πόρταθωρακισμένη,Τιμή:200€.Διαθέτουμε
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινή-
τουαυτού.

Κωδ:24278-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητογραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας87τ.μ.1ος .Αποτελείταιαπό
2ΧώρουςκαιέχειδικότουWCκαικουζινάκι,
είναικατασκευασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική-μεπετρέλαιο,τακουφώματα
τουσυνθετικάμεδιπλάτζάμιακαιηπόρτατου
θωρακισμένη,ενοίκιο210€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106023ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ. Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Βρίσκε-
ταισεμεγάλοεμπορικόδρόμοκαισεσημείο
εξαιρετικήςπροβολής,σπάνιοκατάστημα,με
πολύλογικόμίσθωμαμόνο270€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106001ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κοντάστονΑγ.Αντώνιο,κατάαποκλειστικό-
τηταΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειθέρμανση
Κλιματισμός,-Τιμή:200€.

Κωδ105261Ενοικιάζεταικατάστημαστον
ΠεζόδρομοτηςΒέροιαςκατάλληλοκαιγιαυγει-
ονομικούενδιαφέροντος62τ.μ. καθ. Ισόγειο
και30τ.μ.πατάρι,τιμήπολύλογικήμόνο400€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105041ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Κατάστημα
80τ.μ.,κατασκευή70, Ισόγειο,ανακαινισμένο
μερικώς,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις
,μεμεγάληβιτρίνα,σεπολύκαλήτιμή,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

ΒήματουΑποστόλουΠαύλου15τ.μ.σεημιυ-
πόγειομεεύκοληπρόσβασηκαιμετηλεχειρι-
στήριο,μηνιαίομίσθωμα50€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαποκλει-

στικάαπότογραφείομαςσπάνιομεγάλοStudio
-γκαρσονιέρα39τ.μ.καιμε17,5τ.μ.αποθήκη
στουπόγειο1οςόρ.ψηλόςοικοδομήτου1999,
σεπολύκαλήκατάστασηκαισεεξαιρετικάκαλή
τιμή,χωρίςθέρμανση.Πρόκειταιγιαέναπολύ
φωτεινόκαιγωνιακόακίνητοστοκέντροτηςπό-
λης,μεανοιχτωσιάμπροστάτου,Τιμή28.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπό

τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ:106424-ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταανακαινισμένηΓκαρσονιέρα
συνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3οόροφο
χωρίςανελκυστήρα.Μαζίμε τοΔιαμέρισμα
δίνεταικαιηΑέρινηΣτήλημεΔικαίωμαΔόμη-
σηςακόμη70τ.μ.επιπλέον.Αποτελείταιαπό1
Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένητο1991καιανακαινίστηκετο
2010.ΔιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομηΠετρελαίου
μεΩρομετρητές,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
ΑλουμινίουμεΔιπλάΤζάμια,Επιπλωμένοήκαι
χωρίςέπιπλα,Τέντες,Σκαλιάεισόδου,BBQ,με
Ανοιχτωσιά,μεπολύμεγάληβεράντα55τ.μ.,
σετιμήπροφοράςμόνο:47.000€. Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα70τ.μ.
μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σε
πολύκεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου, τοοποίοχρήζειανακαίνισης.Το
ακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετηγκαρσο-
νιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαιμπάνιο.
Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο25.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.Α-
ποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνα,
ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένητο2001

καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,έχει
απεριόριστηΘέα,τακουφώματααλουμινίουκαι
μίααποθήκη.Έχεικήπο,Τζάκι,BBQ,καιηλ.
Συσκευές,Μπαλκόνια24τ.μ.-Τιμή:200.000€.

Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένη το1960και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο
-Τιμή:80.000€.

Κωδ.13572ΠωλείταιστοΠανόραμαΒέ-
ροιαςΣπάνιαΜονοκατοικία175τ.μ. επί του
κεντρικούδρόμου,πρόκειταιγιαέναμοναδικό
ακίνητοσεοικόπεδο300τ.μ.μεμίακατασκευή
πολυτελέστατητου1992καιπροσφέρεταισε
μίαπολύχαμηλήτιμήευκαιρίαςμόνο350.000€.

