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Αίρονται τα μέτρα απαγόρευσης 
για τις παιδικές χαρές 

του Δήμου Βέροιας, αλλά 
ισχύουν τα μέτρα προστασίας

Γερασμένα δένδρα...  αλλά 
με φορτίο πολιτισμού!!!Κοινοβουλευτική 

παρέμβαση
του Τάσου 
Μπαρτζώκα 

για τον τουρισμό 
της Ημαθίας 

και των 
όμορων νομών

Νέο μέτωπο διεκδικήσεων για τους 
εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ, με την 

τροπολογία περι αεροδιακομιδών

Ήρθε η 
δικαίωσή τους 
μετά από 25 
χρόνια της 
διοίκησης 

Γιάννη 
Μουρτζίλα στην 
ΕΠΣ Ημαθίας

«Επίδομα κορωνοϊού» για 
εργαζόμενους στους δήμους 

Του ΠάρηΠαπακανάκηΣελ. 5Σελ. 3
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Σελ. 10

Η εταιρεία 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 

με έδρα τα Γιαννιτσά , στα πλαίσια
 επενδύσεων και ανάπτυξης 

των παραγωγικών της δραστηριοτήτων, 
αναζητά μηχανικούς – τεχνικούς 

και χειριστές κλαρκ με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2382022064
Email: personnel@pavlides-group.gr
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Πραγματικά κίνητρα για την 
“πράσινη” ηλεκτροκίνηση

  Η “πράσινη” τεχνολογία και η αντικατάσταση των 
ρυπογόνων μέσων ήταν εξαρχής ψηλά στην ατζέντα 
του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος προχωρά στην 
υλοποίηση τους. Με ουσιαστικά μέτρα που αφορούν 
χρηματική επιδότηση για αγορά ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων, σκούτερ ή ποδηλατων, επιπλέον προνόμια 
και ελαφρύνσεις θέλει να ωθήσει τους Έλληνες σε μια 
νέα τεχνολογία, σαφώς οικολογική και πιο οικονομική. 
Σε μια εποχή οικονομικής ύφεσης δεν αποτελεί την 
καλύτερη συγκυρία η εκστρατεία για αντικατάσταση 
του γηρασμενου και ρυπογόνου στόλου των οχημάτων 
με οικολογικά ηλεκτροκίνητα, ωστόσο τα ουσιαστικά 
κίνητρα και η πραγματική εξοικονόμηση χρημάτων 
από την χρήση θα βάλουν σε πειρασμό πολύ κόσμο. 
Διστακτικά στην αρχή λόγω έλλειψης υποδομών(σταθμοί 
φόρτισης) και περιορισμένης γκάμας οχημάτων, αλλά 
φαίνεται ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει ραγδαία 
εξέλιξη.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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της μονής Δαλμάτων

του Σαββατοκύριακου

Πολύ λιγότερα τα τροχαία  
μέσα στον Μάιο 

της καραντίνας, σε σχέση
με την περσινή χρονιά!

Αισθητά μειωμένα τα τροχαία ατυχήματα τονφετινόΜάιο
του2020,σεσχέσημε  τοναντίστοιχομήνα του2019,στην
εδαφικήαρμοδιότητα τωνΔιευθύνσεωνΑστυνομίαςΗμαθίας,
Κιλκίς,Πέλλας,Πιερίας, Σερρών καιΧαλκιδικής.Τα στοιχεία
αναφέρουν ότι βεβαιώθηκαν μεταξύ άλλων 9.771παραβά-
σεις από τις οποίες οι 4.900 ήταν για υπερβολική ταχύτητα
και ακολουθεί ημη χρήση ζώνηςασφαλείας,προστατευτικού
κράνους, επήρειααλκοόλ, κίνησηστοαντίθετορεύμα κυκλο-
φορίας, κ.α. ενώλιγότεραήταν τα τροχαίαπουσημειώθηκαν
σεσχέσημεπέρυσι.Δηλαδήέγιναν19τροχαίαατυχήματατον
Μάιοτου2020,έναντι27τονΜάιοτου2019,μεκυριότερααί-
τιαναείναι:Ηυπερβολικήταχύτητα,ηοδήγησηυπότηνεπή-
ρειααλκοόλ,ηαπόσπασηπροσοχήςτουοδηγού,ημηχρήση
ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους, η κίνησηστο
αντίθετορεύμακυκλοφορία,ηχρήσηκινητούτηλεφώνουκατά
τηνοδήγησηκαιηπαραβίασητηςπροτεραιότητας.Μιαεύλογη
αιτίααυτήςτηςμείωσηςθαμπορούσεναείναιταπεριοριστικά
μέτρακυκλοφορίαςλόγωκορονοϊούτονπερασμένομήνακαιο
περιορισμένοςαριθμότωνοχημάτωνπουκυκλοφορούσανστο
οδικόδίκτυο, λόγωκαραντίνας.Πράγμαπουαποδεικνύει και
κάποιουςπαράγοντεςστουςοποίουςοφείλονταιτατροχαία.

Στοπλαίσιο αυτό και εν όψει του τριημέρου, όλοι μας και
κυρίωςοι οδηγοί οφείλουν–και μετά την καραντίνα- ναοδη-
γούνμεσύνεσηκαιπροσοχήκαιναεφαρμόζουντιςδιατάξεις
τουΚώδικαΟδικήςΚυκλοφορίας,ώστετηνερχόμενηΤρίτηνα
είμαστεόλοιπαρόντεςκαιαρτιμελείςστιςθέσειςμας!

Γιατοπρόγραμματου
ΣΥΡΙΖΑενημέρωσαν
τηνΑγορά,στελέχητου
κόμματος,Καρασαρλίδου

καιΜαρκούλης
Ενημερωτικά έντυπα με τους βασικούς άξονες του

ΣΥΡΙΖΑστοπρόγραμμα«ΜένουμεΌρθιοι ΙΙ»,μοίρασασ
χθεςστηνΑγοράτηςΒέροιας,στελέχητηςΝ.Ε.Ημαθίας
οΔ.Χαμπίδης και η βουλευτής τουΝομούΦρόσωΚα-
ρασαρλίδου μαζί με τονΑντώνηΜαρκούλη επικεφαλής
τηςδημοτικήςπαράταξηςΒέροιας,που κατέβηκεμε την
στήριξη τουΣΥΡΙΖΑ.Τους «πιάσαμε»πάνωστηδράση
καιμάλισταπολύευδιάθετους!

Νέο μέτωπο διεκδικήσεων για τους εργαζόμενους
στο ΕΚΑΒ, με την τροπολογία περι αεροδιακομιδών

Μια τροπολογία η οποία
πρόκειται να επιτρέψει σε ι-
διωτικάπτητικάμέσαναχρη-
σιμοποιούνταιγιαεπείγουσες
αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ,
άρχισε να θορυβεί τους ερ-
γαζόμενουςσταΕΚΑΒκαιτα
σωματεία τους, που ανακοι-
νώνουν δημοσίωςτηνπρώ-
τη τους διαμαρτυρία.Μεταξύ
άλλων αναφέρουν ότι και οι
ίδιοι πληροφορήθηκαν από
δημοσιεύματα την πρόθεση
τωναρμοδίωνκαιεκφράζουν
την δυσαρέσκειά τους, δη-
λώνονταςότι αυτόδενθα το
αφήσουνναπεράσει.

Την διαμαρτυρία τους εκ-
φράζουν και οι εργαζόμενοι
του σωματείου ΕΚΑΒΗμα-
θίας, σημειώνοντας ότι «δέ-
χονταιμόνοτανόμιμαπτητικάμέσαπουδιαθέτειτοΥπουργείοΆμυναςκαιταπιστοποιημέναπτητικάμέσαπουέχει
προτείνειτοδευτεροβάθμιοσυνδικαλιστικότουςόργανοηΠΟΠΕΚΑΒ».

ΌπωςφαίνεταιξεκινάεινέοςκύκλοςδιεκδικήσεωναπόεργαζόμενουςκαιδιασώστεςτουΕΚΑΒ,γιαναδιασώσουν
καιταδικάτουςκεκτημένα!

«Επίδομακορωνοϊού»γιαεργαζόμενουςστουςδήμους
«Επίδομα κορωνοϊού» συμφώ-

νησαν να δοθεί στους εργαζόμενους
στους δήμουςσύμφωναμεπληροφο-
ρίες τηςaftodioikisi.gr, κατά τηνχθεσι-
νή συνάντηση μεταξύΚΕΔΕ και ΠΟ-
Ε-ΟΤΑ,μεθετικήπρόθεσηκαιαπότις
δύοπλευρές.

ΌπωςανέφερεοπρόεδροςτηςΚΕ-
ΔΕ, έχει υπάρξει συμφωνία από το
Σεπτέμβριο οι καθαρίστριες τωνσχο-
λείων να γίνουν απόωρομίσθιες ο-
ρισμένους χρόνου, με προοπτική να
προσληφθεί μόνιμο προσωπικό για
τασχολεία, ενώ τόνισε ότι δενπρέπει
ναμείνεικανείςεργαζόμενοςτουπρο-
γράμματος «ΒοήθειαστοΣπίτι» εκτός
του διαγωνισμού τουΑΣΕΠ,που ήδη
«τρέχει».

Προφανώς ηΚεντρικήΈνωσηΔή-
μωνστηρίζειτοαίτηματωνεργαζομένωνναμηναποκλειστείκανείςαπότοεπίδομαανθυγιεινήςεργασίαςκαιναεντα-
χθούνκαιάλλοι,ενώυπάρχειαίτημαναδοθούνεπιπλέον30εκατ.στοπρόγραμματηςΕΕΤΑΑ,ώστεναέχουντηνδυνα-
τότηταφοίτησηςστουςπαιδικούςσταθμούςκαιπαιδιάδημοσίωνυπαλλήλων.

ΚυριακήτηςΠεvτηκοστής
στοΒήματουΑποστόλουΠαύλου

Την  Κυρ ιακή  της
Πεvτηκοστής 7 Ιουνί-
ου, θα γίνει η επίσημη
έναρξη των ΚΣτ΄Παυλεί-
ων τηςΜητρόπολης και
φέτος οΜητροπολίτης κ.
Παντελεήμων θα τελέσει
στο Βήμα του Αποστό-
λουΠαύλου στηΒέροια,
τη Θεία Λειτουργία της
Πεvτηκοστής και τον Ε-
σπερινό της Γονυκλισίας
(7:00 π.μ. - 11:00 π.μ).
Και επειδή είναι σε υπαί-
θριοχώροδενυπάρχουν
περιοριστικά μέτραπλήν
των απαραίτητων απο-
στάσεωνασφαλείας.

