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Μαγικό ραβδί δεν υπάρχει, 
υπάρχουν… πυρομαχικά!

  Ικανοποιημένος δηλώνει ο εμπορικός κόσμος από 
τα επιπρόσθετα μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, της ραχοκοκαλιάς δηλαδή της 
καθημερινής οικονομικής κίνησης και δραστηριότητας 
της χώρας, που την λύγισαν τα 10ετή μνημόνια και 
τώρα η πανδημία του κορονοιού, με ανυπολόγιστες 
ακόμα συνέπειες. Συνέπειες  που αναμένεται να φανούν 
πιο καθαρά στο άμεσο μέλλον και  να ταλαιπωρήσουν 
την ελληνική οικονομία σε βάθος χρόνου.  
  Οι διορθωτικές παρεμβάσεις της Κυβέρνησης 
κρίνονται απαραίτητες για την συγκράτηση της 
αιμορραγίας, αλλά  μαγικό ραβδί δεν υπάρχει, τόνισε 
ο πρωθυπουργός δίνοντας το στίγμα των καιρών: 
«Να κρατήσουμε ακέραια όλα τα εισοδήματα σε μια 
οικονομία η οποία θα υποστεί μια βαθιά ύφεση, είναι 
κάτι παντελώς ανέφικτο, δεν το έχει καταφέρει καμία 
χώρα και δεν θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε 
και εμείς… Είμαστε μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, 
που αντιλαμβάνεται όμως απόλυτα ότι ο ρόλος του 
κράτους πρέπει να είναι παρεμβατικός όταν υπάρχει 
μεγάλη ανάγκη και δεν πρέπει να είναι παρεμβατικός 
εκεί που ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να ρυθμίζει πολύ 
καλύτερα τα του οίκου του…Τα πράγματα θα πάνε 
πολύ άσχημα, το ξέρουμε αυτό, δεν το κρύψαμε ποτέ… 
Έχουμε φυλάξει πυρομαχικά για να μπορούμε να τα 
αξιοποιούμε όταν το επιτάσσουν οι περιστάσεις…»
  Τι έκανε ο πρωθυπουργός; Έστειλε μήνυμα για τον 
οικονομικό πόλεμο που έρχεται και που θα χρειαστεί 
πολλά πυρομαχικά από όλους (κράτος και ιδιώτες) 
καθώς και πολιτική «Συν-Εργασία», με πρωτοβουλίες 
και σκέψεις* που μπορούν να συγκλίνουν στην 
εφαρμογή.  Σ΄ αυτό το τελευταίο, το πολιτικό προσωπικό 
της χώρας δεν έχει δείγματα ισχυρών επιδόσεων. Επειδή 
όμως, έχουμε καθομολογουμένως να αντιμετωπίσουμε 
πρωτοφανείς και ανεξέλεγκτες  ίσως καταστάσεις, μήπως 
θα πρέπει να πρωτοτυπήσουμε αυτή τη φορά;
  (*Άραγε το σενάριο περί εκλογών που κυκλοφορεί σε 
πηγαδάκια, είναι μια σκέψη και μια δαπάνη, που δεν 
συμφέρει τη χώρα στην παρούσα οικονομική δίνη;)
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του Σαββατοκύριακου

Νέα5ευρακαι10ευρα
μευπογραφήΛαγκάρντ

Ταπρώτα χαρτονομίσματα με την υπογραφή τηςΚριστίν
Λαγκάρντ είναι γεγονός.Τησχετικήανακοίνωση έκανε ηΕυ-
ρωπαϊκήΚεντρικήΤράπεζα, μέσωTwitter. Στη δημοσίευση,
μάλιστα,ανάρτησεκαιτονέο5εύρωμετηνυπογραφήτηςΚρι-
στίνΛαγκάρντ,ηοποίαβρίσκεταιστοτιμόνιτηςΕΚΤ.

ΤοΣάββατο4Ιουλίου2020στις8.45
θατελεστείστονΙ.ΝαόΑποστόλουΛου-
κά, σταΚούκλια τηςΛεμεσούΚύπρου,
τοετήσιομνημόσυνοτουΣτρατηγούΕυ-
άγγελουΦλωράκη,που τα ξημερώματα
της11ης Ιουλίου2002, έπεσευπέρπα-
τρίδοςστηνεπιτέλεσητουεθνικούκαθή-
κοντος,στοδυστύχηματουελικοπτέρου
τουμετοοποίοσυμμετείχεπροσωπικώς
στις στρατιωτικές ασκήσεις στην μαρ-
τυρικήΚύπροωςΑρχηγός τηςΕθνικής
Φρουράς,ταυτίζονταςτηζωήτουμετον
αγώνα τουΚυπριακούΕλληνισμού για
ελευθερίακαιδικαίωση.

ΟΣτρατηγόςΕυάγγελοςΦλωράκης,
στο διάστημα που παρέμεινε στην Η-
μαθία και ειδικότεραστηνΒέροια όπου
ήταν η έδρα τουΒ΄ Σώματος Στρατού,
πέραν των στρατιωτικών του καθηκό-
ντων, είχε αναπτύξει έντονη κοινωνική
δράσησυμμετέχονταςστιςδραστηριότητεςτωνΤοπικών
Φορέων τις οποίες υποστήριζεμε κάθε τρόπο,αναλαμ-
βάνοντας σημαντικές κοινωνικές πρωτοβουλίες προς
όφελος της τοπικής κοινωνίας και τωνπολιτών και συ-
νεργαζόμενοςπαραγωγικάμετιςΤοπικέςΑρχέςκαιτους
κοινωνικούςπαράγοντεςτουτόπου.

Αποτέλεσμααυτής τηςπολλαπλήςσυμμετοχής  του
Στρατηγού στα τοπικά δρώμενα τηςΗμαθίας, ήταν να
καταξιωθεί στην κοινήσυνείδησηωςΗμαθιώτης,παρά
τογεγονόςότιοίδιοςδενέπαυεκάθεστιγμήναπροβάλ-
λειτηνγενέτειρατουπουήτανταυπερήφαναΤζουμέρκα

τηςΗπείρουκαι λόγωτης επιβλητικήςπροσωπικότητάς
του,τουείχεαποδοθείτοπροσωνύμιο«ΑετόςτωνΤζου-
μέρκων»

ΗΚύπρος τιμώντας τηνΘυσίακαι τηνΕθνικήΠρο-
σφορά του ΣτρατηγούΕυάγγελουΦλωράκη, ανήγειρε
περικαλλή ανδριάντα στο κέντρο τηςΛευκωσίας και
έδωσετοόνομάτουσεδημόσιουςχώρουςκαιοδούςτης
Μεγαλονήσου.

Μετάτομνημόσυνοθαακολουθήσει τρισάγιοκαικα-
τάθεσηστεφάνωνστομνημείοτωνπέντεΑετών.

ΟΛαόςτονθυμάταιπάντακαισυμμετέχειμετηνπένα
του,στηνετήσιακαθιερωμένηεκδήλωσηστημνήμητου.

Τέλος εποχής για τα πλαστικά κυπελάκια του καφέ
Ναμειωθεί η κατανάλωσησεπλαστικάπο-

τήρια καιπλαστικούςπεριέκτες τροφίμων κατά
30%μέχριτο2024καικατά60%μέχριτο2026,
επιδιώκει το υπουργείοΠεριβάλλοντος, με νο-
μοθετικήρύθμισηπουθατεθείσε ισχύαπότον
Ιούλιοτου2021,δηλαδήσεένανχρόνοαπόσή-
μερα.Τοπλαίσιοπροβλέπειμεταξύτωνάλλων
και την επιβολή τέλους -προσδιορίζεται στα 4
λεπτάσυνΦΠΑγιαταπλαστικάποτήριασεμα-
γαζιάdeliveryκαφέ,καντίνες,εστίασηκτλ,κιόχι
σεσούπερμάρκετ,ενώπροβλέπεταιανταμοιβή
στους καταναλωτέςπου επιστρέφουν ταπλα-
στικά μπουκάλια στα τελικά σημεία πώλησης.
Σύμφωναμε τα στοιχεία, καθημερινά «κατανα-
λώνονται» 1 εκατομμύριο πλαστικά κυπελάκια
τουκαφέκάθεμέρα,2,5δισ.κάθεχρόνομπου-
κάλια.Αν συνυπολογίσουμε ότι το  80% της
ρύπανσηςστιςθάλασσεςοφείλεταισταπλαστικά
κιαπόαυτότο80%το50%προέρχεταιαπότα
πλαστικάμιαςχρήσης,καταλαβαίνουμεσετιοικολογικήζημίαοδηγούμετοπεριβάλλονμας.Καιναθυμόμαστεπάντα,
πρινπετάξουμεοτιδήποτεπλαστικόστηθάλασσαπωςμιαπλαστικήσακούλαχρειάζεταιαπό100έως500χρόνιανα
αποσυντεθεί,ανάλογαμετοντύποτης…

Θέλουμεκιάλλαεπιχειρήματα;

Παράτασηστο«ΤουρισμόςγιαΌλους»,
λόγωμεγάλουενδιαφέροντος

Αιτήσεις μέχρι και τηνΤετάρτη 8 Ιου-
λίου, μπορούν να υποβάλλουν οι δικαι-
ούχοι τουπρογράμματος «Τουρισμός για
Όλους», προϋπολογισμού 30 εκατ. ευ-
ρώ,  στην ηλεκτρονική εφαρμογήwww.
tourism4all.gov.gr, μέσω τηςΕνιαίαςΨη-
φιακήςΠύληςτηςΔημόσιαςΔιοίκησης.

Η παράταση στην κατάθεση αιτήσε-
ων για το πρόγραμμα κρίθηκε απαραί-
τητη λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος
τωνπολιτώναλλά και τωνπροβλημάτων
πουπαρατηρήθηκαν στις καταχωρήσεις
τοπρώτοδιάστημα.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι
εξάμηνη, από τις 15 Ιουλίου έως τις 31
Δεκεμβρίου,μεσκοπότηνομαλήεπανεκ-
κίνηση της τουριστικής κίνησης, αλλά και
τηνεπιμήκυνσητηςτουριστικήςπεριόδου.

Ηυποβολήτωναιτήσεωνακολουθείτο
τελευταίοψηφίοτουΑΦΜτωνδικαιούχων.

Σήμερα  Σάββατο στα Κούκλια της Λεμεσού Κύπρου,
το καθιερωμένο μνημόσυνο

του Στρατηγού Ευάγγελου Φλωράκη

Σχεδόν1εκατ.
χθεςαπότονΕΛΓΑστηνΗμαθία

γιααποζημιώσεις
Ποσό 985.000 ευρώστηνΗμαθία και 800.000στηνΠέλλαπεριλαμβάνουν

οι αποζημιώσειςπουανακοίνωσεότι θα κατέβαλε χθεςΠαρασκευήοΕΛΓΑκαι
αφορούνκυρίωςτηνεξόφλησητου65%τωνζημιώντου2019,σεόσουςδενείχαν
καταβληθείτοπροηγούμενοδιάστημα.ΤοποσόγιαόλητηνΕλλάδαείναικάτιπα-
ραπάνωαπό7εκατ.ευρώ,γιακαταστροφέςσεφυτικόκαιζωικόκεφάλαιο.
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Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, 
ύψους περίπου 3,5 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε  

ο πρωθυπουργός χθες στη Βουλή 
Μια νέα δέσμη μέτρων, προανήγγειλε ο πρωθυπουργός χθες 

στη βουλή, στο πλαίσιο της «Ώρας του Πρωθυπουργού»,  απα-
ντώντας σε ερώτηση της προέδρου του ΚΙΝΑΛ, Φώφης Γεννηματά, 
περί «νέου αδιεξόδου στην οικονομία και την εργασία που οδηγεί η 
πολιτική της κυβέρνησης».

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε: «Είμαι σήμερα στη θέση να ανα-
κοινώσω μία ακόμα δέσμη μέτρων στήριξης του κόσμου της εργασί-
ας και της πραγματικής οικονομίας, ύψους περίπου 3,5 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ.