Κωδ:13568-ΆνωΖερβοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
220 τ.μ.2 επιπέδωνσεοικόπεδο1000τ.μ.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο2000καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,ΠόρταΘωρακισμένη,Απο-
θήκη,Κήπο,Τζάκι,Συναγερμό,Τέντες,Διπλά
τζάμια-Τιμή:ευκαιρίας80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.Απο-
τελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

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, .Είναι κατασκευασμένο το
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Διπλάτζάμια -Τιμή:54.000€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58τ.μ.,

ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.πατάρι,
εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμεγάληβιτρίνα
,χωρίςθέρμανση ,αυτοτελές,κατάλληλογια
πολλαπλέςχρήσεις,πρόκειταιδεγιαέναπολύ
αξιόλογοακίνητοτοοποίοπροσφέρεταισεμία
πολύλογικήτιμή,μόνο80.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείται ισό-
γειοκατάστημα80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000τ.μ.
,κατάλληλοκαιγιαυγειονομικούενδιαφέροντος
,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστηφύση, ιδιαίτερο
ακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαιρετικόση-
μείο,είναικατάλληλοκαιγιαάλλεςχρήσειςκαι
προσφέρεταισεαπίστευταχαμηλήτιμή,πολύ
σπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:106027 ΡΑΧΗστηνπεριοχήΜΑ-

ΓΟΥΛΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοσυνολικήςε-
πιφάνειας5.625τ.μ.γωνιακό,κατάλληλογια
ανέγερσηβίλας,σεπολύκαλήτιμήμόνο17.000
€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106516-ΠολυπλάτανοςΠΩΛΕΙΤΑΙ
επίπεδοωραιότατοΑγροτεμάχιοσυνολικήςεπι-
φάνειας27.313τ.μ.Τιμήμόνο55.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:106548-ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο

συνολικήςεπιφάνειας1508τ.μ.μέσαστοχωριό,
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,σεπολύκαλήτοποθε-
σία,Τιμή:30.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσιμο.
Τιμήεξαιρετικάχαμηλή,μόνο25.000€ευκαιρία
σίγουρη.

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

Κωδ:106441-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙ-
ΚΟΠΕΔΟσυνολικήςεπιφάνειας4436τ.μ.,είναι
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,σεπολύκαλήγειτονιά,
τιμήπροσιτήμόνο:50.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ

σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα ,ακίνητο
ευκαιρίας,τιμήέκπληξη,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμήπώλησης
80.000€τώρα50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΟΑΓΡΟΤΙΚΟΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΒΕΡΟΙΑΣ«VENUS
GROWERS»ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙΓΙΑΤΗΝΚΑΛΥΨΗΘΕΣΕΩΝΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣΤΩΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣΚΑΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΚΑΙ

ΔΕΧΕΤΑΙΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΑΤΙΣΠΑΡΑΚΑΤΩΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α)ΕργατώνΠαραγωγής
Β)Αδειούχωνκαιβοηθώνχειριστώνκλαρκ
Γ)ΤεχνίτηήΑρχιτεχνίτηήΕργοδηγούΜηχανικούεγκαταστάσεων

2ηςειδικότητας
Δ)ΑρχιτεχνίτηΜηχανικού εγκαταστάσεων4πς ειδικότητας-(Θερμαστή)Ε)Τεχνίτη ή

ΑρχιτεχνίτηήΕγκαταστάτηΗλεκτρολόγουΑ’Ειδικότητας

ΤΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑΤΗΝΥΠΟΒΟΛΗΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙΤΑΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):

1.ΔΕΛΤΙΟΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2.Α.Φ.Μ.(εκκαθαριστικότηςεφορίαςηβεβαίωσηαπόδοσηςΑ.Φ.Μ.),
3.ΑΡΙΘΜΟΣΜΗΤΡΩΟΥΙΚΑ
4.Α.Μ.Κ.Α.
5.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΓΕΙΑΣ(επικυρωμένοαντίγραφο)
6.ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΤΡΑΠΕΖΑΣΠΕΙΡΑΙΩΣ(πρώτοςδικαιούχοςοεργαζόμενος),
7.ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΚΑΤΟΙΚΙΑΣ(απόλογαριασμόΔΕΗήτηλεφωνίας)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΣΤΟΝΟΓΑ:
ΑσφαλιστικήενημερότηταΟΓΑ
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣάδειεςπαραμονήςκαιεργασίαςκαι
-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑΤΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ:
-Άδειαχειριστήήβοηθούχειριστή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:2331023311,2331070663εσωτερικό144ή141ή146
Mail:venus@venusgrowers.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α) Άνδρα ή γυναίκα
γιαβοηθόλογιστήπουνα
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τη
Βέροια, ζητά άνδρα ή
γυναίκααπό30έως50
ετώνγια τοΤμήμαΠω-
λήσεων.Προσφέρει μι-
σθό, πλήρη ασφάλιση,
αυτοκίνητο και κινητό.
Πληροφορίες στο 6947
021868.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΠΙΠΛΑ
Πωλούνται οικιακά έπιπλαμεταχειρισμένασε τιμή

ευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6977933532(κ.Απόστολος).