Να θυμίσουμε επίσης
ότιτηνΔευτέρατουΑγίου
Πνεύματος ηΑγορά της
Ημαθίαςθαείναικλειστή!
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Δήμος Βέροιας: Μεταφορά οστών σε χωνευτήριο, 
όσων πέθαναν έως το τέλος του 1980

-Όσοι επιθυμούν να τα μεταφέρουν σε άλλα 
κοιμητήρια υποβάλουν αίτηση εντός 20 ημερών

Από τον Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται ότι Προκειμένου να αποσυμφορηθε ί το οστεοφυλάκιο του  Κοιμητη-
ρίου Βέροιας, σε υλοποίηση της αρ. 149/2020 Απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση κατασκευής 
και σήμανσης χώρου στο χωνευτήριο του δημοτικού Κοιμητηρίου Βέροιας και ενημέρωσης των δημοτών», 
έχουν τοποθετηθεί οστεοθήκες θανόντων έως και την 31η Δεκεμβρίου 1980, σε περιφραγμένο  χώρο στην 
είσοδο του οστεοφυλακίου προσωρινά, πριν την τοποθέτηση τους στο χωνευτήριο.

 Πίνακας με τα ονόματα αυτών των οστεοθηκών έχει αναρτηθεί  στην είσοδο του οστεοφυλακίου και του 
Γραφείου Κοιμητηρίων, στα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων και  Κοινοτήτων, καθώς και στον πίνακα ανα-
κοινώσεων στο Δημαρχείο.

Καλούνται οι δημότες, που επιθυμούν την μεταφορά  οστών των συγγενών τους, σε άλλα κοιμητήρια,  να 
καταθέσουν αίτηση μεταφοράς στον Δήμο μας, εντός είκοσι (20) ημερών, διότι μετά την πάροδο ενός (1) μήνα 
από την ανακοίνωση αυτή, τα οστά θα τοποθετηθούν στο χωνευτήριο ( σύμφωνα με την  149/2020 Απόφασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου ).

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από «Βεβαίωση αποδοχής Οστών» των αρμοδίων των κοιμητηρίων 
υποδοχής των οστών . 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Κοιμητήρια 2331070633, 
Δημαρχείο 2331350575, 2331350577, 2331350595 .

Σε συμβολικές δράσεις για την ευαισθητοποίηση 
των δημοτών σε θέματα προστασίας του περιβάλ-
λοντος προχωρά σήμερα ο Δήμος Η.Π. Νάουσας, 
στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 
Περιβάλλοντος, που έχει οριστεί από τον ΟΗΕ η 5η 
Ιουνίου. Συγκεκριμένα, η Τοπική Κοινότητα Νάουσας 
προχώρησε στην τοποθέτηση πράσινων κουτιών σε 
διάφορα σημεία της πόλης, στο πάρκο και στο άλσος 
Αγίου Νικολάου, με το μήνυμα «ΚαθαρίΖΩ την πόλη 
μου», όπου δημότες και επισκέπτες θα μπορούν να 
βρουν σακούλες απορριμμάτων, γάντια μιας χρήσε-
ως και σακούλες συλλογής ακαθαρσιών σκύλων, ώ-
στε εθελοντικά να συμβάλλουν στην καθαριότητα του 
Δήμου και των χώρων πρασίνου. Επίσης, στο άλσος 
του Αγίου Νικολάου τοποθετήκε «καλάθι» ανακύκλω-
σης αλουμινίου. Επισημαίνεται ότι πρόσφατα μέλη 
της Κοινότητας Νάουσας και εθελοντές είχαν προβεί 
στον καθαρισμό του άλσους του Αγίου Νικολάου, ενώ 
το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν ανάλογες 
δράσεις και σε άλλους χώρους πρασίνου, γειτονιές 
κ.ά.  Αντίστοιχα, το απόγευμα της Παρασκευής θα 
πραγματοποιηθούν στα Ανθέμια και στην Ειρηνούπο-
λη ανάλογες δράσεις καθαρισμού πλατειών, χώρων 
πρασίνου κ.ά. σε συνεργασία με τους προέδρους 
των Τοπικών Κοινοτήτων, κατοίκων και εθελοντών. 
στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 
Περιβάλλοντος ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρα-
νικόλας δήλωσε: 

“Στις 5 Ιουνίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος, μια σημαντική ημέρα σχετικά με 
περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
ανθρωπότητα. 

Δεν πρέπει να σταθούμε όμως μόνο στην σημε-
ρινή μέρα εορτασμού. Είναι λοιπόν αναγκαίο ένα συ-
νεκτικό και αποτελεσματικό πλέγμα στρατηγικών και 
δράσεων που πρέπει να αναλάβει η διεθνής κοινότη-
τα για να αντιμετωπιστούν με ρεαλισμό τα ζητήματα 
που αφορούν στο περιβάλλον, πολύ περισσότερο 
στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, ενός από τα 
σημαντικότερα παγκόσμια περιβαλλοντικά θέματα. 

Οι δράσεις που πραγματοποιούμε στη Νάου-

σα και στις Τοπικές μας Κοινότητες (Ζω την πόλη 
χωρίς Αυτοκίνητο, Ζω με το Ποδήλατο, ΚαθαρίΖω 
την πόλη, Pure Naoussa κ.ά) το τελευταίο διάστη-
μα αλλά και τη σημερινή ημέρα έχουν ως στόχο να 
ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το μήνυμα της πε-
ριβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και να δώσουμε με-
γαλύτερη δημοσιότητα στην ανάγκη ο άνθρωπος να 
επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του στο χώρο που ζει. 

Θα αναλάβουμε και άλλες πρωτοβουλίες και θέ-
λουμε να προχωρήσουμε σε ακόμη πιο σημαντικά 
εγχειρήματα για την προστασία του περιβάλλοντος 
και την ενίσχυση της πράσινης ανάπτυξης. Πρόκειται 
για δράσεις οι οποίες, μέσω της εισαγωγής προγραμ-
μάτων κυκλικής οικονομίας, ορθολογικής διαχείρισης 
των απορριμμάτων και αποβλήτων, ενδυνάμωσης 
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στους νέους μας, 
καθώς και ανάδειξης καινοτόμων πράσινων επιχειρη-
ματικών ενεργειών, θα συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό 
στην καλλιέργεια και ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
μας συνείδησης και ενός σύγχρονου περιβαλλοντι-
κού πολιτισμού. 

Με τη σκέψη στις μελλοντικές γενιές, η εφαρμογή 
κάθε σύγχρονου αναπτυξιακού προτύπου θα πρέπει 
να γίνεται με απόλυτο σεβασμό και προτεραιότητα το 
περιβάλλον, με στόχο την ουσιαστική διασφάλιση της 
ποιότητας ζωής της γενιάς μας αλλά και αυτών που 
ακολουθούν”.

Μήνυμα του Δημάρχου 
Αλεξάνδρειας για την 

Παγκόσμια ημέρα 
Περιβάλλοντος

 5η  Ιουν ίου 
χθες, Παγκόσμια 
Ημέρα Περιβάλ-
λοντος, ημερο-
μηνία που θα 
πρέπει να θυ-
μίζει σε όλους, 
Δήμο,  φορε ίς 
και πολίτες τις 
υποχρεώσεις και 
τις ευθύνες μας 
απέναντ ι  στο 
περιβάλλον που 
ζούμε καθημερινά. Οι φυσικές καταστρο-
φές, πανδημίες, καύσωνες είναι αποτέλε-
σμα της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Η επιβίωση και παραμονή στο πλανήτη 
μας εξαρτάται άμεσα από το πόσο εμείς 
προστατεύουμε το περιβάλλον.

Για εμάς, ως Δημοτική αρχή, η προστα-
σία του περιβάλλοντος είναι μία καθημερινή 
μάχη και βρίσκεται πάντα σε πρώτη προτε-
ραιότητα.

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
Παναγιώτης Γκυρίνης

Αίρονται τα μέτρα απαγόρευσης 
για τις παιδικές χαρές 

του Δήμου Βέροιας, αλλά 
ισχύουν τα μέτρα προστασίας

Μετά τη σχετική εγκύκλιο του Υ-
πουργείου Εσωτερικών για τις παιδικές 
χαρές των ΟΤΑ, αίρονται τα μέτρα απα-
γόρευσης εισόδου στις παιδικές χαρές 
του Δήμου Βέροιας, λόγω της πανδημί-
ας του κορωνοϊού (COVID – 19).

Από τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας 
– Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προ-
στασίας Βασίλη Παπαδόπουλο, παρα-
καλούνται οι δημότες  να εφαρμόζουν 
αυστηρά τα μέτρα προστασίας της υ-
γείας που έχουν οριστεί και ισχύουν, 
ενώ υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται 
εντός του χώρου των παιδικών χαρών 
το κάπνισμα, η είσοδος κατοικίδιων και 
η χρήση ποδηλάτου.

Κανόνες Λειτουργίας της 
Λαϊκής Αγοράς Βέροιας 

Ο Δήμος Βέ-
ροιας ενημερώ-
νει τους πωλη-
τές λαϊκών αγο-
ρών ότι, σύμφω-
να με την ΚΥΑ 
3 4 7 8 1 - Φ Ε Κ 
2168  Β ’ / 4 -6 -
2 0 2 0  ά ρ θ ρ ο 
2, στην Λαϊκή 
Αγορά της Κοι-
νότητας Βέροιας 
που θα πραγ-
ματοποιηθεί την 
Τρίτη 9/6/2020 
επιτρέπεται η 
συμμετοχή των 
πωλητών (έμποροι και παραγωγοί) οι οποίοι συμμετείχαν την Τρίτη 26/5/2020 
σύμφωνα με τους πίνακες που είχαν δημοσιευθεί. 