Πρώτον: Μηδενίζουμε την προκαταβολή φόρου για επιχειρήσεις 
των οποίων ο τζίρος του πρώτου εξαμήνου είναι κατά 35% λιγότε-
ρος από εκείνον του πρώτου εξαμήνου του 2019. Για τις υπόλοιπες 
επιχειρήσεις η μείωση της προκαταβολής -και θα γίνουν συγκεκρι-
μένες εξαγγελίες από το υπουργείο Οικονομικών- θα κυμαίνεται 
από το 30% στο 70%. Κάνουμε και κάτι ακόμα όμως: Μηδενίζουμε 
την προκαταβολή φόρου για εποχικές επιχειρήσεις. Ποιες είναι 
αυτές; Είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες καταγράφουν τουλάχιστον, 
προσέξτε, το 50% του τζίρου τους το τρίτο τρίμηνο του έτους. Ό-
λες, δηλαδή, οι τουριστικές επιχειρήσεις δεν θα πληρώσουν φέτος 
προκαταβολή. Και έχει ενδιαφέρον ότι εδώ πέρα μας ασκείτε κριτική 
για κάτι το οποίο είχαμε πει ότι θα κάνουμε. Είχαμε πει εδώ και 
δύο μήνες ότι θα κάνουμε παρέμβαση στην προκαταβολή φόρου. 
Εκεί δεχθήκαμε ομοβροντίες, κριτική. Είχαμε πει ότι θα το κάνουμε 
τον Ιούλιο. Δεν έχει κανένα νόημα εξάλλου, δεν έχει καταβληθεί η 
προκαταβολή φόρου. Γιατί τέτοιο άγχος; Γιατί τέτοια πρεμούρα; 
Νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι είναι μία αξιόπιστη 
κυβέρνηση και αυτά που λέει τα κάνει. Επίσης, μισή προκαταβολή 
θα καταβάλουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν υπόκεινται 
σε ΦΠΑ. Συνολικά αυτό είναι μια παρέμβαση ύψους 1,5 δισεκατομ-
μυρίου.

Δεύτερον, υιοθετούμε και κάποιες από τις προτάσεις του ΚΙ-
ΝΑΛ, διότι πράγματι εγκαινιάζουμε και τρίτο κύκλο επιστρεπτέας 
προκαταβολής ύψους 1 δισεκατομμυρίου. Αυτή θα αφορά πλέον και 
για ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς ταμειακή 
μηχανή. Δηλαδή ανθρώπους σε εποχικά καταλύματα, σε δραστηρι-
ότητες του τουριστικού κλάδου. Θα καταβάλλεται με βάση το τζίρο 
Ιουνίου - Ιουλίου - Αυγούστου. Είναι μία σημαντική ένεση ρευστό-
τητας, απολύτως αναγκαία για τις επιχειρήσεις οι οποίες θα προ-
σπαθήσουν και προσπαθούν να κρατηθούν πάνω από το νερό και 
που χρειάζονται σήμερα αυτήν την ρευστότητα, την οποία -εκεί θα 
συμφωνήσω μαζί σας αλλά όχι ως προς την πλήρη διάσταση της 
κριτικής που ασκείτε- είναι μία ρευστότητα που συχνά δεν μπορούν 
να βρουν από το τραπεζικό σύστημα».

Όσον αφορά στον τουρισμό, ανέφερε ότι 7.000 επιχειρήσεις του 
τουρισμού θα πάρουν επιστρεπτέα προκαταβολή, θα καταβληθεί 
την επόμενη εβδομάδα. 

Μέτρο τρίτο: Επιδότηση κατά 60% από την πολιτεία όλων των 
εργοδοτικών εισφορών στο Πρόγραμμα Συν-Εργασία. Επεκτείνεται 
και για τον Αύγουστο και για το Σεπτέμβριο και για τον Οκτώβριο, 
περίπου 600 εκατομμύρια.

Μέτρο τέταρτο: «Οι εποχικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις του 
τουρισμού δηλαδή όπως τις ορίσαμε πριν. Και θέλω να τονίσω, 
αυτός είναι ένας ad hoc ορισμός της εποχικότητας. Ορίζουμε ως 

εποχική επιχείρηση, το επαναλαμβάνω, επιχειρήσεις που κάνουν 
τουλάχιστον το 50% του τζίρου τους στους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο 
και Σεπτέμβριο. Δεν θα πληρώσουν καθόλου εργοδοτικές εισφορές 
για το τρίμηνο Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος. Είναι άλλα 600 
εκατομμύρια.

Πέμπτο μέτρο: «Επεκτείνεται η δυνατότητα αναστολής της 
σύμβασης των εργαζομένων σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων 
του τουρισμού. Είναι κάτι το οποίο αφορά πάρα πολλούς απασχο-
λούμενους σε ξενοδοχεία, εποχικά καταλύματα, τουριστικά γραφεία, 
σε όλο το εμπόριο των τουριστικών ειδών, τα καταστήματα δηλαδή, 
τα ωραία καταστήματα που είδα στη Σαντορίνη, τα οποία ζουν ας το 
πούμε αποκλειστικά από τον τουρισμό. Και αυτά εμπίπτουν σε αυτή 
την κατηγορία. Γιατί πρέπει να δώσουμε στις επιχειρήσεις την πλή-
ρη δυνατότητα να αποφασίσουν οι ίδιες σε τι ποσοστό θέλουν να 
βάλουν εργατικό προσωπικό σε αναστολή και σε τι ποσοστό θέλουν 
να χρησιμοποιήσουν τη Συν-Εργασία. Αλλά το πρόγραμμά μας δεν 
αφήνει κανέναν ακάλυπτο. Όσο δε για τα επιδόματα ανεργίας, αυτά 
έχουν παραταθεί και ο σκοπός μας είναι να στηρίξουμε σε αυτή τη 
δύσκολη συγκυρία και τους ανέργους οι οποίοι προφανώς έχουν 
μεγάλη δυσκολία να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας όταν έχουμε 
μια τέτοια βαθιά οικονομική κρίση».

Ο πρωθυπουργός κλείνοντας τόνισε ότι δεν υποτιμά το μέγεθος 
της κρίσης και απευθύνθηκε στην πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, λέγοντας: 
«Καθώς βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά κανένα πρόγραμ-
μα δεν μπορεί να είναι στατικό. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές 
-και δεν θα κουραστούμε να το λέμε- ότι οι παρεμβάσεις μας είναι 
δυναμικές, ότι έχουμε φυλάξει πυρομαχικά για να μπορούμε να τα 
αξιοποιούμε όταν είμαστε σίγουροι ότι έχουμε τη δυνατότητα να το 

κάνουμε και όταν το επιτάσσουν οι περιστάσεις».

Ικανοποίηση του εμπορικού κόσμου 
για τα επιπρόσθετα μέτρα 

Την ικανοποίηση του εμπορικού κόσμου για τα επιπρόσθετα μέ-
τρα στήριξης των επιχειρήσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, 
εξέφρασε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας, τονίζοντας 
τα εξής:

«Μετά την ανακοίνωση των πρόσθετων μέτρων στήριξης των 
επιχειρήσεων από τον πρωθυπουργό καθίσταται σαφές πως η ει-
λικρινής συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων 
του εμπορικού κόσμου μπορεί να παράγει ουσιαστικά αποτελέσμα-
τα στην κατεύθυνση στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 
πλήττονται από την πανδημία, για αυτό και η ΕΣΕΕ εκφράζει την 
ικανοποίησή της.

Η κατάργηση ή μείωση της προκαταβολής φόρου ανάλογα με 
την πτώση του τζίρου και το δικαίωμα που δίνεται σε περισσότερες 
επιχειρήσεις να αιτηθούν την Επιστρεπτέα Προκαταβολή θα τονώ-
σουν τη ρευστότητα της αγοράς και ειδικά εκείνων των ΜμΕ που 
παραμένουν αποκλεισμένες από την τραπεζική χρηματοδότηση. 
Σημαντική θετική εξέλιξη αποτελεί και η αποδοχή στην ουσία του 
όρου “εποχική εμπορική δραστηριότητα”, η οποία αποτέλεσε αίτημα 
του εμπορικού κόσμου.

Φυσικά, οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι ένα εξελισσόμενο 
φαινόμενο και θα απαιτούνται συνεχώς διορθωτικές παρεμβάσεις 
από το οικονομικό επιτελείο μέσω του διαύλου επικοινωνίας με τους 
φορείς της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, τον οποίο η κυβέρνη-
ση πρέπει να κρατήσει ανοικτό».

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε:  1η Πρόσκληση για έργα Ιδιωτικού χαρακτήρα 
του Τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD στην Ημαθία

Η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., μετά την έγκριση της υπερδέσμευσης πόρων εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ανακοινώνει τον Οριστικό Πί-
νακα Κατάταξης της 1ης Πρόσκλησης για έργα Ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD στην Ημαθία.

Εντάσσονται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που κρίθηκαν ως παραδεκτά, με συνολικό προϋπολογισμό 7.216.095,35 ευρώ και Δημόσια Δαπά-
νη 3.832.656,01 ευρώ, αυξημένη κατά 1,457,656,01 ευρώ, ήτοι 61,3%, σε σχέση με το αρχικό διαθέσιμο ποσό. Το μεγαλύτερο μέρος από το ποσό αυτό 
(1.359.514,92 ευρώ) προέρχεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το εκχωρημένο προς αυτήν Υπομέτρο 4.2 του Π.Α.Α. 2014-2020, ενώ το υπό-
λοιπο ποσό από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Με την έγκριση των επενδυτικών αυτών σχεδίων, η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. βάζει ένα σημαντικό λιθαράκι στην προσπάθεια για την οικονομική ανάταξη του τόπου 
μας, και συμβάλλει αποφασιστικά στην αξιοποίηση των μεγάλων συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει, τόσο σε επίπεδο αγροτικής παραγωγής και φυσι-
κών πόρων, όσο και σε επίπεδο πολιτισμού και παραγωγικής παράδοσης.

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα:
1. Την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον Περιφερειάρχη κ. Τζιτζικώστα, που άμεσα συναίνεσε στην διάθεση πόρων του εκχωρημένου στην Περιφέ-

ρεια Υπομέτρου 4.2.
2. Τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. Καλαϊτζίδη, για την αμέριστη συμπαράσταση του στην προσπάθεια μας να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη υπερδέ-

σμευση.
3. Την πολιτική ηγεσία του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τα στελέχη των υπηρεσιών του, που συνέδραμαν και ενέκριναν το αίτημα μας.
Τέλος, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί το έμπρακτο αποτέλεσμα της προσπάθειας των στελεχών της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. που καταβάλουν 

όλο αυτό τον καιρό, καθώς και ουσιώδη αναγνώριση των δυνατοτήτων της να αποτελέσει αναπτυξιακό μοχλό για την Ημαθία. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER 
της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.  
Τεληγιαννίδης Θεόφιλος
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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 Ιου-
λίου

• 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

ΚΕΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Πτυχία σε μαθητές του 

Δημοτικού Ωδείου 

Στις 2 Ιουλίου 2020 ολοκληρώθηκαν οι απολυτήριες εξετάσεις για το εκπαιδευτικό έτος 
2019-2020, στο Δημοτικό Ωδείο Βέροιας. 