ΠΙΝΔΟΥ&ΕΜ.ΠΑΠΠΑγω-
νία ενοικιάζεται κατάστημα 45
τ.μ. μεπατάρι&W.C., ανακαινι-
σμένομεκαινούργιακουφώματα.
Τηλ.:6936554258.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται
επαγγελματικός χώρος 50 τ.μ.,
πλήρως ανακαινισμένος, 1ος
όρ.,γωνιακό,δίπλασταΑστικά.
Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαγιαπεριποί-
ηση ενός ανδρόγυνου στηΜε-
λίκηΗμαθίας για 24ωρη βάση,
με δίπλωμα αυτοκινήτου. Τηλ.:
2331081912.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος βο-
ηθός φαρμακείου στη Βέροια.
Τηλ.:6947564217.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθαρίστριες

σε ενοκιαζόμενα διαμερίσματα
στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής,
εξασφαλισμένηδιατροφή,στέγη
και ασφάλιση για σεζόν. Τηλ.:
6976689089.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για το ε-

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
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ92τ.μμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ90000€
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρηςανακαιν.
50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ
58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,μεθερμ/
τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας380€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο1οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330
ΠΑΠΑΓΟΥ60τ.μδιαμπερεςΑυτ.Θερμ3οςμεΘεα180€
ΚΕΝΤΡΟΣτουντιοεπιπλωμενο150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΑΝΘΕΩΝΜονοκατοικια1ΔΣ-Κμεσομπαπεριποιημενο160€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο1000μ.απόπαρα-
λια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΚΑΛΗΠΑΝΑΓΙΑ8στρ.μεκαστανιες,μεαγροικια,αρδευομενες500€

ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ04750τ.μ35000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο
28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογιαπαρκιγκ
28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακ.γιαΙατρειο70000

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα50
τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρεια,ινστι-
ντουτα,κτλπ349€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβαρες
προτασεις
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 οικόπεδομεσπίτι στηΧαρίεσσαΝαούσης εντός τουοικι-

σμού,2.300τ.μ.τοοικόπεδοκαι100τ.μ.περίπουτοσπίτιμεεπιπλέον
αποθηκευτικούςχώρους.Πληρ.τηλ.:6981906509.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΗΜΑΘΙΑΣ:

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστονΒάλτοΣταυρού

Βέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.ΕπίσηςένατρακτέρUNIMOK,μία
πλατφόρμακαινούργιακαιμίαφρέζασυρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.
Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6973616847.

ΑπότηνεταιριαKORMOS EMPORIKIμεέδρατηΒέροια
ζητείται, νέοςή νέαμε γνώσεις λογιστικής και αγγλικών γιαά-
μεσηπρόσληψη.Αποστολήβιογραφικωνστοkormosemp@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός, α-
πόφοιτοςΑΕΙ ή ΤΕΙ για να
εργασθεί μεπλήρεςωράριο
στο κατάστημα Hair Shop.
Τηλ.:2331024141.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για άμεση
αγορά γκαρσονιέρα με
1ΔΣΚWC,1οςκαιάνωμε
ασανσέρ, στο οικοδομικό
τετράγωνοΑΝοίξεως-Βε-
νιζέλου-ΕΛηάς-Μητροπό-
λεως-Αγ.Δημητρίουμέχρι
20.000 ευρώ.Τηλ.: 6945
122583.



ξωτερικο κυλικείο του Νοσοκομείου
Βέροιας. Ώρες επικοινωνίας ΜΟΝΟ
από 18.00 έως 21.00 στο τηλ.: 6944
577645.