Δήμος Νάουσας: Συμβολικές δράσεις ευαισθητοποίησης 
σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
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Γράφει ο Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Ο Αθανάσιος Διάκος 
(Γραμματικός)Διάκονος της 
εκκλησίας του Χριστού εί-
ναι ακόμη ένας αγωνιστής 
της πίστεως για το  Μεγά-
λο Ξεσηκωμό του έθνους το 
1821.Η σωτηρία της πατρί-
δος τον οδήγησε να αφήσει 

τις υποχρεώσεις του λειτουργού της εκκλησίας και να 
ζωστεί τα άρματα για να υπερασπιστεί τα όσια της 
Ελληνικής φυλής. Μακρύς ο κατάλογος των ονομάτων 
της θυσίας των κληρικών ηρώων  της πατρίδας. Για τη 
καταγωγή του Αθανασίου Διάκου οι απόψεις των πε-
ρισσοτέρων χρονογράφων διίστανται. Επικρατέστερα 
θεωρούνται  το δύο χωριά της Φωκίδος, της  Άνω Μου-
σουνίτσα ς και της Αρτοτίνας.. Το βέβαιο είναι ότι ο Δι-
άκος έλκει την καταγωγή του και από τα δυο χωριά. Ο 
πατέρας του ήταν από την Μουσουνίτσα και η μητέρα 
του από την Αρτοτίνα. κοντά στη Λαμία, ως γενέτειρας  
του. Ήταν εγγονός ενός ντόπιου Κλέφτη, του Νικόλαου 
Γραμματικού, ο οποίος σκοτώθηκε σε μάχη με τους 
Τούρκους. Η μοίρα όμως ήταν σκληρή με την οικογέ-
νεια του. Οι Τούρκοι συνέλαβαν τον πατέρα του να εφο-
διάζει τους ξεσηκωμένους Κλέφτες με τρόφιμα και τον 
οδήγησαν τόσο αυτόν όσο κι έναν εκ των αδερφών του 
Διάκου, τον Απόστολο, στο Παντρατζίκι την σημερινή 
Υπάτη Φθιώτιδος, όπου τους κρέμασαν.  Η μάνα του 
Διάκου, τότε πήγε το 12χρονο παιδί της και το εμπι-
στεύτηκε στους καλόγερους του μοναστηριού του Αγίου 
Ιωάννη του Προδρόμου κοντά στην Αρτοτίνα. Εκεί ο Δι-
άκος διδάσκεται από κάποιον μοναχό την Οκτώηχο και 
το Ψαλτήρι της εκκλησίας. Χειροτονήθηκε μοναχός σε 
ηλικία δεκαεπτά ετών με το ιερατικό όνομα «Άνθιμος» 
και κράτησε από τότε για επίθετό του τον ιερατικό του 
βαθμό (Διάκος). Το ίδιο χρονικό διάστημα ο  στρατηγός 
Χουρσίτ πασάς, με όλο το στρατό του βρισκόταν σε 
πόλεμο με τον αντάρτη του σουλτάνου Αλή Πασά των 
Ιωαννίνων, Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που η 
Επανάσταση ξεκίνησε από την Πελοπόννησο. Με δια-
ταγή του  Σουλτάνου ο Χουρσίτ έστειλε, δύο από τους 
ικανότερους αξιωματικούς  του απ’ τη Θεσσαλία, τον 
Ομέρ Βρυώνη και τον Κιοσέ-Μεχμέτ πασά, επικεφαλής 
8.000 πεζών και 1.000 ιππέων Τούρκων με διαταγή να 
καταστείλουν την επανάσταση στη Ρούμελη και μετά να 
προχωρήσουν στην Πελοπόννησο και να σταματήσουν 
την πολιορκία της Τριπολιτσάς

      Ο Διάκος και το απόσπασμα του, που ενισχύ-
θηκαν από τους μαχητές Πανουργιά και Δυοβουνιώτη,  
αποφάσισαν να αποκόψουν την τούρκικη προέλαση 
στη Ρούμελη με την λήψη αμυντικών θέσεων κοντά 
στις Θερμοπύλες. Η ελληνική δύναμη των 1.500 αν-
δρών χωρίστηκε σε τρία τμήματα και ο Διάκος κατέλαβε 
τη γέφυρα της Αλαμάνας του Σπερχειού ποταμού κοντά 
στη Λαμία. Η κύρια τούρκικη δύναμη επιτέθηκε στο 
Διάκο Διάκο. Η Μάχη   εξελίχθηκε πολύνεκρη για τους 
Έλληνες και τους συμπολεμιστές του Αθανασίου. Ο 
γενναίος πολέμαρχος προσπαθούσε στη μάχη να δώ-
σει θάρρος στους συμπολεμιστές του με τα εξής λόγια: 
«Καρδιά, παιδιά μου, φώναξε, μη φοβηθείτε. Ανδρεία, 
ωσάν Έλληνες, ωσάν Γραικοί σταθείτε». Η άλλη επι-
τέθηκε στο Δυοβουνιώτη, του οποίου το απόσπασμα 
γρήγορα οδηγήθηκε σε οπισθοχώρηση, και η υπόλοιπη 
οι άντρες του Πανουργιά,  υποχώρησαν όταν ο ίδιος 
πληγώθηκε σοβαρά, Βρήκαν την ημέρα εκείνη ηρωικό 
θάνατο, μεταξύ των άλλων πολεμιστών  και ο επίσκο-
πος Σαλώνων Ησαΐας με τον αδερφό του Παπαγιάννη. 
Ο τελικός απολογισμός της μάχης της ημέρας εκείνης, 
ήταν περίπου 300 Έλληνες νεκροί, πολλοί  ήσαν και οι 
τραυματίες. ενώ ελάχιστοι Τούρκοι νεκροί. Ο Αθανάσιος 
Διάκος τραυματισμένος σοβαρά στον ώμο συνελήφθη 
από τους Τούρκους και οδηγήθηκε στον Ομέρ Βρυώνη 
στη Λαμία. Εκεί ο Τούρκος στρατηγός προσφέρθηκε να 
τον κάνει ανώτερο αξιωματικό στον οθωμανικό στρατό, 
αν αλλαξοπιστούσε και ασπαζόταν το Ισλάμ. Ο Διάκος 
αρνήθηκε απαντώντας «Εγώ Γραικός εγεννήθηκα, 
Γραικός θε να αποθάνω!  Ο Ομέρ Βρυώνης σεβάσθηκε 
αρχικά τον ήρωα και δεν άφησε να τον σκοτώσουν επί 
τόπου.  Την επόμενη μέρα, την 24η Απριλίου, ημέρα 
Κυριακή και κατόπιν επίμονης απαιτήσεως του Χαλήλ 
μπέη, εκδόθηκε απόφαση για θανατική ποινή με ανα-
σκολοπισμό (σούβλισμα), καθώς όπως υποστήριζε, ο 
Διάκος είχε σκοτώσει πολλούς Τούρκους και θα έπρεπε 
να τιμωρηθεί παραδειγματικά.  Η μάχη της Αλαμάνας 
είχε διπλή σημασία για την Επανάσταση. Μία ήταν 
ο συμβολισμός της συμμετοχής της Φθιώτιδας στην 
Ελληνική Επανάσταση. Ενώ η άλλη, όπως και η μάχη 
της Γραβιάς και των Βασιλικών θα  καθυστερούσαν  
Τούρκους για να δώσουν χρόνο στην πολιορκία και την 
άλωση της Τρίπολης. Σχέδιο του Κολοκοτρώνη που 
πέτυχε. Η φοβερή αυτή θανατική ποινή εκτελέστηκε 
στο Ζητούνι (Λαμία) στις 24 Απριλίου, την επομένη 
της μάχης στην Αλαμάνα. Μετά τον θάνατό του, οι 
Τούρκοι πέταξαν το λείψανό του σε κοντινό χαντάκι. 
Οι Χριστιανοί, όμως, βγήκαν κρυφά τη νύχτα και έθα-
ψαν το σώμα του, στον χώρο που αρχίζει σήμερα η 
οδός Ησαϊα. Σήμερα στην πλατεία της Λαμίας στέκε-
ται το άγαλμά του να θυμίζει σε όλους τη θυσία του. 

Γη ηρώων όλη η Ελλάδα. 
Η τοποθεσία της μάχης δεν 
απέχει πολύ από τις Θερ-
μοπύλες. Με τη θυσία του 
ο Διάκος αναδείχτηκε  ο Λε-
ωνίδας της Αλαμάνας του 
1821 Πηγές: «Οι αθέατες ό-
ψεις» 1821.σελ74-«Ιστορία 
της Ελλ. Επανάστασης»τ.Α. 
Σπ. Τρικούπης.-Σαράντος 
Καργάκος «Η Ελλ. Επανά-
σταση» τ.Β’σελ.120-Εγκ.
Πάπυρος-Λαρούς Βριτάνικα 
τ.6 σελ.84 –Στρατιωτική Ε-
πιθεώρηση Μάρτιος-Απρί-
λιος 202 σελ.54-67.

Συνεχίζεται με Οδυσσέα 
Ανδρούτσο

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.
6975906066

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ                                       
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 25-05-2020
Αριθμ.πρωτ.:1821

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφής-επανεγγραφής  

νηπίων-βρεφών  στους  Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Βέροιας  για το σχο-
λικό έτος 2020-2021 ορίζεται  η 27η  Μαΐου 2020 και η ημερομηνία λήξης τους  η 15η 
Iουνίου 2020.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών λόγω των 
μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωναϊού   COVID-19,  και προκειμένου να 
αποφευχθεί ο συνωστισμός   θα γίνεται ειδικά για φέτος:

• ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα ευκρινή αντίγραφα) στο email του σταθμού της 1ης επι-
λογής των γονέων

• με φυσική παρουσία  στο σταθμό της 1ης επιλογής  κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.  
Στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς γίνονται δεκτά  βρέφη  ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 

ετών και στους παιδικούς σταθμούς νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους 
στην υποχρεωτική εκπαίδευση δηλ. να έχουν γεννηθεί από 1-1-2017 έως την συμπλήρωση 
της ηλικίας 2,5 ετών στις 31-8-2020.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή-επανεγγραφή βρίσκονται αναρτημέ-
να στην ιστοσελίδα του νομικού προσώπου (veriakapa.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες οι γονείς θα απευθύνονται στα γραφεία διοίκησης παιδι-
κών σταθμών (τηλ.2331022178 εσωτ.4)  και στους παρακάτω παιδικούς-βρεφονηπιακούς 
σταθμούς:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ ΤΟ 1821  
«Εγώ Γραικός εγεννήθηκα, Γραικός θε να αποθάνω!  Αθ. Διάκος



Με κοινοβουλευτική αναφορά που υπέ-
βαλε ο Τάσος Μπαρτζώκας προς τη Βουλή, 
μεταφέρει τα αιτήματα της Ομοσπονδίας 
Ενοικιαζόμενων Δωματίων & Διαμερισμάτων 
Ημαθίας-Πέλλας-Πιερίας προς την πολιτική 
ηγεσία, καλώντας την να αναλάβει ενέργειες 
και πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν την 
τουριστική κίνηση στις ευρὐτερες περιοχές, 
εν όψει του φαινομένου της πανδημίας.

Όπως αναφέρει η κοινοποιηθείσα επι-
στολή προς το βουλευτή Τάσο Μπαρτζώκα, 
οι προναναφερθείσες περιοχές υποδέχονται 
τουριστικό πληθυσμό που μεταβαίνει κυρί-
ως οδικώς, είτε με ΚΤΕΛ, είτε με αυτοκίνητο 
ιδιωτικής χρήσης. Ωστόσο, οι υγειονομικοί 
περιορισμοί  επιβάλλουν οι μεταφορές μέσω 
ΚΤΕΛ να γίνονται με πληρότητα 50%, ενώ 
στις οδικές ισχύει ο περιορισμός των 2 ατό-
μων. Η ρύθμιση αυτή περιορίζει εξαιρετικά 
τον αριθμό των αφιχθέντων, άρα καθηλώνει 
τους επαγγελματίες του τουρισμού, όλων 
των κλάδων, σε μεγάλη απώλεια εισοδήμα-
τος. Μάλιστα, οι επαγγελματίες κάνουν λόγο 
για «χαμένη χρονιά».  