Οι αρμόδιες επιτροπές που ορίστηκαν από το ΥΠΠΟΑ αφού μελέτησαν τα γραπτά των 
εξετάσεων Αρμονίας και Αντίστιξης και άκουσαν σε σχετικό πρόγραμμα τον υποψήφιο, 
χορήγησαν: 

Πτυχίο Κιθάρας στον παρακάτω μαθητή του καθηγητή Ρίστα Πέτρου   
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
1 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΘΕΟΦΙΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   
Πτυχίο Αντίστιξης στην παρακάτω μαθήτρια του καθηγητή Ρίστα Πέτρου   
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
1 ΤΡΥΦΩΝ ΕΛΕΝΗ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
Πτυχία Αρμονίας στις παρακάτω μαθήτριες της καθηγήτριας Ζησέκα Δήμητρας    
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
1. Αβραάμ Ιωάννα  Δημήτριος 
2. Ιωακειμίδου Κλεόνη  Βασίλειος 
Πτυχίο Αρμονίας στον παρακάτω μαθητή του καθηγητή Ρίστα Πέτρου   
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

Ο Πρόεδρος Κορωνάς Θεόφιλος, τα μέλη του Δ.Σ. και η Διεύθυνση της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας, συγχαίρουν τους μαθητές και τους 
καθηγητές για την επιτυχία αυτή και τους εύχονται καλή σταδιοδρομία. 

Οι εγγραφές και επανεγγραφές στα τμήματα του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας, της Σχολής 
Χορού, των Εικαστικών και της Λαογραφίας για το 2020-2021 θα αρχίσουν τέλος Αυγού-
στου. Πληροφορίες 2331078100. 



Από το Τμήμα Τοπι-
κής Οικονομικής Ανά-
πτυξης ανακοινώνεται 
ότι:

Όσοι ενδιαφέρονται 
να λάβουν μέρος ως 
πωλητές στην εμπορο-
πανήγυρη της Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου Α-
λεξάνδρειας από τις 13 
έως και 17 Αυγούστου 
2020, καλούνται να υπο-
βάλουν αίτηση στο Τμή-
μα Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξάνδρειας από την Δευ-
τέρα 06 Ιουλίου έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου 
2020.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στον Δήμο Αλεξάν-
δρειας αποκλειστικά ως εξής:

• Ταχυδρομικά στη διεύθυνση Εθν. Αντίστασης 
42, Τ.Κ 59300, Αλεξάνδρεια ή

• Μέσω Fax στο 2333350159 ή
• Ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

giannousis@alexandria.gr.
• Tηλέφωνο επικοινωνίας 2333350127-112.
Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι επισυνά-

πτουν συνημμένα, κατά περίπτωση, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτό-
τητας ή Διαβατηρίου.

2. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης υπαίθριου 
(πλανόδιου ή στάσιμου) εμπορίου ή λαϊκών αγο-
ρών ή βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου ε-
μπορίου ετήσιας διάρκειας από τον Δήμο μόνιμης 
κατοικίας τους (παρ.3 άρθρο 38 Ν.4497/17).

3. Φωτοαντίγραφο πρόσφατης 

απόδειξης ταμειακής μηχανής ή προσωποποιημέ-
νης πληροφόρησης (μέσω ΤΑΧΙS).

4. Φωτοαντίγραφο βιβλια-
ρίου υγείας ή πιστοποιητικού 
υγείας σε ισχύ εφόσον πρόκει-
ται για πώληση τροφίμων.

5. Υπεύθυνη δήλωση (στην 
περίπτωση αποκλειστικής πώ-
λησης εκκλησιαστικών ειδών), 
η οποία μπορεί να είναι και η-
λεκτρονική μέσω του gov.gr.

6. Δημοτική ενημερότητα 
(εκδίδεται οίκοθεν ενδοϋπη-
ρεσιακά από τις οικονομικές 
υπηρεσίες του Δήμου).

Μετά την καθορισμένη ως 
άνω προθεσμία, δεν θα γίνεται 
δεκτή καμία αίτηση.

Ακολούθως, θα εκδοθεί κα-
τάλογος συμμετεχόντων ύστε-
ρα από κλήρωση, ο οποίος θα 
αναρτηθεί στο δημοτικό κατά-
στημα Αλεξάνδρειας και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου.
 Η καταβολή των προβλεπόμενων τελών α-

πό τους επιλεγέντες θα γίνει σε λογαριασμό του 
Δήμου Αλεξάνδρειας στην Τράπεζα Πειραιώς, με 
ΙΒΑΝ: GR 7301722080005208055980185, μέχρι 
τις 24-07-2020, με αναγραφή του ονοματεπώνυ-
μου, ΑΦΜ και αιτιολογία κατάθεσης “Εμποροπα-
νήγυρη Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας”.

Όπως ενημερώνει ο αντιδήμαρχος Δελιόπου-
λος Στέφανος, το έντυπο/απόδειξη κατάθεσης 
των εν λόγω τελών θα κατατεθεί στην υπηρεσία 
ηλεκτρονικά (giannousis@alexandria.gr) ή ταχυ-
δρομικά ή με FAX, όπως παραπάνω, μέχρι την 
24-07-2020.
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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 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του 

Ισαάκ και της Κρυστάλλως, το γένος 
Γκαλίτσιου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΥΦΡΑΞΙΑ του Ιωάννη και της Ευγε-
νίας, το γένος Ατανάσοβα, που γεννή-

θηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Βέροιας.

ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΣ 
ΜΝΗΜΗΣ…
 
Καθώς  χαϊδεύει ο άνεμος τις μέρες, τα χρόνια περνούν 
και έπειτα μονάζουν
στο εξατάξιο γυμνάσιο θηλέων της Μυτιλήνης.
Ήμουν μικρός 
και έπειτα  μεγάλωσα με τις βροχές 
και τα παραμύθια των μελισσοκόμων.   

Στο Κολλέγιο των Μύθων συνωστίζονταν τότε,
όσοι στο ΙΔΡΥΜΑ «Προστασία των Ελπίδων» 
κατέφευγαν.
 
Είχα το νου μου στ` ανοιχτά παράθυρα που 
έβλεπαν τα πέραν των συνόρων και 
το ράμφος της εύνοιας του καιρού 
πωλητής ιδανικών αισθημάτων και λυπημένων λέξεων. 

Όπως το καλοκαίρι με τα ερωτικά προνόμια  και
τα πλησιέστερα μυστικά, 
ολόιδια ! 
Όπως κατάρτια που ζητούν ελεημοσύνη 
απ` τα πέλαγα.

Έτσι κρατήθηκα!
Απ` την  φτερούγα μιας ελπίδας
που είδε το Γαλάζιο να θριαμβεύει στον Κόσμο  
και την καμπύλη της γης να μένει ανεπηρέαστη 
απ` τις πανεπιστημιακές ανακαλύψεις.

Και η αγάπη; Που νάναι αναρωτιόμουνα;
Πολυτάξιδη στα αστάθμητα πηγαινέλα.  

Κράταγα στη μνήμη μου τη φωνή μιας τρομπέτας,
τους αναστεναγμούς της Αγιάς Παρασκευής 
και της Ελένης που προσεύχονταν στο «με ξέχασες»… 
 
Κι` έπειτα είπα…  
…Χιλιάδες λεύγες μεσ` τ` όνειρά μας …
και στις απότομες στροφές της ΖΗΣΗΣ υπάρχω…
 
Ι.Α. Ναζίδης / 4 Ιουλίου 2020
Το χιλιάδες λεύγες μεσ` τ` όνειρά μας …
είναι στίχος του Οδ. Ελύτη

Γιάννης Ναζλίδης

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: 
«Σε σωστή πορεία η οικονομία 

της χώρας, όπως καταδεικνύουν 
τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ»

Συνεδρίασε προχθές υπό την Προεδρία του Βουλευτή Ημαθίας κ. Λάζαρου Τσαβδαρίδη η Επιτροπή του 
Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 
του Κράτους, όπου ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής κ. Αθανάσιος Θανόπουλος ενημέρωσε τα 
μέλη της για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αρχής κατά το προηγούμενο έτος.

Όπως επισήμανε στην εισαγωγική τοποθέτησή του ο κ. Τσαβδαρίδης, έναν περίπου μήνα πριν, η ΕΛ-
ΣΤΑΤ δημοσιοποίησε τα στοιχεία για τις επιδόσεις της Ελληνικής Οικονομίας το πρώτο τρίμηνο του 2020 
που κατέδειξαν μικρή μόνο ύφεση της τάξης του 0,9% σε σχέση με τον Μ.Ο. του -3,2% στις χώρες της 
Ευρωζώνης. Επιβεβαιώθηκε έτσι ότι το οικονομικό σχέδιο της Κυβέρνησης της ΝΔ για το κράτος, τα νοικο-
κυριά και τις επιχειρήσεις εν μέσω πανδημίας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Σημείωσε δε ότι η Ελλάδα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα μπορεί να αναδείξει και θα αναδείξει τις τε-
ράστιες αναπτυξιακές της προοπτικές στο μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα.

Πρόσκληση κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή πωλητών 
στην εμποροπανήγυρη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια
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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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5 Ιουλίου 

2020  στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της αγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΜΑΡΙΑΣ Χ.
ΚΥΡΤΣΙΟΥ 

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρει-
άζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  Γηροκο-
μείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς.

Σαράντα ημέρες χωρίς 
τον Τάκη Ζαμάνη

Μετρημένος, σεμνός, χωρίς πολλά λόγια∙ αλλά αυτά 
που έλεγε είχαν σημασία, αξία και πάνω από όλα γνώση. 
Γνώριζε πολύ κόσμο και τον γνώριζαν πολλοί, «άνθρωπος 
της πιάτσας», χρόνια στον στίβο της ζωής, μαχητής, αγωνι-
στής. Άξιος οικογενειάρχης, αγαπούσε και τον αγαπούσαν. 
Μέσα από την εφημερίδα του επικοινωνούσε αλήθειες. Ε-
ξάλλου ήταν το «ελεύθερο βήμα», το βήμα για κάθε πολίτη 
που ήθελε να εκφράσει τις αλήθειες του, τις πικρίες του, τις 
σκέψεις του, τις χαρές του. Γιατί αυτό ήταν ο Τάκης, ένας 
πραγματικά δημοκράτης πολίτης του τόπου μας. Θα μείνει 
στη μνήμη μας πάντα σαν ένας «άρχοντας» του ήθους και 
της γενναιοδωρίας, της αλήθειας και της σοφίας. Σαράντα 
ημέρες χωρίς τον Τάκη. Τάκη, μας λείπεις!

Ένας από τους φίλους σου, 
ο Αντώνης Μαρκούλης

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την 
υποβολή των δικαιολογητικών  για το Κα-
τασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2020, είναι 
μέχρι την Δευτέρα 6/7/2020 το πρωί. Για 
όποιον ενδιαφέρεται να συμμετέχει, το αρ-
γότερο την Δευτέρα το πρωί να αποστείλει 

τα απαραίτητα έγγραφα στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοι-
ξης» ή να τα αποστείλει με e-mail στο info@tapaidiatisanoixis.
gr. Τα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των ΑμεΑ στο κατα-
σκηνωτικό πρόγραμμα του 2020 είναι:

1. Δελτίο Κατασκηνωτή συμπληρωμένο

2. Αντίγραφο ΚΕΠΑ
3. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Εμβολίων
4. Φωτογραφία μικρή του κατασκηνωτή
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 συμ-
μετέχοντες / ούσες στο ΚΠ ΑμεΑ 2020.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πανήγυρις 
Αγίου Προκοπίου

Τήν Τετάρτη 8  Ἰουλίου 2020  ἑορτή τοῦ Ἁγίου Μεγαλο-
μάρτυρος Προκοπίου πανηγυρίζει ὁ ὁμόνυμος ἱερός Ναός 
πού βρίσκεται ἐπί τῆς ὁδοῦ Λυκούργου 3 στή Βέροια (Πλα-
τεῖα Κόρακα). Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες θὰ τελεσθοῦν κατά τὸ 
ἀκόλουθο πρόγραμμα:

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 
 19.00-20.30: Μέγας πανηγυρικός ἑσπερινός μετά ἀρ-

τοκλασίας.
 ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 
07.00-10.00: Πανηγυρικός ὄρθρος καί  Θεία Λειτουργία 

προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροί-
ας κ.κ. Παντελεήμονος.