Η   Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α  ΦΥΛ Α Ξ ΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζητάει να
προσλάβει για μόνιμη απασχόληση,
εξωτερικό πωλητή ή πωλήτρια για
τουςΝομούςΗμαθίας, Πέλλας,Θεσ-
σαλονίκης. Απαραίτητα προσόντα,
ευχέρεια λόγου, αγγλική γλώσσα, δί-
πλωμα αυτοκινήτου, άδεια εργασίας
προσωπικού ασφαλείας, εμπειρία με
βιογραφικό και συστάσεις. Μισθός,
ασφάλιση και ποσοστά. Παραλαβή
δικαιολογητικών με συνέντευξη στα
κεντρικά γραφεία μας, Θεσσαλονί-
κης 45 Βέροια www.securitytsiflidis.
gr-sales@securi tytsi f l idis.gr- Τηλ.
2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ με πείρα

και αγάπη για τα παιδιά αναλαμβάνει
τη φύλαξη βρεφών και νηπίων. Τηλ.:
6987910004.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίη-
σηγερόντωνκαιγια24ωρηαπασχόλη-
ση,καθαριότηταγραφείωνκαισκάλες.
Τηλ.:6946479828.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ-ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ-Επιστήμων ζητεί

σύζυγο-σύντροφο έως 40 ετών, για
σοβαρήσχέση.Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από τη Βέροια,
επιθυμεί γνωριμία με κοπέλα 25-40
ετών.Τηλ.:6974706470.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώ-
σειςζητάΚυρίαέως50ετώνγιαοοβα-
ρήσχέση.Τηλ.:6984040769.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοστοΠανόραμα 4.500 τ.μ. κολ-
λητάστονοικισμόμεπανοραμικήθέα.Τιμήπώλησης40.000
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙτο50%τηςοικοδομήςστηνΕλιάπρώην«NOTANOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙέκταση58στρεμμάτωνστο2οπόδιτηςΧαλκιδικής
πρώτοστηθάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.,2οςόρ.μεασανσέρ.
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλησαλοκουζίνα,W.C.Είναι σε καλή
κατάστασηφωτεινόμεμπαλκόνιμπροςκαιπίσω.Τιμήπώλησης
70.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στηΝέαΝικομήδεια 5 στρέμματαπολύ
κοντάστο χωριό,ποτίζεται με κατάκλυσημέσωδικτύου.Τιμή
πώλησης12.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιαστοκέντρομε74τ.μ.ισόγειο,
74τ.μ.υπόγειοκαι30τ.μ.πατάρι.Τιμήπώλησης130.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηνΚεντρικής45τ.μ.με45τμ.πατάρι.
Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοσταΑσώματα 3.200 με ρεύμα,
νερό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο.Τιμήπώλησης110.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης,4οςμεασανσέρ,
ρετιρέμεπολύκαλήμόνωση75τ.μ.μετεράστιομπαλκόνιπου
κοιτάμπροστά.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,ανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-Κωδ.94ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΡαχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικο-
δομήσιμομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40
τ.μ.μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.115ΠΩΛΕΙΤΑΙ2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύ
καλόσημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.201ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμ.στο κέντρο74 τ.μ., 1οςόρ.μεα-
σανσέρ, έχει 2Υ/Δ,σαλόνι, κουζίνα,W.C., ατομικήθέρμανση.
Τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120 τ.μ.σε
220τ.μ.οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερι-
κήςανακαίνισης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50τ.μ.σε
468τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανα-
καίνισης.Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλό
σημείο.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστο
κέντρο.Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠΩΛΕΙΤΑΙγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,
1οςόρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντρα
ροδάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.950τ.μ.στουςΓεωργιανούςμερεύμα,
νερό,θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

Τα ακίνητα που δημοσιεύονται είναι ένα μικρό
δείγμα της ποικιλίας ακινήτων που διαθέτουμε

Ζητούνται για αγορά από τους πελάτες μας χωράφια, 
κεντρικά καταστήματα, μονοκατοικίες, διαμερίσματα

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

Λαζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε 
400 τ.μ. οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο γήπε-
δο 65 τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανα-
καίνισης. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
125μ2 1οςόροφος 4Δ-
ΣΚΧΛΚWCΑΠδιαμπερές
110.000€
2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
90μ23οςόροφος2ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΠθ.σταθ.ατ.λέβη-
τας82.000€
3)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣ-
ΚΤΛΚ48.000€Καλλιθέα
4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
68μ2 2οςόροφοςλούξ
τζάκιατ,θερμ.αποθήκηθ.
σταθμ.65.000€
5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
85μ2 4ος2ΔΣΚΧΛΚατ.
θερμ.κέντρο55.000€
6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοι-
κία90μ2  εντόςοικοπέ-
δου800μ2σούπερλούξ