Ο Τάσος Μπαρτζώκας καλεί την πολιτική 
ηγεσία να επαναπροσδιορίσει τα κριτήρια, 
ζητώντας επί την ουσία την εξίσωση των 
κριτηρίων που ισχύουν στις οδικές μεταφο-
ρές με αυτές που ισχύουν στις αεροπορικές. 
Ιδίως, από τη στιγμή που οι χώρες προέλευ-
σης των αλλοδαπών 
τουριστών παρουσι-
άζουν παρόμοιο επι-
δημιολογικό προφίλ 
με της Ελλάδας, δη-
λαδή χαμηλό αριθμό 
κρουσμάτων κορο-
νοϊού.

Η κίνηση του αυ-
τή εντάσσεται στη 
γενικότερη επιδίωξη 
του Τάσου Μπαρ-
τζώκα για ανάδειξη 
της τουριστικής πτυ-
χής της Ημαθίας, 
η οποία παρά το 
γεγονός ότι έχει να 
επιδείξει ισχυρό αρ-
χαιολογικό πλούτο, 

αλλά και γενικότερα θα μπορούσε να είναι 
δυνατός  πόλος εναλλακτικών μορφών του-
ρισμού, όπως πχ αγροδιατροφικού ή συ-
νεδριακού, δεν έχει εξαντλήσει τη δυναμική 
της. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Τάσος 
Μπαρτζώκας έχει προγραμματίσει σειρά ε-
νεργειών και κύκλου συναντήσεων, τόσο με 
τοπικούς παράγοντες, όσο και με τα θεσμικά 
κέντρα λήψης αποφάσεων, προκειμένου 
το όραμα του για μια ισχυρή και σύγχρονη 
Ημαθία να αρχίσει να υλοποιείται, προς όφε-
λος των συμπολιτών του. 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο AΓΡΙΑΝΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του 

Παύλου και της Περσεφόνης, το γένος 
Κούτσα, που γεννήθηκε στις Σέρρες 
και κατοικεί στην Αθήνα και η ΣΙΜΟ-
ΠΟΥΛΟΥΠΑΡΘΕΝΑ του Ευστράτιου 
και της Σουλτάνας, το γένος Ανανιά-
δου, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη 
και κατοικεί στην Αθήνα, πρόκειται να 

παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιε-
ρό Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας.

Τα Windows ξέρουν 
για τ’ Άστρα;
Και επιτέλους σταμάτα να διαβάζεις τους 

TIMES...
Την Αιωνιότητα διάβαζε!!!
Έτσι μούγραφε.τα ραβασάκια του χρόνου μελέ-

τα…

Έπειτα μούρθε στο μυαλό η λέξη …
…Μακροθυμία…
Δηλαδή, ένας χώρος που στεγάζει 
εύφλεκτα αισθήματα, 
βίαιες καθημερινές επαναλήψεις,
μετανοιωμένες συγγνώμες,
απροσδόκητες χαρές,
σκέψεις που μονάζουν στο κίτρινο βουνό,
στόχους που αστόχησαν,
ανώφελα ραντεβού,
ιστορικές ανακρίβειες,
ξεχασμένα φιλιά,
εφευρέσεις που πάλιωσαν,
νιάτα που νοιώσανε ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ…

Όμως εγώ ζητούσα  τα ρέστα απ` τον χρόνο…
τον ρωτούσα πού πας;
τί σκέφτεσαι;
γιατί είσαι προετοιμασμένος;
τί ξέρεις για την δικαιοσύνη του Σύμπαντος;

Αν ξέρεις ν’ αποστηθίζεις τα κελαϊδίσματα 
των πουλιών,
αν ξέρεις να διαβάζεις το ΑΣΑΛΕΥΤΟ, 
έχεις τύχη.
Αν όχι συνέχιζε να διαβάζεις την λογοτεχνία 
των κοχυλιών
που γνωρίζουν κάτι  περισσότερο 
απ` τα Windows για τ’ Άστρα.

ΓιάννηςΝαζλίδης

Τρείς εβδομάδες 
Linasexclusive jewels 

store στη Βέροια 

Η μεγάλη αγά-
πη μας, ο ενθου-
σιασμός , η ολο-
κληρωτική αφο-
σίωση και η απο-
φασιστικότητα για 
την εκπλήρωση 
του στόχου μας, 
μας οδήγησε εν 
μέσω μιας πρω-
τόγνωρης για τον 
πλανήτη υγειονο-
μικής κρίσης να 
τολμήσουμε και να 
λειτουργήσουμε 
το πρώτο κατάστημα λιανικής στην πόλη μας. Η αντα-
πόκριση αυτές τις πρώτες τρεις εβδομάδες λειτουργίας 
ήταν συγκινητικη. Ο κόσμος εκτίμησε τον μοναδικό σχε-
διασμό των κοσμημάτων μας, τις προσιτές τιμές μας, 
την εξαιρετική ποιότητα αλλά πιο σημαντικό αναγνώρισε 
το πάθος μας για αυτό που κάνουμε . Τα Linasexclusive 
jewels by Lina Toupektsi που ξεκίνησαν οκτώ χρόνια 
πριν με την οικονομική κρίση και τα μνημόνια να μαστί-
ζουν τον οικονομικό ιστό της χωρας μας κατάφεραν μέ-
σα από αντίξοες συνθήκες να αγαπηθούν από όλη την 
Ελλάδα αλλά και σε αγορές του εξωτερικού. Το κομμάτι 
όμως που έλλειπε από το παζλ του ονείρου μας ήταν το 
κατάστημα λιανικής στη Βέροια προκειμένου να απο-
κτήσουμε άμεση σχέση με τους πελάτες και την πόλη 
μας, να τους ακούμε και να προσφέρουμε το κατάλληλο 
κόσμημα που θα ικανοποιεί τις ανάγκες και τις επιθυμίες 
τους. Τρεις εβδομάδες μετά αποδεικνύεται ότι το ελλη-
νικό κόσμημα, η μικρομεσαία επιχείρηση, η αφοσίωση 
στην διαφοροποίηση, την εξωστρέφεια και την ανώτερη 
ποιότητα είναι τα κυρία στοιχεία επιτυχίας που εκτιμά η 
αγορά ακόμα και σε συνθήκες κρίσης. Σας ευχαριστού-
με όλους και σας περιμένουμε να σας εξυπηρετήσουμε 
με τον τρόπο που ξέρουμε και σας αξίζει στη Βερμίου 
18 κοντά στο e-shop στην πλατεια Αγίου Αντωνιου.

Μεεκτίμηση
ΕλισαβετκαιΛιναΤουπεκτση

Κοινοβουλευτική παρέμβαση
του Τάσου Μπαρτζώκα 

για τον τουρισμό της Ημαθίας 
και των όμορων νομών
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Ανακοίνωση για το 
Ψυχοσάββατο

Σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας μας, το επόμενο 
Σάββατο είναι Ψυχοσάββατο. Την ημέρα αυτή οι χρι-
στιανοί συνηθίζουν να πηγαίνουν μαζικά στα κοιμητήρια, 
προκειμένου να προσευχηθούν για τους προσφιλείς τους 
νεκρούς.

Εφιστούμε και πάλι την προσοχή όλων στο γεγονός ότι 
πολλοί συνηθίζουν να πηγαίνουν πολύ νωρίς το πρωί του 
Σαββάτου. Πρέπει να γνωρίζετε, όμως, ότι οι ιερείς δεν 
θα βρίσκονται στο κοιμητήριο της πόλης μας, παρά μό-
νον μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας που θα τελεστεί 
τόσος τους ενοριακούς Ιερούς Ναούς όσο και στον Ιερό 
Ναό του κοιμητηρίου.

Προκειμένου, λοιπόν, να μην ταλαιπωρηθείτε, παρα-
καλείσθε να πάτε στο Κοιμητήριο, κατά προτίμηση, μετά 
τις 9.00 το πρωί. Οι ιερείς θα βρίσκονται εκεί μέχρι αργά 
το μεσημέρι, οπότε υπάρχει όλος ο χρόνος για να επιτε-
λέσετε τα καθήκοντά σας προς τους κεκοιμημένους.

Δευτέρα του Αγίου 
Πνεύματος 

στην Παναγία Σελίου 

Τὴν Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς 7/6/2020 θὰ τελεσθεῖ Θεία Λει-
τουργία καὶ ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Γονυκλισίας, καθὼς καὶ τὴν Δευτέρα 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 8/6/2020 Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Σελίου.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Kυριακή 7 Ιου-

νίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου Ραχιάς 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα και παππού

ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 

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 τέκνα,

Ο εγγονός, 
Οι λοιποί συγγενείς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ 
Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 

«ΠΕΛΕΚΑΝ (στο Κομνήνιο)

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020, εορτή του Αγ. Πνεύματος, 
πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Αδελφότητας 
«ΠΕΛΕΚΑΝ» στο ΚΟΜΝΗΝΙΟ.

Οι Ιερές Ακολουθίες θα τελεσθούν κατά το ακόλουθο 
πρόγραμμα:

Α. ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΣΠΕΡΑΣ, της Πεντηκοστής, 7 Ιουνίου 
και ώρα 6.30 θα ψαλεί ο Μέγας Εσπερινός.

Β. ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, πρωί 8 Ιουνίου θα 
τελεσθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ.

Ανακοίνωση  

 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και 
Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες

 επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, 
είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.

  τηλ.επικοιν. 23310 24891.  

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 6 

Ιουνίου 2020 στις 11.30 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βέ-
ροιας ο Παναγιώτης Ιωαν. Βόλ-
κος σε ηλικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 6 

Ιουνίου 2020 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής 
Βέροιας ο Παναγιώτης Κων. Το-
παλίδης σε ηλικία 91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 5 

Ιουνίου 2020 στις 7.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων 
στο Νησί Ημαθίας η Παναγιώτα 
Δάρλα σε ηλικία 78 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου

 Ψυχοσάββατο στα 
Κοιμητήρια Βεροίας 

Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών Χριστιανών ότι το Σάββατο 6 Ιουνίου 
2020 ειναι το Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής. 

Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών στα κοιμητήρια Βέροιας θα έχει ως 
εξής :

ΣΑΒΒΑΤΟ 6- 6 - 2020
7:00 - 9:00 Ορθός - Θ. Λειτουργία - Επιμνημόσυνη Δέηση
9:00 - 12:00 Τρισάγια επί των Μνημάτων
18:00 - 19:00 Τρισάγια επί των μνημάτων
«Προς Διευκόλυνση Των Πιστών Ο Ιερός Ναός Θα Αναλάβει Την Κατα-

σκευή Ενός Κοινού Δίσκου Κολλύβων Το Απόγευμα Της Παρασκευής.»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέρι-

μνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους 
κάτωθι για τις δωρεές τους: 

1. Την επιχείρηση ΜΠΟΥΤΖΩΛΑΣ για την δωρεά κρέατος για το  γεύμα 
των   

2. Την ενορία Αγίου Αθανασίου Ράχης Ημαθίας για την δωρεά πρωινού 
γεύματος στα παιδιά

3. Τους Τάκη και Πελαγία Ψαρά  για την δωρεά κηπευτικών για το γεύμα 
των παιδιών

4. Την επιχείρηση ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ  για την δωρεά λάστιχου για τις ανάγκες 
του Κέντρου

5. Τον κ. Τόλη Καπρίνη για την δωρεά απολυμαντικών για τις ανάγκες του 
Κέντρου 

6. Ανώνυμες κυρίες  για την δωρεά ενός πλήρους γεύματος εις μνήμην της 
πολυαγαπημένης τους αδερφής.

Ο Θεός αν την αναπαύσει  
Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γο-

νέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Νομού Ημαθίας, το Μικτό 
Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχό-
λησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα παιδιά της Άνοιξης», 
οι ωφελούμενοι και το προσωπικό, ευχαριστούν θερ-
μά: 

-Την οικογένεια του εκλιπόντος Πρόϊου Μερκουρίου 
για τη χρηματική δωρεά προς τη μνήμη του.

-Τον κύριο Ιωάννη Οξύζογλου από τη Μελίκη για την 
προσφορά εδέσματος για τη διατροφή των ωφελουμένων.

-Ανώνυμη κυρία από τη Βέροια, για την προσφορά χρηματικού ποσού εις 
μνήμη προσφιλών προσώπων. 

-Ανώνυμο κύριο από την Αλεξάνδρεια, για την προσφορά χρηματικού πο-
σού.

-Ανώνυμο κατάστημα από την Αλεξάνδρεια για τη συνεχή προσφορά γευ-
μάτων  προς τους ωφελούμενους.

«Στηρίζουμε το έργο μας στην συμμετοχή σας»
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 



 
Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 

το μενού σήμερα περιλαμ-
βάνει τουρλού, δηλαδή ο ση-
μερινός περίπατός μας θα εί-
ναι λίγο από όλα.

Ξεκινώντας θα πεταχτού-
με μέχρι το Αμέρικα, τη «μητέρα» της Δημοκρατίας, 
όπου φωνάζεις μη με πιέζεις, με πνίγεις και σε απα-
ντάνε σε πόσα λεπτά!

Αναρωτιέμαι εάν όσα συνέβησαν στην Αμερική του 
Τράμπ, γινότανε στη Βενεζουέλα του Μαδούρο, τι θα 
«λέγανε» στα εγχώρια τηλεοπτικά πάνελ!

Εννοείται βέβαια, πως σε καμία περίπτωση οι 
καταστροφείς των καταστημάτων, οι εκτελούντες 
πλιάτσικο, δεν ξεχειλίζουν από δημοκρατικά συναι-
σθήματα!

Επιστρέφοντας στο εσωτερικό της πατρίδας, συ-
ναντάμε την «φιλελεύθερη - θρησκευόμενη» κυβέρ-
νησή μας, η οποία αποφάσισε ότι οι επιβάτες στα 
αεροπλάνα θα κάθονται δίπλα - δίπλα, διότι εκεί 
δεν υπάρχει κορονοιός, αλλά στις εκκλησιές και στα 
μοναστήρια, καραδοκεί ο κακός ιός και θα πρέπει 
να υπάρχουν ακόμη μέτρα, για τις δε καφετέριες ο 
ένας πάνω στον άλλο, αλλά ούτε και εκεί  υπάρχει 
ο ιός!

Επανειλημμένα έχω επισημάνει, ότι το νεοφιλε-
λεύθερο τμήμα της ΝΔ, είναι η άλλη όψη του ιδίου 
νομίσματος, της νέας τάξης πραγμάτων, που στο 
διάβα της ισοπεδώνει τα πάντα, στο βωμό του ευ-
ρώ, του δολαρίου, …

Για αυτό και γνωστή φιλελεύθερη αρθογράφος, 
που ενδεχομένως να ασχολείται και με την επικοι-
νωνία της Νέας Δημοκρατίας, σε αναρτήσεις της 
τονίζει:

«μισώ τα έθνη και τις πατρίδες, δεν ξέρω πως 
να στο εξηγήσω αυτό και να σου εκφράσω το μέ-
γεθος της απέχθειάς μου, προς τον εθνικισμό» και 
συνεχίζει

«την σιχαίνομαι αυτή τη χώρα. Όχι τώρα. Πάντα. 
Από το 1993 και μετά ζω σε κατάσταση ναυτίας 
από την υποκρισία, τη θρησκοληψία και τον συ-
ντηρητισμό. Θέλω να καταστραφούν τα πάντα. Να 
πέσουν οι τρούλοι από τις 10.000 εκκλησίες της 
επικράτειας να μας πλακώσουν. Να γλυτώσει ο 
πλανήτης από έναν άχρηστο λαό. Τέλος». 

Αναρωτιέμαι ποια η διαφορά από την κυρία Ρε-
πούση της Αριστεράς!

Φεύγοντας και από τον δημοσιογραφικό χώρο, 
πεταγόμαστε στον εκπαιδευτικό και στα σχολεία, τα 
οποία επισκέπτεται ο πρωθυπουργός της χώρας, 
ο οποίος δεν γνωρίζει τίποτα για τις κάμερες και το 
μόνο που έχει να πει, είναι εάν οι μαθητές έχουν 
μαζί τους το αντισηπτικό.

Νικολάκη, πήρες μαζί σου 
το αντισηπτικό.

Σοφούλα, μήπως το ξέχα-
σες να σε μαλώσω, να σε κά-
νω ντα!

Και η γελοιότητα συνεχίζε-
ται!

Κάπως έτσι φίλοι γονείς, ό-
ταν θα τα παιδιά μας θα «βρί-
σκονται», εντός της θεματικής 
εβδομάδος, με θέμα τη διατρο-
φή, θα ρωτάνε οι εκπαιδευτικοί 
στα παιδιά μας.

Μήπως ξεχάσατε να πάρε-
τε, το μπιφτέκι σας και το σά-
μαλι!

Εάν δε το θέμα αναφέρεται 

στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, θα τα ρω-
τάνε εάν έχουν μαζί τους το προφυλακτικό, 
το αντισυλληπτικό, …

Τελειώνοντας, να μην κουραστούμε κιόλας, τριή-
μερο έρχεται, να σας ανακοινώσω ότι λύθηκε και το 
τεράστιο θέμα της παιδείας.

Ύστερα από μακροχρόνιες έρευνες και μελέτες, 
βρήκαμε το πρόβλημα.

Τα αγγλικά από το νηπιαγωγείο, γιατί τα παιδιά 
είναι σφουγγάρια, πάλι καλά, για το Ισραήλ είναι κάτι 
σαν αυτοκίνητα! 

Κυρία υπουργέ, συγχωρέστε με, αλλά αυτοί που 
«εκτελέσανε» τις μελέτες, μάλλον θέλουν να εκτελέ-
σουν και τα παιδιά μας.

Αντί να δώσουμε χώρο στα παιδιά να χαρούνε το 
παιχνίδι και τη ζωή θα τα μετατρέψουμε σε ρομπο-
τάκια, σε καλά και «υπάκουα» παιδάκια, από μικρή 
ηλικία!

Δυστυχώς έπρεπε να είχε φύγει από προχτές από 
την κυβέρνηση, για να σταματήσει η κατρακύλα! 

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
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Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Του ιερέως: 
Παναγιώτου
Σ.  Χαλκιά

Σ υ ν ε χ ί ζο υ μ ε , 
φίλοι αναγνώστες, 
την αρθρογραφία 
μας, παραθέτοντας 
και τις υπόλοιπες 
αξίες και μεγέθη 
του  πολ ι τ ισμού 
μας, που αντικατα-

στάθηκαν ή κινδυ-
νεύουν να εκλείψουν.

Η δημιουργία. Και αυτή σήμερα, με την 
αντικατάσταση του χεριού από τη μηχανή, 
τη ρομποτοποίηση της ζωής μας, την αυτο-
ματοποίηση, τον αφανισμό της βιοτεχνίας 
κ.λπ., πνέει τα λοίσθια. Ο άνθρωπος από 
δημιουργός, έγινε σκλάβος της μηχανής, ένα 
εξάρτημά της. Η εισβολή των κομπιούτερ 
ανέβασε και τον δείκτη του θερμόμετρου της 
πλήξης στο προσωπικό των γραφείων σε 
επικίνδυνα όρια. Πώς να μην καταφεύγουν, 
λοιπόν, οι νέοι μας στα ναρκωτικά;

Η επιστήμη. Στα χρόνια μας πολλοί α-
σπάλακες, φερμένοι, κυρίως, από το εξω-
τερικό, από σκοτεινά κέντρα, έχουν μεταπη-
δήσει πάνω στο σώμα της επιστήμης, ρο-
κανίζοντάς το, με σκοπό να το καταφάγουν. 
Σε πολλούς κλάδους της επιστήμης έχουν 
παρουσιαστεί ψευτοεπιστημονικά νεοπλά-
σματα, άθλια υποκατάστατα αυτής. Έτσι, τη 
θέση της Αστρονομίας επιδιώκει να καταλά-
βει η αστρολογία, τους γιατρούς επιδιώκουν 
να τους αντικαταστήσουν οι υγιεινιστές, οι 
βοτανολόγοι και οι οικολόγοι. Την Χριστιανι-
κή Ορθόδοξη θρησκεία μας οι οικουμενιστές 
κ.λπ.