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 
 20.00-24.00:  Ἀγρυπνία κατά τήν ὁποία θά ψαλλεῖ ἡ 

ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἀρσενίου ἐπισκόπου 
Βεροίας.

Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Προκοπίου θά εἶναι ἀνοικτός τήν Τε-
τάρτη 8-7-2020 καθ᾿  ὅλη τήν διάρκεια τῆς ἡμέρας γιά νά 
ἔχουν   τήν δυνατότητα οἱ πιστοί νά προσκυνήσουν τό τίμιο 
λείψανο τοῦ Ἁγίου Προκοπίου.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεήμων:

 Το Σάββατο 4 Ιουλίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ι-
ερό Ναό του Αγίου Ιωάννου 
του Προδρόμου και των Αγί-
ων Ραφαήλ, Νικολάου και Ει-
ρήνης Παλαιοχωρίου, όπου θα 
τελεστεί το τεσσαρακονθήμε-
ρο μνημόσυνο του μακαριστού 
πατρός Διονυσίου Πιτσικοπού-
λου.

 Την Κυριακή 5 Ιουλίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Καλλίπετρας, 
όπου θα τελέσει την ενθρόνιση 
του Καθηγουμένου της Ιεράς 
Μονής Αρχιμ. Παλαμά.  

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

 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 Διακό-
νου. 

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

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2020
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Συνεδριάζει
 την Τρίτη η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής
Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας, θα γίνει δια 

περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Τρίτη 7-7-2020απο τις  
9:30 έως τις 10:00 πμ, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την 
αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,  μετα παρακάτω  θέματα ημερή-
σιας διάταξης:

-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση – συμπλήρωση  
του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων (καθορισμός 
χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στην  Πλατεία της Κοινότητας  Βεργίνας).

-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση – συμπλήρωση  
του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων (καθορισμός χώ-
ρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στο  Πάρκο Παπάκια).

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμματεία 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.

Δήμος Βέροιας: 
Διανομή τροφίμων 

σε ωφελούμενους του ΤΕΒΑ
Ο Δήμος Βέροιας ενημερώνει τους ωφελούμενους του προγράμματος ΤΕΒΑ ότι 

θα πραγματοποιηθεί μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ διανομή με 
είδη  ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ), και ΞΗΡΩΝ-ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑ-
ΝΟΜΗ  ΞΗΡΩΝ τροφίμων.

Για διευκόλυνσή τους, παρακαλούνται οι ωφελούμενοι (κυρίως των πολυμελών 
οικογενειών) να προσέρχονται με καρότσι λαϊκής.

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο που βρίσκεται στο 3Ο Χιλιόμετρο 
Π.Ε.Ο. Βέροιας – Θεσσαλονίκης (δίπλα από τα ελαστικά BRIDGESTONE) ,  ως 
εξής:

Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020  Ώρα 08:00– 14:00 
Τρίτη 7 Ιουλίου 2020   Ώρα 08:0 – 14:00
Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020  Ώρα   08:00 έως 14:00
Κάθε αίτηση θα παραλάβει τα εξής ΒΥΣ  προϊόντα:
1. ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ                                    Τεμάχια 4  Βάρος 100ml
2. ΣΑΜΠΟΥΑΝ                                            Τεμάχια 4  Βάρος 1,0 lt
3. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ Γ.Χ.                   Τεμάχια 4  Βάρος 1,0 lt
4. ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ                                         Τεμάχια 4  Βάρος 1,0 lt
5. ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ      Τεμάχια 4  Βάρος 1,0 kg

Σύνολο κιλών ανά αίτηση :  16,40  κιλά.

Κάθε ωφελούμενος με βρέφος θα παραλάβει επιπλέον τα εξής Ξηρά-Βρεφικά 
προϊόντα:

1. ΚΡΕΜΑ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ                Τεμάχια 4  Βάρος 0,6kg 
2. ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ                            Τεμάχια 4  Βάρος 0,6kg
Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενο:  4,8  κιλά.
Οι δικαιούχοι, κατά την προσέλευση, είναι αναγκαίο να προσκομίζουν: α) Δελτίο 

ταυτότητας ή διαβατήριο και β) Αίτηση ΗΔΙΚΑ-ΤΕΒΑ.
- Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της αίτησης, θα πρέπει να 

προσκομίζεται το ΑΜΚΑ σε επίσημο έγγραφο.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν θα παραλάβει ο αιτών αυτοπροσώπως, 

απαιτείται επιπλέον και εξουσιοδότηση με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής. 
Σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης θα πρέπει να προσκομίζεται αντίγραφο 
αυτής 

Επισημαίνεται ότι λόγω του μεγάλου όγκου και βάρους των προϊόντων (κυρίως 
πολυμελών οικογενειών) , απαιτείται από τους ωφελούμενους μεταφορικό μέσο, για 
να μεταφέρουν τα τρόφιμα που θα παραλάβουν.

Πώς απαντάει η Μητρόπολη 
σε δημοσίευμα της ΕΛΜΕ Ημαθίας 

για τις εισαγγελικές κλήσεις 
εκπαιδευτικών, μετά την καταγγελία 

της Ένωσης Γονέων Νάουσας 
για το μάθημα των θρησκευτικών

Σε απάντηση δημοσιεύματος της ΕΛΜΕ Ημαθίας, από 1/7/2020 στα τοπικά ΜΜΕ, σχετικό με τη διδασκαλία 
των θρησκευτικών η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας τονίζει τα εξής:

 
1.Ο π. Νικόλαος Παπαθεοδώρου ενήργησε όχι υπό την ιδιότητα του ιερέως αλλά του γονέως και του Προέ-

δρου της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ναούσης. Για την ενέργειά του δεν απαιτείται ουδεμία άδεια ή προη-
γούμενη ενημέρωση της Ιεράς Μητροπόλεως.

2 . Η συμμόρφωση όλων των θεσμικών φορέων με τις αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων είναι αυτονόητη 
στις Δημοκρατίες.

3 . Την ευθύνη των απαραίτητων ενεργειών για τη συμμόρφωση με τις υπ αριθμ. 1749/19 και 1750/19 Αποφά-
σεις της Ολομέλειας του ΣτΕ έχει πρωτίστως το Υπουργείο Παιδείας.

4 . Μέχρι το Υπουργείο Παιδείας να προβεί στις ως άνω απαραίτητες ενέργειες και ενημερώσει σχετικώς τους 
λειτουργούς της Παιδείας οι τελευταίοι, καθώς και οι Διευθυντές των Σχολείων τους, δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη.

5 . Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από τη νέα σχολική χρονιά τον προσεχή Σεπτέμβριο θα υπάρχει πλή-
ρης συμμόρφωση του Υπουργείου με τις ανωτέρω Αποφάσεις του ΣτΕ

Δήμος Νάουσας: Διανομή τροφίμων 
σε ωφελούμενους του ΤΕΒΑ

Ο Δήμος Νάουσας, ως 
εταίρος Δήμος, του προ-
γράμματος TEBA, ενημε-
ρώνει τους ωφελούμενους 
ΤΕΒΑ ότι θα πραγματοποι-
ηθεί μέσω της Κοινωνικής 
Σύμπραξης Π.Ε. Ημαθίας,  
διανομή και αναδιανομή 
νωπών τροφίμων, αναδι-
ανομή ξηρών και ΒΙΣ και 
διανομή ξηρών βρεφικών.

Η διανομή θα γίνει: 
Δευτέρα  6 Ιουλίου 

2020  από τις 08:30 έως 
τις 15:00.     

Τρίτη 7 Ιουλίου 2020  α-
πό τις 08:30 έως τις 15:00.

Η διανομή γίνεται  στο 
3ο  χλμ Νάουσας - Σ.Σ. 
Νάουσας (Απέναντι από το 
Βενζινάδικο Revoil, Στάση Κουλούκι).

Οι δικαιούχοι απαραίτητα θα πρέπει να έχουν μαζί τους επίσημο έγγραφο, που να αναγράφει τον Α.Μ.Κ.Α. 
τους, καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα. Αν δεν προσέλθει ο ίδιος ο δικαιούχος, ο εκπρόσωπός του θα 
πρέπει να έχει εξουσιοδότηση.

Εάν ο δικαιούχος προσέλθει χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα μπορεί να παραλάβει τρόφιμα. 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2332052186.

Συνεδριάζει την Πέμπτη η Κοινότητα Βέροιας
Κεκλεισμένων των θυρών συνεδριάζει η  Κοινότητας Βέροιας την Πέμπτη  9-7-2020 στις  18:00, για τα παρακά-

τω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
-Προτάσεις του συμβουλίου της Κοινότητας για τη σύνταξη προσχεδίου του ετησίου προγράμματος δράσης 

έτους 2021.
-Γνωμοδότηση για 

την ανανέωση της δω-
ρεάν παραχώρησης 
για χρήση του υπ’ α-
ριθ. 10 γραφείου της 
Δημοτικής Αγοράς του 
Δήμου Βέροιας στην 
Φωτογραφική ομάδα 
Βέροιας.

-Έγκριση ή μη χο-
ρήγησης άδειας για 
παράταση του ωρα-
ρίου λειτουργίας μου-
σικής στην Ζεϊμπέκη 
Ματθίδλη για το κατά-
στημά της στη Βέροια 
και στην οδό Ακροπό-
λεως 11.



Ο ΠΑΟΚ, εκτός 
των άλλων 
ζητημάτων 

που αντιμετωπίζει 
μετά την ήττα από την 
ΑΕΚ, έχει και πολλές 
σημαντικές απουσίες 
και για τον αγώνα με 
τον ΟΦΗ στην Κρήτη. 
Για ένα ακόμη παιχνί-
δι, αυτό με τον ΟΦΗ 
(4/6, 21:30), έμειναν 
εκτός αποστολής τόσο 
ο Αντελίνο Βιεϊρίνια 
όσο και ο Δημήτρης 
Πέλκας που δεν έχουν 
αγωνιστεί από τον αγώνα με τον 

Παναθηναϊκό στο 
ΟΑΚΑ. Οι δύο ποδο-
σφαιριστές του 
ΠΑΟΚ παραμένουν 
στα πιτς, όπως και 
ο Άνχελ Κρέσπο 
που μόλις προχθές 
(2/7) ξεκίνησε να 

προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα.

Έτσιδενακολουθείκαιαυτόςτηναποστολήπου
θαταξιδέψειστηνΚρήτηόπωςκαιοιυπόλοιποιμα-
κροχρόνιααπόντες(Ζαμπά,ΑουγκούστοκαιΜίσιτς).

Η αποστολή για τον σημερινό αγώναστο Γεντί
Κουλέαπαρτίζεταιαπότους:Πασχαλάκη,Ζίβκοβιτς,
Μάτος,Ροντρίγκο, Ίνγκασον,Βαρέλα,Μιχάι,Μιχα-
ηλίδη, Γιαννούλη, Εσίτι,Μαουρίσιο, Ελ Καντουρί,
Μπίσεσβαρ,Τσιγγάρα,Λημνιό,Λάμπρου,Στοχ,Σβι-
ντέρσκι,ΆκπομκαιΤζόλη.

Super League: Τη Δευτέρα (6/7) ο ορισμός
των τελευταίων αγωνιστικών των playoffs

ΌπωςέγινεγνωστόηSuperLeagueθασυνεδριάσειμέσωτηλεδιάσκεψηςτηΔευτέρα(6/7)γιαναορίσει
τιςτρειςτελευταίεςαγωνιστικέςτωνplayoffs.ΤηΔευτέρα(6/7)τομεσημέριθαγίνειτοΔιοικητικόΣυμβούλιο
τηςSuper Leagueμέσω τηλεδιάσκεψηςώστε ναορίσει τοπρόγραμμαμε τα εναπομείνανταπαιχνίδια της
8ης,9ηςκαι10ηςαγωνιστικήςτωνplayoffs.Αυτόέγινεγνωστόμέσωανακοίνωσηςπουεξέδωσεηδιοργανώ-
τριααρχή.ΦυσικάστοΔ.Σ.αναμένεταινασυζητηθούνκαιδιάφοραάλλαθέματαταοποίαδενέχουνοριστεί
στην ημερήσια διάταξη.Ησχετική ανακοίνωσηαναφέρει: «Ανακοινώνεται ότι τηΔευτέρα06/07/2020στις
12:00,θαπραγματοποιηθείΔιοικητικόΣυμβούλιοτηςSuperLeague,μέσωτηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης
έχουνωςακολούθως:

1. Ορισμός αγώνων PlayOff,
8–10αγωνιστική.