80.000€
7)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
70μ21οςόροφοςκέντρο
30.000€
8)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
100μ23οςόροφοςκέντρο
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο
κτίσμα εντός οικοπέδου
900μ240.000€
10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο
287μ2μεθέα40.000€
11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο
110μ2κέντρο75.000€
12)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Κατάστη-
μα118μ2κέντρο (νοικια-
σμένο)140.000€
13)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια
14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο
409μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανα-
καινίσειςσπιτιών, καταστημάτωνμεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπεια
στοχρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από
τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερες
πληροφορίεςστο6981088721.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστον

Προμηθέα4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πα-
νταχώθεν ελεύθερο, μεαπεριόριστηθέα,
σεπροχωρημένη κατάστασηηοικοδομή.
Τηλ.:6944764477&2331027796.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
-Υπόγειοκυριαχρήση90τ.μ.
-Ισόγειοκύριαχρήση90τ.μ.
-Όροφοςκύριαχρήση90τ.μ.
-2οςόροφοςκύριαχρήση

90τ.μ.,σύνολο360τ.μ..Έχει
κλιματισμό κα ασανσέρ.Α-
ριστοτέλους 21, στο κέντρο
τηςΒέροιας. Πληροφορίες:
6945 541642 (Ζαφείρης) &
6972605550(Βασίλης)

ΑπότοΦροντιστήριο«ΟΜΙ-
ΛΟΣ» ζητούνται:Φυσικός, Χημι-
κός καιΜαθηματικός.Πληροφο-
ρίεςστοτηλέφωνο:2331021021.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ
Ζητείται τεχνίτης επιπλοποιός

για μόνιμη εργασία. Τηλ.: 6987
501595.



P Ένταλμα σύλληψης του Τραμπ εξέδωσε 
το Ιράν για τον φόνο Σουλεϊμανί. Είμαστε όλοι 
Ιρανοί…

 
P Δεν το έχει σε πολύ ο Ντόναλντ να πει 

ότι ο κορυφαίος υποστράτηγος της ισλαμικής 
επανάστασης πέθανε από κορωνοϊό.

 
P Είναι δεδομένο ότι απείρως συμπαθέστερη 

και χρησιμότερη στην αμερικάνικη και στην πα-
γκόσμια κοινότητα ήταν η ομώνυμη φιγούρα της 
Ντίσνεϊ.

 
P Τα ανίψια του οποίου έγιναν άμα λάχει 

και στρατιωτικά παντός καιρού ελικόπτερα.
 
P Ένα πράγμα έχει σωστό ο Αμερικάνος 

πρόεδρος, κι αυτό δεν ξέρουμε καν αν κοιμάται 
μαζί του στο ίδιο κρεβάτι.

 
P Κι άντε εσύ να βρεις ισορροπημένη πο-

λιτική από ηγέτη που λειτουργεί με βιάγκρα.
 
P Ή είναι σεξουαλικώς αυτοαπασχολούμε-

νος.
 
P Τα έχουν αυτά όμως οι επαναστάσεις 

τύπου Σουλεϊμανί. Εμείς με την αγάπη στο 
σπίτι σφαζόμασταν κάθε μέρα για τον Σουλεϊ-
μάν τον μεγαλοπρεπή.

 
P Το μόνο βέβαιο πάντως είναι ότι στην Ελ-

λάδα από ένα ένταλμα σύλληψης είναι απείρως 
πιο τρομακτικό ένα ένταλμα πληρωμής.

 
P Στην Κύπρο ο μεγάλος νικητής του Τζό-

κερ. Δε φτάνει που κερδίζουν στα ριάλιτι, μας 
παίρνουν και τα τυχερά παιχνίδια.

 
P Αλλά τι να πει κανείς; Εδώ εμείς ακόμη και 

στο ‘τυχερό’ μας ατυχήσαμε.
 
P Ανοίγει από σήμερα ο τουρισμός. Εξαι-

ρούμαστε εμείς που είμαστε 365 μέρες τουρί-
στες στο σπίτι.