Πίσω, βέβαια, από τέτοιες ενέργειες, υ-
πάρχουν τα πονηρά πνεύματα, οι δαίμονες, 
οι οποίοι ό,τι καλό και ευλογημένο από το 
Θεό, επιδιώκουν να το ανατρέψουν ή να 
το βλάψουν. Η επιστήμη, κατά βάση, είναι 
θεοσύστατη, αφού ο Θεός δίνει την ορμή 
στον άνθρωπο προς γνώση και τη διάθεση 
να προαγάγει την επιστήμη. Αυτή είναι η μια 
όψη του θέματος, που αφορά την επιστήμη. 
Η άλλη πλευρά είναι τούτο:

Οι αρκετοί υλιστές, άθεοι, μεταρρυθμι-
στές, αναγεννησιακοί, προφεσόροι της σύγ-
χρονης, εσχατολογικής εποχής, οι οποίοι, 
κυρίως, ανέπτυξαν και μεσουράνησαν την 
επιστήμη, υποστηρίζουν και διαλαλούν πως 
η σημερινή επιστήμη ανέτρεψε όλο το οικο-
δόμημα της Χριστιανικής θρησκείας και έδω-
σε αποφασιστικά πλήγματα κατά της πίστης 
στην ύπαρξη Θεού και γενικά σε ό,τι πιστεύ-

ουν οι πατέρες μας, προπάτορές μας κ.λπ. 
Αυτό είναι μεγάλο ΨΕΥΔΟΣ, που, βέβαια, 
μπορεί να έχει προσπεράσει στους ημιμα-
θείς ή σε άτομα που δεν φρόντισαν να μορ-
φωθούν ή να επεκτείνουν τις γνώσεις τους 
πάνω σε θέματα ύψιστου ενδιαφέροντος για 
τη ζωή τους ή την τύχη της ψυχής τους. Ό-
μως, για όσους φρόντισαν να ενημερωθούν 
πάνω σ’ αυτά τα θέματα και να μάθουν ποια 
είναι η αλήθεια, με μελέτες και διάβασμα 
βιβλίων, τέτοια ψεύδη δεν περνούν. Το γιατί 
δεν περνούν, θα το εξηγήσουμε άλλη φορά, 
λόγω στενότητας χώρου εδώ.

Ο ρομαντισμός που υπήρχε παλαιότε-
ρα ως μια ευγενική μορφή πολιτισμού ε-
ξαφανίστηκε και από τη ζωή και από τις 
τέχνες. Και αυτό ήταν φυσικό να συμβεί. 
Πώς μπορεί να σταθεί σήμερα στην κοινω-
νία ένας ρομαντικός άνθρωπος; Γι’ αυτόν, 
η λογική προσέγγιση του κόσμου δεν είναι 
συμπαθής. Περισσότερο τον τραβάει και 
τον συναρπάζει το παράξενο, το ξενικό, το 
φαντασιώδες και το χιμαιρικό. Είναι ένας 
μεγάλος ραψωδός της φύσης και ένας νο-
σταλγός της περιπέτειας σε ξένες χώρες, 
σε εξωτικές. Πώς, λοιπόν, μπορεί να σταθεί 
σήμερα ένας τέτοιος τύπος, σήμερα που 
η λογική, ο ορθολογισμός και ο θετικισμός 
έχουν γίνει κατεστημένα και αποκλείεται το 
συναίσθημα;

Νόμος και θεσμοί δημοκρατικοί και αξιο-
κρατικοί. Παλαιότερα, αν και ατελείς και ανε-
παρκείς, υπήρχαν. Σήμερα, που θεωρείται 
ο κατ’ εξοχήν αιώνας της επικράτησης και 
νομικής κατοχύρωσης των δημοκρατικών 
θεσμών, αρχών και ιδεών, στην πράξη κα-
μιά αρχή, καμιά διάταξη δημοκρατική δεν 
εφαρμόζεται. Η ελευθερία απέβη ασυδοσία, 
η αξιοκρατία δέχτηκε πλήγματα πολλά από 
την επέλαση των φωνασκών του λαϊκισμού, 
η ισότητα έγινε ισοπέδωση και η δημοκρα-
τία οχλοκρατία.

Για ποια, λοιπόν, δημοκρατία μιλάνε οι 
μανιασμένοι φωνασκοί της προόδου και της 
εξέλιξης (που όλοι μας, βέβαια, θέλουμε;).

Η ποιότητα, η πολυτιμότατη αξία, πνευ-
ματικό μέγεθος μεγάλο, στους σημερινούς 
σκοτεινούς καιρούς, εξαφανίστηκε από τη 
ζωή, τον πολιτισμό και τις ανθρώπινες σχέ-
σεις. Στη θέση της έβαλαν την ποσότητα 
που παρουσιάστηκε με διάφορες μορφές 
και που ερμηνεύουν αυθεντικά οι όροι: Ευ-
μάρεια και καταναλωτισμός. Κατανάλωση 
υλικών αγαθών του τεχνοεμπορικού πο-
λιτισμού. Η ποσότητα αφορά, κυρίως, τον 
βιολογικά, σωματικά άνθρωπο, ενώ η ποι-
ότητα είναι έννοια την οποία αντιλαμβάνεται 
ο άνθρωπος με τις αισθήσεις του πνεύ-

ματος. Και επειδή 
σήμερα αυτές οι 
αισθήσεις υπολει-
τουργούν στους 
ανθρώπους, αυτοί 
στρέφονται προς 
την ποσότητα. Πα-
λαιότερα, υπήρχε 
ποιότητα ζωής. 
Υποφέρουμε από 
άλλα πράγματα, 
αλλά η ποιότητα 
που ήταν διαχυ-
μένη στη ζωή, ή-
ταν το αλάτι της, η 
νοστιμιά της, ήταν 
ένα άρωμα που έ-
κανε τα πάντα να 
μοσχοβολούν: αν-
θρώπινες σχέσεις, 
τέχνες κ.λπ.

Η εξαφάνιση 
της ποιότητας α-
πό τη ζωή και τον 
πολιτισμό, φίλοι α-
ναγνώστες, σημαί-
νει: πτώχευση της 
ζωής και (ας μου 
επιτραπεί ο όρος) 
χόντρεμα του πο-
λιτισμού.

ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΦΥΓΕΙ 
ΑΠΟ ΠΡΟΧΤΕΣ!

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι
κού Κώδικα ό τι:

Ο ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
του Χρήστου και της Εριφύλ-
λης, το γένος Μηλα, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Θεσσα-
λονίκη και η ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΑ του Δημητρίου και 
της Ελισάβετ, το γένος Τρίγκα, 
που γεννήθηκε στη Βέροια και 

κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, πρόκειται να παντρευ-
τούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

Αξίες που έσβησαν 
ή αντικαταστάθηκαν (β)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Ορίστηκε με την με αριθμό 11.512 Α 4.6.2020  έκ-

θεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του πρωτοδι-
κείου Βέροιας Στραβελα Γ Στέργιου στον κ Εισαγγελέα 
Πρωτοδικων Βέροιας για τον Στυλιανό Σταματοπουλο 
του Αριστείδη και της Κωνσταντίνας κάτοικο Τρικάλων 
Ημαθίας και ήδη αγνώστου διαμονής , η από 1.6.2020 
αίτηση του Πέτρου Παπαστεφανου του Δημητρίου κά-
τοικο Σχοινα, με αρ κατάθεσης 82 /ΕΜ/2020 και οριστικέ 
δικάσιμος η 24.6.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9, με αρ. 
Πιν 7. Στο Μονομελες Πρωτοδικείο Βέροιας, Με την ο-
ποία ζητά να γίνει δεκτή η αίτηση του και να διαγραφεί η 
υπ αριθμ 287/26.11.1981 Αγωγή. Τόμος Γ Aρ. 81.

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΒΕΛΑΣ
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Γερασμένα δένδρα...  αλλά με φορτίο πολιτισμού!!!
Του Πάρη Παπακανάκη
 

Έχουμε την τύχη 
αλλά ταυτόχρονα και 
το βάρος πολιτισμικής 
ευθύνης να διαβιούμε 
σε μία πόλη με αδιά-
λειπτη κατοίκηση που 
χάνεται στα βάθη των 
ιστορικών χρόνων και 
πιο πέρα, στα χρό-
νια του μύθου!!! Ως 
τέτοια, κάθε γειτονιά, 
κάθε κτήριο, κάθε πέ-
τρα της ακόμη, έχουν 
“συνυφανθεί” με ση-
μαντικά γεγονότα. Είναι λοιπόν ηθική υποχρέωσή 
μας (ως πολίτες) να μαθαίνουμε και να προσαρ-
μόζουμε με τον ανάλογο σεβασμό τη συμπεριφο-
ρά μας.

Ίσως να “ακούγεται” υπερβολικό, αλλά ακόμη 
και κάποια περιφρονημένα κακόσχημα και πα-
ρηκμασμένα από το βάρος των χρόνων δέντρα, 
πέρα από την περιορισμένων διαστάσεων πλέον 
περιβαλλοντική ωφελιμότητά τους, φέρουν φορτίο 
ιστορίας και πολιτισμού (ακριβέστερα, είναι τα ίδια 
συστατικά στοιχεία αυτών)…   

Κατηφορίζοντας την οδό Υψηλάντου, αριστερά 
πριν την είσοδο στη γέφυρα του Σταυρού, μια 
συστάδα υπερήλικων πεύκων κέρδιζε πάντα την 
προσοχή μου με την έναρξη της άνοιξης λόγω 
της ερασιτεχνικής ενασχόλησής μου με τη μελισ-
σοκομία, ως δείκτες μελιτοφορίας. Δεν ήταν λίγες 
όμως οι φορές που στις ολιγόλεπτες στάσεις μου 
άκουγα από περαστικούς την απαξιωτική έκφρα-
ση: “Τι τα κρατάνε αυτά;” και μόνο κάτι λίγα για 
την χρησιμότητά τους στο περιβάλλον μπορούσα 
να αντιπαραθέσω…

Πριν λίγες ημέρες όμως, ξεφυλλίζοντας τοπι-
κές εφημερίδες παρελθόντων χρόνων, κατά την 
προσφιλή μου συνήθεια, έπεσε το βλέμμα μου 
πάνω σε ένα ταπεινό μονόστηλο: «Πρωτοβου-
λία της Τοπικής Δασικής επιτροπής εγένετο την 
παρελθούσαν Κυριακήν  20ην Μαρτίου έ.έ.  και ώραν 11 ½  π.μ. η πρασίνη Σχολική εορτή εν τω προ του 
Μουαρίφ τόπω, όστις είχε ορισθή ως αναδασωτέος υπό μαθητών Γυμνασίου…»  (Αστήρ Βερροίας Αρ.Φ. 49 
/ 27 Μαρτίου 1927)   

 
Καταλαβαίνετε την έκπληξη και ταυτόχρονα την χαρά μου, διαβάζοντας ότι “ τα πεύκα της απαξίωσης” 

πιθανότατα είναι απομεινάρι της ευαισθησίας νεαρών μαθητών του Γυμνασίου της Βέροιας του 1927 για το 
περιβάλλον, οι οποίοι υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους και την επικουρία του τότε Δασάρχη κ. 
Βερδέση, δεντροφύτεψαν με περίπου εκατό πεύκα τον περιβάλλοντα χώρο του εξοχικού κέντρου «Ελευθε-
ρία» (όπου σήμερα το κτήριο της ΔΕΗ) !!! Την σχολική “Πράσινη Εορτή” τίμησαν με την παρουσία και τη συμ-
βολή τους οι πολιτικές και θρησκευτικές αρχές του τόπου, πλήθος κόσμου, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε 
με παρέλαση των μαθητών.