2.Διάφορα».

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πει-
θαρχικό Όργανο της Ένωσης 
Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου 

κατακύρωσε -όπως αναμενόταν- υπέρ 
της Καλαμάτας τον αγώνα με τη 
ΒΕΡΟΙΑ και επέβαλε πρόστιμο ύψους 
4.000 ευρώ και ποινή αφαίρεσης 
τριών βαθμών. Υπενθυμίζεται πώς η 
Καλαμάτα κατέθεσε ένσταση για αντι-
κανονική συμμετοχή του παίκτη της 
ΒΕΡΟΙΑΣ Στέλιου Μαραγκού στο μετα-
ξύ τους παιχνίδι για την 23η αγωνιστι-
κή της Football League.

Αναλυτικάοιαποφάσεις:
“ΤοΠρωτοβάθμιοΜονομελέςΠειθαρχικόΌργανο

τηςΈνωσηςΕπαγγελματικούΠοδοσφαίρουΑ2καιΒ
ΕθνικήςΚατηγορίαςέλαβετιςπαρακάτωαποφάσεις:

1)ΔΕΧΕΤΑΙ τηνένστασητηςΠΑΕΚαλαμάτα (α-
γώναςμεΠΑΕΝ.Π.Σ.Βέροια,8/3/2020).

ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΙ τοναγώναυπέρ τηςΠΑΕΚαλα-
μάταμεσκορ3-0

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στηνΠΑΕΒέροια χρηματικήποινή
ύψουςτεσσάρωνχιλιάδων(4.000€)ευρώ

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τηναφαίρεσητριών (3)βαθμώναπό
για τηνΠΑΕΒέροια από τον βαθμολογικόπίνακα
τουπρωταθλήματος Football League, αγωνιστικής
περιόδου2019-2020.

2) Συνεκδικάζει την αίτηση τουποδοσφαιριστή
ΣτυλιανούΜαραγκού και την κύριαπαρέμβαση της
ΠΑΕΚαλαμάτα

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙτηναίτηση
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙτηνκύριαπαρέμβαση”
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του Σαββατοκύριακου

Ο Όλαφ Ρέμπε 
παρουσιάστηκε 
στους ποδο-

σφαιριστές και το 
τεχνικό επιτελείο του 
ΠΑΟΚ και από σήμε-
ρα (3/7) έχει πιάσει 
και επίσημα δουλειά 
με αυξημένα καθήκο-
ντα σε σχέση με τον 
προκάτοχό του. Μετά 
την επισημοποίηση 
της αποχώρησης του 
Μάριο Μπράνκο από 
την Τούμπα, ο Όλαφ 
Ρέμπε αναλαμβάνει και 
τυπικά τα καθήκοντα του αθλητικού 
διευθυντή του ΠΑΟΚ.

Ο Γερμανός παρουσιάστηκε επίσημα πλέον
στουςποδοσφαιριστέςκαι το τεχνικόεπιτελείοκαι
το απόγευμα αναμένεται να αναχωρήσει μαζί με
την αποστολή τουΔικεφάλου που θα ταξιδέψει
στηνΚρήτηγιατοναγώναμετονΟΦΗ.

Οαντιπρόεδρος τηςΠΑΕ,ΜάκηςΓκαγκάτσης,
τονπαρουσίασεστην ομάδα και ο Γερμανόςσυ-
στήθηκε,προαναγγέλλονταςαλλαγέςμετάαπό το
τέλοςτηςσεζόν.

ΟΡέμπε θα είναι αυτόςπου θα τρέξει και το
σχεδιασμό για τον ΠΑΟΚ της επόμενης αγωνι-
στικήςπεριόδου και θα έχει αυξημένα καθήκοντα
σεσχέσημε τονπροκάτοχο τουπου είχε κυρίως
εκτελεστικόρόλοστα2χρόνιαπαρουσίαςτουστην
Τούμπα.

ΤιμωρίατηςΒέροιαςκαιπρόστιμο
γιατοναγώναμετηνΚαλαμάτα

ΠΑΟΚ: Ανέλαβε ο Ρέμπε
με αυξημένες αρμοδιότητες

ΠΑΟΚ:Μετιςγνωστέςαπουσίες
καιστοΓεντίΚουλέ
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Δήμος Αλεξάνδρειας: Ενημέρωση για τα μέτρα 
προφύλαξης από τα Κουνούπια

 Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης κουνου-
πιών και της ενίσχυσης των δράσεων για την ενημέρωση του τοπικού 
πληθυσμού σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια, ο 
Δήμος Αλεξάνδρειας ενημερώνει το κοινό για τα μέτρα προφύλαξης που 
απαιτούνται για την προφύλαξή του από την ενοχλητική δράση τους.

Για την προστασία από τα κουνούπια συμβάλλουμε όλοι:
• Προλαμβάνουμε: Όχι στάσιμα νερά σε μπαλκόνια και αυλές.
• Προστατευόμαστε: Εντομοαπωθητικό μέρα και νύχτα.
Ενημέρωση για την προφύλαξη από τα κουνούπια
Τα κουνούπια στην Ελλάδα αποτελούν ένα πρόβλημα, του οποίου 

λίγος κόσμος γνωρίζει τις πραγματικές διαστάσεις. Δεν είναι μόνο το 
θέμα της όχλησης αλλά και της προστασίας της Δημόσιας Υγείας γιατί 
είναι σημαντικοί φορείς μολυσματικών ασθενειών μεταξύ άλλων της 
ελονοσίας, του κίτρινου και του δάγκειου πυρετού, του ιού του δυτικού 
Νείλου, διαφόρων εγκεφαλίτιδων κ.α.

Είναι γεγονός ότι οι κλιματικές αλλαγές και κυρίως η άνοδος της 
θερμοκρασίας και της υγρασίας, βοηθούν σημαντικά την επιτάχυνση 
του βιολογικού κύκλου και την επιβίωση των κουνουπιών. Στην Ελλάδα 
απαντώνται πάνω από 54 διαφορετικά είδη κουνουπιών από περίπου 
3000 γνωστά είδη παγκοσμίως.

Η συνεισφορά των πολιτών στην καταπολέμηση μπορεί να είναι ση-
μαντική, δεδομένου ότι υπάρχουν αναρίθμητοι χώροι που μπορούν να 
μετατραπούν σε εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, όπως πλημμυρι-
σμένα υπόγεια, ανοικτές δεξαμενές, δοχεία κάθε τύπου, όπως πιατάκια 
από γλάστρες, διαρροές νερού ή ανοιχτά φρεάτια σε εσωτερικές αυλές, 
κλπ.

Οι εστίες αυτές είναι απρόβλεπτες και είναι αδύνατο να χαρτογραφη-
θούν αφού βρίσκονται στην πλειοψηφία τους σε ιδιωτικούς χώρους και 
τα συνεργεία του φορέα υλοποίη-
σης του προγράμματος δεν έχουν 
πρόσβαση.

Εξίσου σημαντικό και για την 
επιτυχία του προγράμματος κατα-
πολέμησης, όπως και για την θω-
ράκισή μας από τα κουνούπια, εί-
ναι η προστασία του ιδιωτικού μας 
χώρου. Πολλά από τα κουνούπια 
που μας ταλαιπωρούν μπορεί να 
έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στη 
δική μας αυλή.

 Πρέπει λοιπόν να ακολουθή-
σουμε τον κανόνα ότι η πρόλη-
ψη είναι η καλύτερη θεραπεία.

Μπορούμε να μειώσουμε τον 
πληθυσμό των κουνουπιών, μει-
ώνοντας τα σημεία εκείνα όπου 
μπορεί να ζήσει και να μεγαλώσει 
η προνύμφη τους. Επομένως, πρέ-
πει να μάθουμε ποια είναι τα πιθα-
νά μέρη μέσα στην αυλή μας, τον 
κήπο, τη βεράντα που προτιμούν 
τα κουνούπια να γεννούν τα αυγά 
τους. Είναι εύκολο να το κάνουμε, γιατί υπάρχει ένας βασικός κανόνας: 
«Τα κουνούπια γεννούν τα αυγά τους σε στάσιμο νερό».

Τι πρέπει να κάνουμε:
• Περιορίζουμε στον χώρο μας όλες τις επιφάνειες ή μεγάλα αντικεί-

μενα όπου μπορεί να λιμνάζουν νερά
• Φυλάμε τα δοχεία νερού που δεν χρησιμοποιούμε (βαρέλια, ποτι-

στήρια, τενεκέδες, κλπ.),γυρισμένα ανάποδα ή τα διατηρούμε καλυμ-
μένα

• Ανανεώνουμε και καθαρίζουμε τακτικά το νερό στα δοχεία νερού 

των κατοικίδιων ζώων(τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα)
• Απομακρύνουμε το νερό που μαζεύεται στα πιατάκια από τις γλά-

στρες τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα
• Καλύπτουμε ή απομακρύνουμε παλιά λάστιχα που συσσωρεύουν 

βρόχινο νερό.
• Απομακρύνουμε το νερό που 

συγκεντρώνεται γύρω από εξαρ-
τήματα αυτόματου συστήματος 
άρδευσης (μπεκ, σταλάκτες, κλπ)

• Καθαρίζουμε τα φύλλα που 
μαζεύονται στα λούκια της βρο-
χής, ώστε να μη δημιουργούνται 
λιμνάζοντα νερά.

• Αντικαθιστούμε σπασμένους 
σωλήνες νερού που τρέχουν.

• Καλύπτουμε με σήτες τους 
αγωγούς εξαερισμού των βόθρων.

• Αν έχουμε πισίνα, καλό είναι 
να θέτουμε σε λειτουργία κάθε μέ-
ρα το φίλτρο καθαρισμού ώστε να 
απομακρύνονται αυγά και προ-
νύμφες κουνουπιών

Πώς να αποφύγουμε τα τσι-
μπήματα κουνουπιών

Χρήση εντομοαπωθητικών στο 
ακάλυπτο δέρμα και πάνω από 
τα ρούχα.

• Χρησιμοποιούνται δραστικές 
ουσίες, μεταξύ των οποίων το DEET (Ν,Ν διεθυλο-μετα-τολουαμίδη), 
ικαριδίνη ή πικαριδίνη (Picaridin (KBR 3023)) και φυσικές ουσίες όπως 
αιθέρια έλαια ευκαλύπτου (που όμως έχουν σχετικά μειωμένη εντομο-
απωθητική δράση). Ο χρόνος δράσης των εντομοαπωθητικών ουσιών 
κυμαίνεται από 1 έως 4-5 ώρες, ανάλογα με την περιεκτικότητα σε 
δραστική ουσία. Για τα εντομοαπωθητικά που περιέχουν DEET προτι-
μώνται τα σκευάσματα με συγκέντρωση 30-50% για τους ενήλικες και 
10-30% για τα παιδιά.

• Δεν υπάρχει αντένδειξη για τη χρήση σε εγκύους και θηλάζουσες 

μητέρες, ενώ δεν συστήνεται η χρήση 
τους στα βρέφη μέχρι 2 μηνών.

• Τα εντομοαπωθητικά προϊόντα 
πρέπει να επαλείφονται μετά τα αντη-
λιακά, και δεν πρέπει να έρχονται σε 
επαφή με το στόμα, τα μάτια και το 
βλεννογόνο της μύτης. Σε όλες τις πε-
ριπτώσεις, πρέπει να ακολουθούνται 
οι οδηγίες του κατασκευαστή.