 
P Δεν θυμάμαι καλά, έχουν περάσει χρόνια, 

αλλά λογικά θα παντρεύτηκα σε αγγελία rooms to 
let.

 
P Και late, συνήθως.

 
P Και:
 
Λέει ο σύζυγος στη γυναίκα του στη διάρκεια 

καυγά:
–Όλες αυτές οι συζητήσεις και οι μαλωσίες θα 

έλειπαν, αν ο πατέρας σου μου έδινε επιτέλους 
εκείνα τα χρήματα που μου υποσχέθηκε όταν πα-
ντρευτήκαμε…

–Μα σου τα δίνει λίγα-λίγα!
–Ναι, αλλά εγώ σε πήρα… προκαταβολικά!

K.Π.
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Το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουνίου τελέστηκε στο «Βήμα» του Αποστόλου Παύλου στη Βέροια ο κα-
θιερωμένος πολυαρχιερατικός υπαίθριος εσπερινός, με τον οποίο ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις των ΚΣΤ΄ 
Παυλείων που διοργανώθηκαν όλο το μήνα Ιούνιο προς τιμήν του ιδρυτού της τοπικής Εκκλησίας Αποστόλου 
των Εθνών Παύλου.

Χοροστάστησε ο Ποιμενάρχης μας Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων, ενώ έλαβαν μέρος οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Καστορίας κ. Σεραφείμ, ο οποίος κήρυξε 
και το θείο λόγο, Κασσανδρείας κ. Νικόδημος, Κοζάνης κ. Παύλος, Άρτης κ. Καλλίνικος, Μαρωνείας και Κο-
μοτηνής κ. Παντελεήμων, Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος, Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. 
Ιουστίνος και Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος.

Ο Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων ευχαρίστησε τους Αρχιερείς για την συμμετοχή τους, τόν 
Οἰκουμενι¬κό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολο¬μαῖο, τόν Μακαριώτατο Πατριάρ¬χη Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρο, τόν 
Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλο καί τούς Μακαριωτάτους Ἀρχιεπισκό¬πους Κύπρου κ. 
Χρυσόστομο καί Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, οἱ ὁποῖοι μέ τά σεπτά μηνύματα καί τίς εὐχές τους 
ἐνίσχυσαν τήν προσπάθειά καί εὐλόγησαν τό Θεολογικό Συμπόσιό.

Επίσης ευχαρίστησε τίς πολιτικές καί στρατιωτικές ἀρχές τῆς πό¬λεως καί τῆς περιφερείας πού τίμησαν 
τίς ἐκδηλώσεις τῶν ΚΣΤ´ Παυλείων καί τόν Ἑσπε¬ρινό, ἀλλά καί τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τά μοναστικά τάγματα καί 
τόν εὐλαβῆ καί πιστό λαό τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, πού συμμετεῖ¬χε μέ σεβασμό καί τηρώντας τά ἀπα-
ραίτητα μέτρα στίς ἐκδηλώ¬σεις τῶν ΚΣΤ´ Παυλείων.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες έδωσε στήν Ἐπι¬στη¬μονική καί Ὀργανωτική Ἐπι¬τροπή τοῦ Συμποσίου και  
τους καθηγητές πού πά¬ντοτε συμπαρίστανται στήν προ¬σπάθεια τῆς Ἱερᾶς Μητρο-πόλεως Τέλος τόνισε: 
«Κατακλείοντας τά ΚΣΤ´ Παύλεια μέ τήν ἔκφραση τῆς ἀπεράντου εὐγνωμοσύνης μου πρός τόν τιμώ¬μενο 
μέγα ἀπόστολο καί καθηγε¬μό¬να ἡμῶν ἐν τῇ πίστει, πρωτοκο-ρυφαῖο Παῦλο, ταπεινῶς εὔχομαι διά τῶν 
πρεσβειῶν του νά πολι¬τευόμεθα καί ἐμεῖς «ἀξίως τοῦ Εὐαγγελίου», ὥστε νά δοξάζεται καί δι᾽ ἡμῶν τό ὄνο-
μα τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ πολλά κοπιάσαντος διά τήν εἰς Χριστόν προσαγωγή μας ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου 
Παύ¬λου».   

Ολοκληρώθηκαν τα φετινά Παύλεια με Πολυαρχιερατικό 
Εσπερινό στο «Βήμα του Αποστόλου Παύλου» της Βέροιας
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