 

 Καθώς κεντρίσθηκε ευχάριστα το ενδιαφέρον μου, καταπιάστηκα με το θέμα κι “ανέσκαψα” κάποιες ακό-
μη ενδιαφέρουσες πληροφορίες, τις οποίες θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας:

Στη χώρα μας από το 1927, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Γεωργίας, άρχισαν συστηματικές προ-
σπάθειες δημιουργίας “Ταμείου Δασών” με σκοπό «…να ενισχύη με κάθε τρόπο το έργο των αναδασώσεων 
οικονομικά και ηθικά.  …Μέσα σε διάστημα δύο ετών τα νεοσυσταθέντα κρατικά φυτώρια έβγαλαν περί τα 
δέκα εκατομμύρια δασικά δενδρύλλια τα οποία εχρησιμοποιήθηκαν από Δήμους, Κοινότητες και φιλοδασικές 
ενώσεις…» (Αστήρ Βερροίας Αρ.Φ. 189-76 / 18 Μαΐου 1932).    

Η κοινωνία της Βέροιας ανταποκρίθηκε πρόθυμα στην προσπάθεια αυτή του Υπουργείου Γεωργίας και 
στη συνέχεια, το 1931 «…με πρωτοβουλία του Βουλευτού κ. Ι. Παπαδάκη και του Δημάρχου Α. Πρωτοψάλτου 
συνήλθον (την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 1931) περί τους είκοσι πέντε έγκριτοι συμπολίται μας στην αίθουσα 
του Δημαρχείου …και ίδρυσαν Φιλοδασικήν Ένωσιν…», της οποίας η προσωρινή επιτροπή, μετά από εκλογι-
κές αρχαιρεσίες, συγκροτήθηκε από τους: Ι. Παπαδάκη, Αλ. Στράλλα, Αν. Καρατζόγλου, Κων. Αλεξιάδη, Βασ. 
Σιδέρη, Στεφ. Ζάχο και Αντ. Σαρρή (Αστήρ Βερροίας Αρ.Φ. 162-49 / 14 Οκτ. 1931). 

Έργο αυτών και σημαντικού αριθμού εθελοντών συμπολιτών μας ήταν η δενδροφύτευση: της οδού “Περι-
πάτου” (Λ. Ανοίξεως), του “φρυδιού” από τον Ι. Ναό Αγίων Αναργύρων ως τον χώρο περί (και) το πάρκο “Ε-
ληάς” (μέρος δυστυχώς καταστράφηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα κατά την μεγάλη πλημμύρα του 1935), 
της οδού “Εληάς”, του λόφου των πεύκων (νεότερα γνωστού ως Βικέλα), παρόχθιων περιοχών του Τριπο-
τάμου, και… και… και…   Ώστε να σχολιάζει ενθουσιασμένος ο Ι. Ποτήρης: «…Με πολύ ευχαρίστησι βλέπει 
κανείς τη θέρμη που έχει παρθή το πράγμα και τιμά όλους τους κατοίκους.  …Πρέπει να το καταλάβουμε πως 
είνε ανάγκη  ν’ αναδασωθούν όλα τα γύρω της πόλεως γυμνά μέρη. Ας κουραστούμε λοιπόν για το φυσικό 
της ηρεμίας και της ψυχικής γαλήνης χρώμα πράσινο.» (Αστήρ Βερροίας Αρ.Φ. 189-76 / 18 Μαΐου 1932).    

Γενική άποψη της Βέροιας στα 1916  (Αρχείο Γεώργιου Παπασουλιώτη)

Δενδροφύτευση μαθητών Γυμνασίου (Πηγή: Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας)  

“ Τα πεύκα της απαξίωσης” παράπλευρα της οδού Υψηλάντου

Άποψη της οδού “Περιπάτου”, αρχές της δεκαετίας του ‘50

Άποψη της Λ. Ανοίξεως, αρχές της δεκαετίας του ‘50 (Αρχείο Στέργιου Ζυγουλιάνου)
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Γερασμένα δένδρα...  αλλά με φορτίο πολιτισμού!!!

Πρωταγωνιστικός ήταν ο ρόλος της τοπικής ομάδας προσκόπων στο αξιομίμητο αυτό έργο πολιτισμού, ο 
οποίος συνεχίστηκε με αμείωτο ζήλο και αργότερα σε πάρα πολλές ακόμη δράσεις δενδροφυτεύσεων (όπως 
στο Άλσος Παπάγου και στον λόφο του προφήτη Ηλία, τα οποία αξίζουν εκτεταμένης αναφοράς, σε κάποια 
επόμενη συνάντησή μας).

 [ Για την ιστορία,  ο Προσκοπισμός ιδρύθηκε στην πόλη της Βέροιας το 1916. Πρωτοστάτησε ο μαθητής 
της 4ης Γυμνασίου Αναστάσιος Καρατζόγλου (είναι το ίδιο πρόσωπο που συναντήσαμε στην επιτροπή της 
Δασικής Ένωσης) και με τη συμπαράσταση του καθηγητή της Γυμναστικής Ευάγγελου Παυλίνη συγκροτή-
θηκε η πρώτη ομάδα αποτελούμενη από σαράντα μαθητές. Ενωμοτάρχης της ήταν ο Αντ. Σαρηκωστής, και 
υπενωμοτάρχες οι Κύρος Κύρου, Ιωάννης Οικονόμου, Αστέριος Σίσσας και Αργύριος Δημητρακάκης…]

  Πολλές δενδροστοιχίες στους δρόμους της πόλης, πλήθος συστάδων δένδρων και αλσυλλίων περιφε-
ρειακά της ήταν προπολεμικά ο καρπός από τις «…πραγματικά εργώδεις προσπάθειες…» των μελών της 
“Φιλοδασικής Εταιρείας Βέροιας” και των πάσης ηλικίας εθελοντών δημοτών. 

Την ακμή ως φαίνεται νομοτελειακά ακολουθεί η παρακμή… Έτσι, μεταπολεμικά δεν είναι λίγες οι φορές 
διαμαρτυρίας του τοπικού τύπου, γιατί: «…Η ζώνη των οικίσκων όσο πηγαίνει αγκαλιάζει πιο σφικτά, πιο 
ασφυκτικά, τους όμορφους δασώδεις λοφίσκους και απειλούν να τους πνίξουν. Οι Δημοτικοί μας άρχοντες 
μένουν ανάλγητοι, ατάραχοι προ του οικτρού θεάματος της καταπάτησης των Δημοτικών μας εκτάσεων. Ή 
δεν υπάρχει συνείδησις ή δεν υπάρχει το απαιτούμενον σθένος διά να αντιμετωπήσουν οι αρμόδιοι τους άρ-
παγας…»   (Αστήρ Βερροίας Αρ.Φ. 758-174 / 20 Ιανουαρίου 1954). 

Για να φτάσουμε με την τακτική αυτή ως τις σύγχρονες θλιβερές διαπιστώσεις των επιστημόνων μελετη-
τών περιβάλλοντος: «…στην πόλη της Βέροιας είναι ιδιαίτερα έντονη η έλλειψη κοινοχρήστων χώρων και ο 
κατακερματισμός του αστικού πρασίνου…»!!!

Θα σας αποχαιρετίσω λοιπόν από τη σημερινή “συνάντησή” μας, αγαπητοί φίλοι, με μια βαρυσήμαντη 
φράση από επιστολή διαμαρτυρίας του Αντώνη Λιάσκου:

«Το αλυσοπρίονο των εργατών τη ζωή μας ακρωτηριάζει και όχι τον γερο-πεύκο που μας συντρόφευε…
Η ζωή μας δεν μπορεί να πάει μακριά, εφόσον απαξιώνονται τα στοιχεία εκείνα που μας έφτασαν ως εδώ. 

Είναι απλό: ζωή δεν είναι μόνο το χρηστικό και το μετρήσιμο…»

Η οδός “Εληάς”, αρχές της δεκαετίας του ‘50 (Αρχείο Στέργιου Ζυγουλιάνου)

Λ. Ανοίξεως, 1952 (Αρχείο Σοφ. Χοχλιούρου)

Οι πρώτοι πρόσκοποι της Βέροιας (Αρχείο Περιφερικής Εφορείας Προσκόπων Ημαθίας) 

Πρόσκοποι, μαθητές και λοιποί εθελοντές της Βέροιας σε δενδροφυτεύσεις 
(Πηγή: Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας)  
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Μετά από 25 ολόκληρα χρόνια, 
ήρθε επιτέλους η δικαίωση 
για κάποιους ανθρώπους, 

που είχαν τις τύχες του Ημαθιώτικου 
ποδοσφαίρου στα χέρια τους. Πρόκει-
ται για τα μέλη του τελευταίου, πριν 
την Καραμελίδη εποχή, Δ.Σ. και εξελε-
γκτικής επιτροπής της ΕΠΣΗ, επικεφα-
λής του οποίου ήταν ο γνωστός για-
τρός Γιάννης Μουρτζίλας. Άνθρωποι 
γνωστοί και επώνυμοι στην Ημαθιώ-
τικη κοινωνία, όχι μόνο ποδοσφαιρι-
κά, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια που 
εκκρεμούσε η έκδοση της τελεσίδικης 
απόφασης (πήγαινε από αναβολή 
σε αναβολή), έφεραν επάνω τους το 
βάρος μιας άδικης και μεθοδευμένης 
επίθεσης, από τον μετέπειτα πρόεδρο 
της ΕΠΣΗ Γιώργο Καραμελίδη.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική
δικαιοσύνη,περίμενανόλααυτάταχρόνιατηντελική
δικαίωσήτους,ηοποίαέστωκαιμεμεγάληκαθυστέ-
ρησηήρθεπροχθές3/6,μετηνπεριπέτειάτουςκαι

επίσημα -πανηγυρικά ναπαίρνει τέλος, καθώς έ-
χουνπλέονσταχέριατουςτηντελεσίδικη,μεαριθμό
1014/20 απόφαση του τριμελούςΕφετείουΘεσσα-
λονίκης,μετηνοποίααπορρίφθηκεεπίτηςουσίαςη
ειςβάροςτουςαγωγήτηςΕΠΣΗ.

Επί της ουσίας, επρόκειτο για υπεξαίρεση 35
εκ. δραχμών από την τότε υπάλληλο της ΕΠΣΗ,
που ενώη διοίκησηΚαραμελίδη γνώριζε ότι ουδε-
μίασυμμετοχή είχανσε αυτή τηνπράξη ο Γιάννης
Μουρτζίλας και τα άλλα μέλη τουΔ.Σ., εντούτοις
στράφηκε εναντίον τους, τόσοσεποινικό, όσο και
σεαστικόεπίπεδο,μεκίνδυνο,πέραναπότηνηθική
τουςδιαπόμπευσηκαιγιατηναπώλειατηςατομικής
τουςπεριουσίας.