 Χρήση εντομοκτόνων στον α-
έρα.

• Περιέχουν πυρεθρινοειδή (π.χ. 
περμεθρίνη), ουσίες που προσβάλ-
λουν το νευρικό σύστημα των εντό-
μων και τα αποπροσανατολίζουν. 
Κυκλοφορούν στο εμπόριο στις εξής 
μορφές: αερόλυμα -αεροζόλ, ταμπλέ-
τες, εξατμιζόμενο διάλυμα, σπιράλ 
(«φιδάκια») κλπ. Πρέπει να τηρού-
νται οι οδηγίες του κατασκευαστή. Δεν 
πρέπει να εφαρμόζονται στο δέρμα.

• Προσοχή κατά τις σημαντικότε-
ρες ώρες έκθεσης στα τσιμπήματα. 
Τα περισσότερα είδη κουνουπιών τσι-
μπούν από το σούρουπο μέχρι το 

χάραμα. Ορισμένα είδη τσιμπούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Χρήση κατάλληλων ενδυμάτων.
• Ρούχα που καλύπτουν όσο περισσότερο γίνεται το σώμα (μακριά 

μανίκια και παντελόνια). Πιο αποτελεσματικά είναι τα ανοιχτόχρωμα και 
φαρδιά ρούχα.

• Συχνά λουτρά καθαριότητας. Για την απομάκρυνση του ιδρώτα.
Πώς να αποφύγουμε τα κουνούπια στο σπίτι;
• Αντικουνουπικά πλέγματα(σήτες που εμποδίζουν τη δίοδο κουνου-

πιών) στα ανοίγματα του σπιτιού (π.χ. παράθυρα, φεγγίτες, αεραγωγοί 
τζακιού) και περιοδικός έλεγχος και συντήρηση τους.

• Χρήση κουνουπιέρας σε περιοχές με μεγάλη πυκνότητα κουνου-
πιών ή σε περιπτώσεις που αντενδείκνυται η χρήση άλλων προστατευ-
τικών μέσων (όπως χρήση εντομοαπωθητικών στα βρέφη < 2μηνών). 
Είναι πιο αποτελεσματικές, όταν είναι εμβαπτισμένες σε εντομοαπωθη-
τικό.

• Απομάκρυνση του στάσιμου νερού από λεκάνες, Βάζα, γλάστρες, 
παλιά λάστιχα, υδρορροές και άλλα μέρη του κήπου, ώστε να μην 
έχουν πρόσβαση τα κουνούπια σε λιμνάζοντα νερά που αποτελούν 
σημεία εναπόθεσης των αυγών τους. Σημειώνεται ότι ακόμα και το έδα-
φος που παραμένει για μεγάλα διαστήματα υγρό μπορεί να αποτελέσει 
σημείο εναπόθεσης αυγών.

• Χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών. Ο δροσερός αέρας μειώνει 
τη δραστηριότητα των κουνουπιών, αλλά δεν τα σκοτώνει. Η χρήση 
ανεμιστήρων (ιδίως οροφής) δυσχεραίνει την προσέγγιση των εντόμων.

• Καλό κούρεμα γρασιδιού, θάμνων, φυλλωσιών (σημεία που βρί-
σκουν καταφύγιο ενήλικα κουνούπια).

• Χρήση λαμπτήρων κίτρινου χρώματος για το φωτισμό εξωτερικών 
χώρων (προσελκύουν λιγότερο τα κουνούπια).

 Για περισσότερες πληροφορίες:
Στην ηλεκτρονική σελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

(ΕΟΔΥ – πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) βρίσκετε πληροφορίες για την προστασία 
από τα κουνούπια:

Γενικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια
“Μην αφήνεις τα κουνούπια να σε τσιμπάνε” – Ενημέρωση για παι-

διά και εφήβους

Μεταβολή του καιρού προβλέπεται από το βράδυ σήμερα  Σάββατο 4 Ιουλίου 2020, από τα βόρεια, με 
βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα από 
ισχυρούς ανέμους, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ.

Πιο αναλυτικά θα επηρεαστούν:
- Από το βράδυ του Σαββάτου και κυρίως από νωρίς το πρωί της Κυριακής (5/7) η Κεντρική Μακεδονία, 

από τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Στερεά, η Πελοπόννησος και πρόσκαιρα 
η Ήπειρος και πιθανώς η βόρεια Εύβοια. Τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν στα κεντρικά και βόρεια και 
θα εξασθενήσουν.

- Τη Δευτέρα (6 Ιουλίου 2020) τις πρωινές και εκ νέου από τις βραδινές ώρες η Κεντρική Μακεδονία, η 
Θεσσαλία και πιθανώς οι Σποράδες. Η Πελοπόννησος, η Ήπειρος και η Στερεά τις μεσημβρινές και απογευ-
ματινές ώρες.

3-Την Τρίτη (7-7-2020) η Κεντρική Μακεδονία, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπόλοιπα ηπει-
ρωτικά και κυρίως η Πελοπόννησος.

Στη Βέροια από το μεσημέρι και καθ΄ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου , μέχρι και την Τρίτη προβλέ-
πονται βροχές και καταιγίδες με θερμοκρασίες από 28 έως 35 βαθμούς.

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά στους πο-
λίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που 
προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Βροχές 
και καταιγίδες από σήμερα προβλέπει η ΕΜΥ
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ΑΔΑ: ΨΠ1ΕΟΕΜΣ-ΜΟΘ
Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης - Αποχέτευσης
Νάουσας - Δ.Ε.Υ.Α.Ν.  

Νάουσα  3-7-2020
Αρ. Πρωτ.  662

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νάουσας 

(Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του εθνικού 
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) με 
κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την 
επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες για την 
ολοκλήρωση των νέων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης 
στη Δ.Ε. Νάουσας», με προϋπολογισμό 209.444,27€ (ΦΠΑ 0%).

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ταξινομείται 
κατά CPV: 45231300-8.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης αναλύεται ως εξής:
Εργασίες: 154.343,60€
ΓΕ & ΟΕ:   27.781,85€
Απρόβλεπτα:   27.318,82€
Φ.Π.Α. (24%)            0,00€

ΣΥΝΟΛΟ: 209.444,27 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πλήρη και δωρεάν ηλε-
κτρονική πρόσβαση των συμβατικών τευχών του Διαγωνισμού στον 
ειδικό. Δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στον ιστότοπο της 
ΔΕΥΑΝ, www.deyanaoussas.gr

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ο Δ.Ε.Υ.Α.Ν. παρέχει σε όλους 
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδια-
γραφές και οποιαδήποτε δικαιολογητικά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες (τηλ. 2332025266 - FAX επικοινωνίας 2332022620).

Τα νέα πρότυπα τεύχη είναι προσαρμοσμένα στις διατάξεις της 
υπ’ αριθμ. 117384/26-10-2017 ΚΥΑ (Β’ 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσε-
ων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», καθώς και στις πρόσφατες νομοθετικές 
τροποποιήσεις που επήλθαν στο ν. 4412/2016 με το άρθρο 39 του 
ν.4488/2017 (Α’ 137) και το άρθρο 107 του ν. 4497/2017 (Α’ 171)

Ο προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλε-
κτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 
παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημε-
ρομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 28η Ιούλη 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. ενώ ως ημερο-
μηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4η 
Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ και το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, με 
κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μικής άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που 

δραστηριοποιούνται στην Α2 κατηγορία για έργα κατηγορίας Υ-
ΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (βλ. άρθρο 76 παρ.3β του Ν.4412/16) και που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 

στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 
καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της 
παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.100,00€ με ισχύ του-
λάχιστον και 30 ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προ-
σφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 27/5/2021. Η συ-
νολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες και 
αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται 
από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προ-
καταβολής στον Ανάδοχο. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα ε-
γκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, που είναι το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΝ
ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ευχαριστίες στο 
3ο Σύστημα 

Δασοπροσκόπων Βέροιας

Θα θέλαμε να 
σας εκφράσου-
με τ ις ευχαρι-
στίες μας στους 
Β α θ μ ο φ ό ρ ο υ ς 
και τα μέλη του 
Π ρ ο σ κ ο π ι κ ο ύ 
Δικτύου του 3ου 
Συστήματος Δα-
σοπροσκόπων 
Βέροιας για την 
πολύτιμη συν-
δρομή τους στη 
συνέχιση της κοι-
νωνικής δράσης 
του Δήμου μας, 
που αφορά την 
δωρεά ενδυμά-
των εκ μέρους 
τους, στο κοινω-
νικό μας παντοπωλείο. Τους ευχαριστούμε επίσης για την  
προθυμία και την ευγένειά τους όπου συνέβαλλαν στην άριστη 
συνεργασία μας που πραγματοποιήθηκε  στις 25 Ιουνίου στο 
χώρο  μας για την παράδοση των ενδυμάτων.

Η ιδιωτική πρωτοβουλία εν γένει, με τη συμμετοχή σε δρά-
σεις με περιεχόμενο κοινωνικό και παράλληλα η στήριξη του 
Δήμου μας, αποτελεί για εμάς μια τεράστια βοήθεια για την 
επίτευξη των στόχων μας, με άμεσο θετικό αντίκτυπο σε αναξι-
οπαθούντες συνδημότες μας που έχουν την ανάγκη όλων μας.

Ευελπιστούμε στο μέλλον στη συνέχιση της συνεργασίας 
μας, προκειμένου από κοινού να στηρίξουμε και να ανακου-
φίσουμε συνανθρώπους μας, που αντιμετωπίζουν κάποια 
δύσκολη κατάσταση.

Το Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας λειτουργεί 
από την 1η Νοεμβρίου 2017 στο πλαίσιο της πράξης  «Δομή 
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνι-
κό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Η Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Βέροιας 
λειτουργεί με σταθερό ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή, 
9:00 έως 17:00.

Επικοινωνία:
Κοινωνική Λειτουργός/Συντονίστρια: Αθανασία  Λαμπριανί-

δου
Διοικητικό προσωπικό: Δήμητρα Καρατζά
Τηλέφωνα: 2331353824 & 2331353811
E-mail: koinoniko.pantopoleio@veria.gr
Facebook: www.facebook.com/koinoniko.pantopoleio.veria 
Διεύθυνση Κοινωνικού Παντοπωλείου: Σταδίου 51 (κτίριο 

παλαιών σφαγείων), Βέροια

ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6:00, 6:30, 7:15, 8:00, 9:30, 11:00, 

13:00, 14:00, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 
21:00.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ
6:15, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:30, 

13:30, 14:40, 16:00, 17:00, 18:15, 19:30, 
21:00.

ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ
7:00, 7:45, 8:30, 10:20, 12:00, 13:00, 

15:00, 17:30, 19:45, 22:15.

NΑΟΥΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ
6:05, 7:30, 9:00, 10:30, 11:00, 12:30, 

13:30, 16:00, 19:00, 20:35.

ΝΑΟΥΣΑ-ΑΘΗΝΑ 7:25

ΒΕΡΟΙΑ-ΑΘΗΝΑ 8:00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΑΘΗΝΑ  8:30

ΑΘΗΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-
ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ  8:00

Τηλ. Επικοινωνίας Υπεραστικών 
Γραμμών: 2331022342.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

Νέα διανομή τροφίμων και 
ειδών νοικοκυριού μέσω 

ΤΕΒΑ στο Δήμο Αλεξάνδρειας
 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας 

ενημερώνει τους ωφελούμε-
νους του προγράμματος ότι 
θα πραγματοποιηθεί μέσω 
της Κοινωνικής Σύμπραξης 
ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ διανομή και 
αναδιανομή με είδη ΝΩΠΩΝ 
και ΞΗΡΩΝ τροφίμων και 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟ-
ΜΗΣ (ΒΥΣ).

Λαμβάνοντας όλοι υπό-
ψη την ιδιαίτερη περίοδο 
που διανύουμε λόγω της 
πανδημίας του κορωνοιού 
και προσπαθώντας να δια-
σφαλίσουμε μια ασφαλή διανομή τροφίμων πρέπει να τηρηθούν αυστηρά τα παρα-
κάτω:

Οι ωφελούμενοι παρακαλούνται να προσέλθουν στο σημείο διανομής ΕΞΑΡΧΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, 2ο χλμ Αλεξάνδρειας – Σχοινά για την παραλαβή των προϊόντων τους, 
αυστηρά και μόνο την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο μήνυμα που έχουν 
λάβει.

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο σημείο διανομής ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ, 2ο χλμ 
Αλεξάνδρειας – Σχοινά.

• ΔΕΥΤΕΡΑ 06 Ιουλίου ώρες 08:00 με 14:00
• ΤΡΙΤΗ 07 Ιουλίου ώρες 08:00 με 14:00
• ΤΕΤΑΡΤΗ 08 Ιουλίου ώρες 08:00 με 13:00
ΠΡΟΣΟΧH
Προς αποφυγή συνωστισμού παρακαλούνται οι ωφελούμενοι να προσέρχονται 

στον χώρο διανομής μόνο 1 άτομο ανά αίτηση και τηρώντας όλα τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας, μάσκα, γάντια καθώς και να διαθέτουν δικό τους στυλό προκειμέ-
νου να υπογράψουν.

Οι δικαιούχοι κατά την παραλαβή να έχουν μαζί τους επίσημο έγγραφο που να α-
ναγράφει τον Α.Μ.Κ.Α. τους, καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα. Αν δεν προ-
σέλθει ο ίδιος ο δικαιούχος, ο εκπρόσωπός του να έχει εξουσιοδότηση, στην οποία 
να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ του δικαιούχου.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2333053071 & 2.

Στο Κέντρο Κοινότητας του 
Δήμου Αλεξάνδρειας οι αιτήσεις 
για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς 

Εργασίας του ΟΑΕΔ 
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, στα πλαίσια της συνεργασίας 

και υποστήριξης των ανέργων πολιτών του Δήμου μας για την ένταξή τους σε προ-
γράμματα των υπηρεσιών απασχόλησης, ενημερώνει τους Δημότες ότι έχει ξεκινήσει 
η υποστήριξη και η προώθηση αιτημάτων των ωφελουμένων που ενδιαφέρονται για 
το πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας μέσω του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, στο 
πλαίσιο της δράσης:

• «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 
για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερει-
ών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου που εδρεύει στη πλατεία του Σιδηροδρομικού 
Σταθμού Αλεξάνδρειας υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης για υποβολή αιτήσεων 
(και εκτύπωσής τους), πολιτών – δημοτών που δεν δύνανται να τις ολοκληρώσουν 
και να τις υποβάλλουν για οποιονδήποτε λόγο.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:
1. ΑΜΚΑ
2. Κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων 

χρηστών ΟΑΕΔ και,
3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και 

ώρα 11:00 π.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με 

τα τηλέφωνα 2333053071 & 72, του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας & Πολιτισμού.
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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
Ιούλιος 2020

ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατάτο
διάστημααπό6-7-2020 μέχρι12-7-2020 θαεί-
ναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνητήςβλαβών:τηλ.
2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
06/07/2020 έως 10/07/2020
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.

Σάββατο 4-7-2020
08:00-14:30ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΟ-

ΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649
08:00-14:30ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΛ.ΠΛΑ-

ΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534
08:00-14:30ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ11(κάτω

απότααστικά)23310-23023
14:30-21:00ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΕΝΙΖΕΛΟΥ26

23310-24123
19:00-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-73324
21:00-08:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-73324

Κυριακή 5-7-2020
08:00-14:30ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟΡΑΒΑ3

(έναντιΙΚΑ)23310-27507
14:30-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ

20-ΚΤΕΛ23310-27355
19:00-21:00ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡΚΟΥΜΠΟ-

ΤΣΑΡΗ29-31(πλατείαΤσερμένι)23310-65770
21:00-08:00ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡΚΟΥΜΠΟ-

ΤΣΑΡΗ29-31(πλατείαΤσερμένι)23310-65770

Δευτέρα 6-7-2020
14:30-21:00ΠΟΡΦΥΡΗΑΝΝΑΚΑΡΑΤΑΣΟΥ19 (κοντά

στο6οΔημοτικόσχολείο)23310-66755
14:30-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ

20-ΚΤΕΛ23310-27355
19:00-21:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΡΑΣ10(κο-

ντάσταΚΤΕΛ)23310-62989
21:00-08:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΡΑΣ10(κο-

ντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

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 ή ΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙστον κεντρι-

κό δρόμο τουΔιαβατού

μαγαζί 91 τ.μ.Τιμήσυ-

ζητήσιμη. Τηλ.: 6942

067283κοςΓιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστη-

μα63τ.μ.μεπατάρικαι

υπόγειο στηΒέροια, ο-

δόςΤρύφωνος 3.Τηλ.:

6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-

τοικίακοντάστο7οΔη-

μοτικό,75 τ.μ.,μευπό-

γειο75τ.μ.καιοικόπεδο

200 τ.μ., 48.000 ευρώ.

Τηλ.:  6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙπωλεί-

ταιοικόπεδο433μέτρα

(περιφραγμένοαμπέλι).

Τιμή22.000ευρώ.Τηλ.:

6971879698.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,μεγάλη

ευκαιρία,πωλείταιοικόπε-

δο2στρ.,οικοδομήσιμο,

μεθέα,σεήσυχη τοπο-

θεσία.Τιμή25.000ευρώ.

Τηλ.:6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο στη Μέση Βέροι-

ας, 6 στρέμματα, τιμή

130.000 ευρώ (συζητή-

σιμη).Κιν.:6972913645

κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ :

1) διαμέρισμα 100 τ.μ.

1ος όρ., τιμή ενοικίου

160ευρώ,2)ημιόροφος

100 τ.μ.,πρώηνπιτσα-

ρία, μεμεγάλαμπαλκό-

νια, κοντάστηΜΕΒΓΑΛ

Πατρίδας. Τηλ.: 6971

706894.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

γκαρσονιέρα επιπλω-

μένη, Πλατεία Ωρολο-

γίου, οδός Μιαούλη

17, Βέροια. Τηλ.: 6977

174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πε-

ρίπτερο Ακροπόλεως,

στην καινούργια γέφυρα

«Κούσιου». Τηλ.: 6984

108684.

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

του Σαββατοκύριακου

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



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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρης
ανακαιν.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220
τ.μ58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο
40000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,με
θερμ/τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας380€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο1οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330
ΚΕΝΤΡΟΣτουντιοεπιπλωμενο150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλο-
φοΑμμο
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο1000μ.
απόπαραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€

Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ04750τ.μ35000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανι-
κομόνο28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακ.γιαΙατρειο70000

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανι-
δα50τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρει-
α,ινστιντουτα,κτλπ349€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ:

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

ΤΑΦΟΡΑΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστον

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

Από την εταιριαKORMOS EMPORIKI με έδρα τη
Βέροιαζητείται,νέοςήνέαμεγνώσειςλογιστικήςκαιαγ-
γλικώνγιαάμεσηπρόσληψη.Αποστολήβιογραφικωνστο
kormosemp@gmail.com.

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

ΑπότοΦροντιστήριο
«ΟΜΙΛΟΣ»ζητούνται:Φυ-
σικός,Χημικός καιΜαθη-
ματικός.Πληροφορίεςστο
τηλέφωνο:2331021021.

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.



ΠΙΝΔΟΥ&ΕΜ.ΠΑΠΠΑ

γωνία ενοικιάζεται κατάστη-

μα45τ.μ.μεπατάρι&W.C.,

ανακαινισμένο με καινούρ-

για κουφώματα.Τηλ.: 6936

554258.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζε-

ται επαγγελματικός χώρος

50 τ.μ., πλήρως ανακαινι-

σμένος, 1ος όρ., γωνιακό,

δίπλα στα Αστικά. Τηλ.:

6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1. Οδη-

γός ταξί, 2. Βοηθός συ-

νεργείου από επιχείρηση

στη Βέροια για πλήρη α-

πασχόληση, ικανοποιητι-

κή αμοιβή. Και πωλούνται

γαϊδουράκια. Τηλ. Επικοι-

νωνίας:  2331071553 &

2331062900, ώρες επικοι-

νωνίας:9.00με18.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαπερι-

ποίησηενόςανδρόγυνουστη

ΜελίκηΗμαθίας για 24ωρη

βάση,μεδίπλωμααυτοκινή-

του.Τηλ.:2331081912.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πτυχιούχος

βοηθός φαρμακείου στη

Βέροια.Τηλ.:6947564217.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθαρίστρι-

ες σε ενοκιαζόμενα διαμε-

ρίσματα στην Κασσάνδρα

Χαλκιδικής, εξασφαλισμένη

διατροφή, στέγη και ασφά-

λιση για σεζόν. Τηλ.: 6976

689089.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για το

εξωτερικο κυλικείο τουΝο-

σοκομείου Βέροιας. Ώρες

επικοινωνίας ΜΟΝΟ από

18.00 έως 21.00 στο τηλ.:

6944577645.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑ-

Ξ Ε Ω Ν  ‘ ’ T S I F L I D I S

SECURITY’’  ζητάε ι  να

προσλάβει για μόνιμη α-

πασχόληση,  εξωτερικό

πωλητή ή πωλήτρια για

τους Νομούς Ημαθίας,

Πέλλας, Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα προσόντα,

ευχέρεια λόγου, αγγλική

γλώσσα, δίπλωμα αυτο-

κινήτου, άδεια εργασίας

προσωπικού ασφαλείας,

εμπειρία με βιογραφικό

και συστάσεις. Μισθός,

ασφάλιση και ποσοστά.

Παραλαβή δικαιολογητι-

κών με συνέντευξη στα

κεντρ ικά γραφεία μας,

Θεσσαλονίκης 45 Βέροια

www.securitytsif l idis.gr-

sales@securitytsiflidis.gr-

Τηλ.2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠ ΙΟΚΟ -

ΜΟΣ μεπείρα και αγάπη

για τα παιδιά αναλαμβά-

νει τη φύλαξη βρεφών

και νηπίων. Τηλ.: 6987

910004.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνε ι

την περιποίηση γερόντων

και για 24ωρη απασχόλη-

ση, καθαριότητα γραφεί-

ωνκαισκάλες.Τηλ.: 6946

479828.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ - Επ ι -

στήμων ζητεί σύζυγο-σύ-

ντροφο έως 40 ετών, για

σοβαρήσχέση.Τηλ.:6949

215864.

ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από

τη Βέροια, επιθυμεί γνωρι-

μία με κοπέλα 25-40 ετών.

Τηλ.:6974706470.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς

υποχρεώσεις ζητά Κυρία

έως 50 ετών για οοβαρή

σχέση.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

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
-Υπόγειοκυριαχρήση90τ.μ.

-Ισόγειοκύριαχρήση90τ.μ.

-Όροφοςκύριαχρήση90τ.μ.

-2οςόροφοςκύρια χρήση90

τ.μ.,σύνολο360τ.μ..Έχεικλιμα-

τισμόκαασανσέρ.Αριστοτέλους

21,στοκέντροτηςΒέροιας.Πλη-

ροφορίες: 6945 541642 (Ζαφεί-

ρης)&6972605550(Βασίλης)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ

Ζητείται τεχνίτης επιπλοποιός για μόνιμη εργασία.
Τηλ.:6987501595.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ με έδρα τηΒέροια,
ζητά άνδρα ή γυναίκα α-
πό30έως50ετώνγιατο
Τμήμα Πωλήσεων. Προ-
σφέρει μισθό, πλήρη α-
σφάλιση, αυτοκίνητο και
κινητό. Πληροφορίες στο
6947021868.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΠΙΠΛΑ
Πωλούνταιοικιακάέπιπλαμεταχειρισμένασετιμήευκαιρί-

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



Συγκέντρωση δι-
αμαρτυρίας και συμ-
βολικό αποκλεισμό 
περίπου 15 λεπτών, 
πραγματοποίησαν 
σήμερα το πρωί 
στην είσοδο της α-
ερογέφυρας Νέων 
Μαλγάρων αγρότες, 
κάτοικοι και φορείς 
της περιοχής, αντι-
δρώντας στην κα-
τασκευή του νέου 
σταθμού πλευρικών 
διοδίων από την Ε-
γνατία οδό ΑΕ.

 «Δεν πρόκειται 
να κάνουμε πίσω 
ούτε ένα βήμα”, είπε 
μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αγρότης, Αθανάσιος 
Δουλγέρης, προσθέτοντας πως “ είμαστε επί 
ποδός και ακόμη και αν αιφνιδιαστικά τα συ-
νεργεία της Εγνατίας οδού ΑΕ επιχειρήσουν 
να πιάσουν δουλειά, εμείς θα τα σταματή-
σουμε”. Οι εργασίες, όπως είπε δημιουργούν 
πρόβλημα στην κεντρική αρδευτική διώρυγα 
της περιοχής, από την οποία αρδεύεται έκταση 
45.000 στρεμμάτων και σημείωσε, ότι το πρό-
βλημα μπορεί να λυθεί εάν μετακινηθούν τα 
μετωπικά διόδια κατά 800 μέτρα.

 Για «πειρατική εισβολή» μίλησε ο δήμαρ-
χος Δέλτα, Γιάννης Ιωαννίδης και σε σημερινή 
του δήλωση επισήμανε ότι, “ ο τρόπος που το 
κάνουν οι αρμόδιοι φορείς είναι απαράδεκτος. 
Κανένας δεν έχει ενημέρωση αυτή τη στιγμή. 
Θεωρώ ότι είναι πειρατική εισβολή». Με την 
κατασκευή του έργου, εν μέσω μάλιστα καλ-

λ ι εργητ ι κής 
περιόδου, “ 
ο αγροτικός 
δρόμος  θα 
κλείσει, άρα 
η κυκλοφορία 
των βαρέων 
ο χ η μ ά τ ω ν 
θ α  π ρ έ π ε ι 
να γίνεται α-
πό τοπικές 
οδούς και θα 
υπάρχει επι-
κινδυνότητα”, 
σημείωσε με-
ταξύ άλλων.

    Στην κινητοποίηση ήταν παρόντες και οι 
αντιδήμαρχοι Αγροτικής Ανάπτυξης Φάνης Αλ-
μπάνης, Τεχνικών υπηρεσιών Γιώργος Γλώσ-
σης, η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, 
Χρύσα Γεωργιάδου, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΔΔ 
Σπύρος Σταματάκης ο γ.γ του δήμου, Τάκης 
Τερζίδης,τοπικοί σύμβουλοι και φορείς της πε-
ριοχής.

 “ Είχαμε προτείνει να καταργηθούν οι πλευ-
ρικοί σταθμοί και να μετατοπιστούν τα διόδια 
των Μαλγάρων 1,5 χιλιόμετρο δυτικά, προς 
την Ημαθία. Με τον τρόπο αυτό θα παραλαμ-
βάνουν όλο τον φόρτο, γιατί σήμερα τα υφιστά-
μενα διόδια είναι ανάμεσα στους δύο οικισμούς 
και χρησιμοποιούν όλα τα φορτηγά την παρά-
καμψη, επιβαρύνοντας κυκλοφοριακά όλη την 
περιοχή”», επανέλαβε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ανά-
πτυξης της ΠΚΜ, Κώστας Γιουτίκας.  “ Έχουμε 
ήδη ζητήσει συνάντηση για το θέμα με τους 
αρμόδιους της Εγνατίας οδού ΑΕ και περιμέ-
νουμε” σημείωσε ο κ Γιουτίκας.

“ Είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσου-
με το έργο”, επισήμανε από την πλευρά του 
ο πρόεδρος της Εγνατίας οδού ΑΕ, Γιώργος 
Κωνσταντόπουλος, προσθέτοντας “ η κατα-
σκευή τους αποτελεί μέρος του σχεδιασμού 
που είχε γίνει πριν χρόνια και η υλοποίησή 
του αποτελεί υποχρέωσή μας, προκειμένου 
να προχωρήσει η παραχώρηση της Εγνατίας 
οδού”. Σημείωσε δε, ότι οι κινητοποιήσεις θα 
έπρεπε να είχαν γίνει την εποχή του σχεδια-
σμού, αφού τώρα “ μιλάμε για ειλημμένες απο-
φάσεις χρόνων”.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ (E.A.)

Περισσότερα από 21.000 άτομα πέρασαν τις τελευταίες δύο 
ημέρες  στην Ελλάδα, προερχόμενα από χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης στην πλειονότητά τους Βούλγαροι και Ρουμάνοι και 
2.000 άτομα από άλλες χώρες εκτός ΕΕ.

Παρά τον όγκο ταξιδιωτών που παρατηρείται στα σύνορα, η 
τουριστική κίνηση στη Βόρεια Ελλάδα παραμένει χαμηλή. Στη 
Χαλκιδική και την Πιερία, οι επαγγελματίες και ξενοδόχοι παρα-
κολουθούν προβληματισμένοι τα νούμερα, ενώ σχεδόν το 40% 
των ξενοδοχείων στο νομό Χαλκιδικής φαίνεται πως δεν έχουν 
σκοπό να λειτουργήσουν, σύμφωνα με εκπροσώπους των  Ξε-
νοδόχων.

Την ίδια ώρα, η επιδημιολογική κατάσταση που επικρατεί 
στη Σερβία, «φρενάρει» ένα μεγάλο μέρος της προσδοκώμενης 
μερίδας τουριστών, αφού παραδοσιακά οι Σέρβοι επιλέγουν ως 
δημοφιλέστερους προορισμούς τις ακτές της Χαλκιδικής και της 
Πιερίας. 

Στο μεταξύ, την απογοήτευση των επαγγελματιών της Σα-
μοθράκης για τις πρόσφατες εξελίξεις και το κλείσιμο όλων 
των συνοριακών σταθμών -πλην του Προμαχώνα- εξέφρασε, 
μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του συλλόγου επαγγελ-
ματιών του νησιού Γιάννης Γλήνιας, καθώς ειδικά το πέρασμα 
της Νυμφαίας αποτελεί σημαντική πύλη εισόδου για τους Ρου-
μάνους, την πρώτη εθνικότητα τουριστών που έχει το νησί της 
Σαμοθράκης.

«Βλέποντας το γεγονός ότι από τις 15 Ιουνίου, που άνοιξαν 
τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, η τουριστική κίνηση στη Σαμο-
θράκη κυμάνθηκε στο 70% σε σχέση με την περσινή χρονιά, 
αισθανθήκαμε αισιοδοξία για το φετινό δύσκολο καλοκαίρι. 
Ωστόσο, η απόφαση για το κλείσιμο των συνόρων και δη της 
Νυμφαίας, αλλάζει τα δεδομένα κυρίως για τους Βούλγαρους 
και Ρουμάνους που μας επέλεγαν για τις διακοπές τους», επι-
σημαίνει ο κ. Γλήνιας.

Συγχρόνως όμως, γίνεται προσπάθεια για προσέλκυση 
Ελλήνων τουριστών καθώς το νησί, όπως αναφέρει χαρακτηρι-
στικά ο πρόεδρος του συλλόγου επαγγελματιών Σαμοθράκης, 
ενδείκνυται για διακοπές στη φύση και χωρίς συνωστισμό.
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ΠΟΥ: «Οι αριθμοί δεν ψεύδονται, 
οι κυβερνήσεις να αφυπνιστούν 

και να συμμετάσχουν 
στη μάχη κατά του κορονοϊού»

Κινητοποίηση 
για τα πλευρικά διόδια 

στα Νέα Μάλγαρα
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κά-

λεσε χθες τις πληγείσες χώρες από τον 
κορονοϊό να «αφυπνιστούν» και να «συμ-
μετάσχουν στη μάχη», καθώς «οι αριθμοί 
δεν ψεύδονται».

«Ήρθε πράγματι η ώρα οι χώρες να 
κοιτάξουν τους αριθμούς. Σας παρακαλώ, 
μην αγνοείτε αυτά που σας λένε οι αριθ-
μοί», δήλωσε ο Μάικ Ράιαν, ο επικεφαλής 
του προγράμματος εκτάκτων υγειονομικών 
καταστάσεων του ΠΟΥ, κατά τη διάρκεια 
της ενημέρωσης των δημοσιογράφων α-
παντώντας σε ερώτηση σχετικά με την 
κατάσταση στο Μεξικό αλλά διευκρίνισε 
ότι το μήνυμά του απευθύνεται σε «πολλές 
χώρες».«Άπαντες πρέπει να αφυπνιστούν. 
Οι αριθμοί δεν ψεύδονται και η κατάσταση επί του 
πεδίου δεν ψεύδεται», πρόσθεσε υπογραμμίζοντας 
ότι «δεν είναι ποτέ πολύ αργά, σε μια επιδημία, να 
πάρεις τον έλεγχο».

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου ο γενικός διευθυντής 
του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε 
ότι ο διεθνής οργανισμός αναμένει σε δύο εβδομά-
δες τα αρχικά αποτελέσματα από τις κλινικές δοκι-
μές που διεξάγει με φάρμακα που μπορεί να είναι 
δραστικά στη θεραπεία ασθενών με Covid-19.

Ο Μάικ Ράιαν δήλωσε ότι δεν θα είναι συνετή μια 
πρόβλεψη για το πότε ένα εμβόλιο για την Covid-19 
θα μπορεί να είναι έτοιμο για μαζική διανομή. Ενώ 
ένα υποψήφιο φάρμακο μπορεί να δείξει την απο-
τελεσματικότητά του μέχρι το τέλος του έτους, το ε-
ρώτημα είναι πόσο σύντομα θα μπορεί να παραχθεί 
μαζικά, επισήμανε.

«Ο ΠΟΥ κατανοεί πλήρως ότι υπάρχουν καλοί 
λόγοι για τις χώρες που θέλουν να ανασυγκροτή-
σουν τις οικονομίες τους», δήλωσε.

«Ωστόσο, ούτε μπορείτε να αγνοείτε το πρό-
βλημα, το οποίο δεν θα εξαφανιστεί δια μαγείας», 
τόνισε. «Πρέπει να μετάσχουμε στη μάχη τώρα. 
Πρέπει να σταματήσουμε αυτόν τον ιό τώρα», ε-
πέμεινε.

«Οι χώρες αντιμετωπίζουν δύσκολες επιλογές 
αλλά οφείλουν απόλυτα να σπάσουν τις αλυσίδες 
μετάδοσης», συμπεριλαμβάνοντας την υιοθέτηση 
μέτρων καραντίνας «αν δεν υπάρχει εναλλακτική 
λύση», τόνισε ο Ράιαν. Η πανδημία της Covid-19 
συνεχίζει να επιβραδύνεται στην Ευρώπη, αλλά 
καλπάζει στην αμερικανική ήπειρο.

Για πρώτη φορά μετά την εκδήλωση της επιδη-
μίας στην Κίνα τον Δεκέμβριο, η Λατινική Αμερική 
ξεπέρασε σήμερα την Ευρώπη σε αριθμό κρου-
σμάτων, με περισσότερα από 2,7 εκατομμύρια 
ασθενείς, παρότι η γηραιά ήπειρος παραμένει η 
περιφέρεια του κόσμου που θρηνεί τα περισσότερα 
θύματα, σχεδόν 200.000 νεκρούς. Ακολουθούν η 
ΗΠΑ και ο Καναδάς (137.421) και η Λατινική Αμερι-
κή (121.662).

Δεκάδες χιλιάδες οχήματα και τουρίστες  
κυρίως από Βουλγαρία και Ρουμανία 

 περνούν από τον Προμαχώνα
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