Νομικός τουςπαραστάτης και ο άνθρωποςπου
σήκωσεόλααυτάταχρόνιατοβάροςκαιτηνευθύνη
αυτής τηςπολύκροτης υπόθεσης, ήταν ο γνωστός
Βεροιώτης δικηγόρος ΓιάννηςΑκριβόπουλος, ο ο-
ποίοςποτέτουδενείχεκαμίααμφιβολίαγιατηντε-
λικήέκβασητηςυπόθεσηςκαι τηνπλήρηδικαίωση
του ΓιάννηΜοτρτζίλα, των μελών τουΔ.Σ.Μιχάλη
Σακκαλή,ΒαγγέληΔάρλα,ΠαντελήΚυριαζόπουλο,
ΗλίαΦωτιάδη.Μετηνίδιααπόφασηδικαιώθηκεκαι
το μέλος της εξελεγκτικής επιτροπήςΑντώνηςΚο-
ρωνάς,ενώαπομένει,μόνοητυπικήδιεκπεραίωση
και του άλλου μέλους της εξελεγκτικής επιτροπής
ΘανάσηΤόσκα.

πηγή. kerkidasport.gr

Σύμφωνα με ανακοίνωση της 
επιτροπής χαντ μπολ του 
Φιλίππου ο μεταγραφικός 

ορθολογισμός επιβάλει συγκεγγρι-
μένες «μεταγραφές». Στην συγκεγ-
γριμένη περίπτωση τονίζεται ότι ο 
χαντμπολικός ορθολογισμός είναι 
μία πυξίδα που δείχνει με σταθερό-
τητα και ακρίβεια προς την σωστή 
κατεύθυνση . Οι μεταγραφές  παρου-
σιάζουν πολλές ιδιαιτερότητες και ως 

τούτου θα χρειαστεί να είναι αρκετά 
προσεκτικές. Η ευκαιρία μιάς σοβα-
ρής μεταγραφικής ενίσχυσης επιβάλ-
λεται να μην ξοδευτεί απερίσκεπτα. 
Οι κινήσεις θα πρέπει να είναι σοβα-
ρές και μελετημένες. 

Ως εκ τούτου επιβάλλεται γιασημαντικούς και
τακτικούςσκοπούςηεπιστροφήτωνδανεικώνπαι-
κτώναπότιςομάδεςτηςΘεσ/νίκης.

ΈτσιαναμένεταιναεπιστρέψουνστονΦίλιππο
οιΤριανταφυλλίδηςΔημήτρης,ΜπαλτατζήςΧάρης
καιΡίζοςΚώστας.

Ήρθεηδικαίωσήτουςμετάαπό
25χρόνιατηςδιοίκησηςΓιάννη
ΜουρτζίλαστηνΕΠΣΗμαθίας

Φίλιππος Βέροιας. Επιστρέφουν 
Τριανταφυλλίδης Δ. Μπαλτατζής Χ, 

Ρίζος Κ.

ΣεσυμφωνίαμετηνΑθηνά
Βασιλειάδου έφτασε ηΒέροια
2017 και οι δύο πλευρές θα
συνεχίσουν νασυνεργάζονται
και την νέασεζόν, όπωςανα-
φέρειτοgreekhandball.com.

Η34χρονηδιεθνήςαριστε-
ρήεξτρέμθαπαραμείνειστην
ομάδα της Ημαθίας, με την
οποία αγωνίστηκε, κατά την
διάρκειατηςτελευταίαςπεριό-
δου,στοΤσάλεντζΚαπ.

Την επόμενη εβδομάδα
προγραμματίζεταιναγίνουνσυζητήσεις,μεταξύάλ-
λωναθλητριών,μετηνΤζούρισιτς,τηνΜάστακα,την
ΜπάσμακαιτηνΤσαουσίδου.

Πρόθεση των υπευθύνων
τηςΒέροιας είναι να διατηρη-
θεί ο «κορμός» του συνόλου
καιγι’αυτόυπάρχειηδιάθεση,
από τηνπλευρά της ομάδας,
να συνεχίσουν οι τέσσερις
προαναφερθείσεςπαίκτριες.

Επιπλέον, η Βέροια 2017
πρόκειται να ενισχυθεί, μεμε-
ταγραφές, με σκοπό, όπως
τονίζεται από επικεφαλής
της, «ναδιατηρηθείσταψηλά
στρώματα».

Μέσαστις επόμενες ημέρες αναμένεται, ακόμα,
ναυπάρξουνσυμφωνίεςμεγιατρό,φυσιοθεραπευτή
καιπροπονητήτερματοφυλάκων.

Χάντμπολ γυναικών Α1 - ΒΕΡΟΙΑ 2017
ΑνανέωσεμετηνΒασιλειάδου,ακολουθούν

άλλεςτέσσεριςπαίκτριες

Αστέρας
Αλεξάνδρειας
Μήνας 

γνωριμίας
ο Ιούνιος

Η ακαδημία τουΑστέρα ανακοινώνει
πως μέχρι το τέλος του μήνα Ιούνηπου
θα λήξει και επίσημαηφετινήσεζόν,όσα
παιδιά ηλικίαςαπό5 ετών(2005) έως και
16 ετών(2004) Κ6,Κ8,Κ10,Κ12,Κ14,Κ16
επιθυμούνναπαρακολουθήσουν τιςδρα-
στηριότητες της ακαδημίας(προπονήσεις
καιαγώνες),μπορούννασυμμετέχουνγια
ναγνωρίσουναπόκοντάτοντρόποοργά-
νωσηςκαιλειτουργίαςαυτής.

Ημέρες καιώρεςπροπονήσεωνΔΕΥ-
ΤΕΡΑ,ΤΡΙΤΗ,ΠΕΜΠΤΗ18:00άφιξη-19:45
αναχώρηση

Αγώνες τα Σαββατοκύριακα που θα
ανακοινωθούνσύντομα.

ΥπεύθυνοςΑκαδημίας Πόλυς Χουρ-
σουζίδηςτηλεπικοινωνίας6937295972
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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 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός 
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ» που εδρεύει
στο Διαβατό Ημαθίας ζητεί 

εργάτες - εργάτριες παραγωγής, 
οδηγούς και χειριστές 

ανυψωτικών μηχανημάτων.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας
2331044445,6909202921
καιemailasifaist@otenet.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 08-12/06/2020
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 6-6-2020
08:00-14:30ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-73324
08:00-14:30ΛΕΜΟΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ

21(κοντάστοΙΚΑ)23310-74374
08:00-14:30ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΕΝΤΡΙ-

ΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60340
14:30-21:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)23310-72677
19:00-21:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28

23310-25130
21:00-08:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28

23310-25130

Κυριακή 7-6-2020
08:00-14:30ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-73324
14:30-21:00 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82

23310-67530
19:00-21:00ΜΑΤΑΤΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΚΑΡΑΚΩΣΤΗ18

(μπροστάαπόπιάτσαταξί)23310-63102
21:00-08:00ΜΑΤΑΤΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΚΑΡΑΚΩΣΤΗ18

(μπροστάαπόπιάτσαταξί)23310-63102

Δευτέρα 8-6-2020
08:00-14:30ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ3223310-22968
14:30-21:00ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟΡΑΒΑ3

(έναντιΙΚΑ)23310-27507
19:00-21:00ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΚΑΡΑΤΑΣΟΥ

19(κοντάστο6οΔημοτικόσχολείο)23310-66755
21:00-08:00ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΚΑΡΑΤΑΣΟΥ

19(κοντάστο6οΔημοτικόσχολείο)23310-66755

Τρίτη 9-6-2020
13:30-17:30ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕΛΑ10-ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491
21:00-08:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΡΑΣ 10

(κοντάσταΚΤΕΛ)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

ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημα63τ.μ.με
πατάρικαιυπόγειοστηΒέροια,οδός
Τρύφωνος3.Τηλ.:6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίακοντά
στο7οΔημοτικό,75 τ.μ.,μευπό-

γειο75τ.μ.καιοικόπεδο200τ.μ.,
48.000ευρώ.Τηλ.:6945122583
Euromesitiki.

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑπωλείται μο-
νοκατοικία 80 τ.μ. σε οικόπεδο
1000 τ.μ., μεθέα τοποτάμι, και
ταδύομαζίήμεμονωμένα.Τηλ.:
6981058526.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη ευκαι-
ρία,πωλείταιοικόπεδο2στρ.,οι-
κοδομήσιμο,μεθέα,σεήσυχητο-
ποθεσία.Τιμή25.000ευρώ.Τηλ.:
6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο468 τ.μ.
στοΠλατύΗμαθίαςσεπολύκαλή
θέση.Πληρ.τηλ.:6946829244.

ΖΗΤΕΙΤΑΙοικόπεδο250έως
1000τ.μ.γιααντιπαροχήστηνπό-
λητηςΒέροιας,εκτόςαποΕργατι-
κέςκατοικίες.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηΜέ-
σηΒέροιας, 6 στρέμματα, τιμή
130.000ευρώ(συζητήσιμη).Κιν.:
6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ53ενοικιάζεταιδια-
μέρισμα80τ.μ.,2ΔΣΚWCκαιμικρή
αποθήκη,1οςόροφος,ατομικήθέρ-
μανση.Τηλ.:6973813725.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα
επιπλωμένη,ΠλατείαΩρολογί-
ου, οδόςΜιαούλη 17, Βέροια.
Τηλ.:6977174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΙΝΔΟΥ&ΕΜ.ΠΑΠΠΑγωνία

ενοικιάζεταικατάστημα45τ.μ.μεπατάρι
&W.C.,ανακαινισμένομεκαινούργια
κουφώματα.Τηλ.:6936554258.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπερίπτεροΑ-
κροπόλεως,στηνκαινούργιαγέφυ-

ρα«Κούσιου».Τηλ.:6984108684.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ29ενοικιάζεταιεπαγ-

γελματικόςχώρος50τ.μ.,πλήρως
ανακαινισμένος,1οςόρ.,γωνιακό,δί-
πλασταΑστικά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός γιαΟδική

Βοήθεια,στηΒέροια,μεδίπλωμα
Γ΄κατηγορίας.Τηλ.:6980136902,
2331041601&6988564576.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθαρίστριες
σε ενοκιαζόμενα διαμερίσματα
στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής,
εξασφαλισμένη διατροφή, στέ-
γη και ασφάλιση γιασεζόν.Τηλ.:
6976689089.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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: 23286 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,
Κουζίνακαι Μπάνιο .Είναικατασκευασμένη
το1980καιδιαθέτειθέρμανσηΚεντρικήΠε-
τρελαίου,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,Ηλ.Συσκευές,Σκαλιάεισόδου,σε
πολύκεντρικόσημείο,Τιμή:180€.

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

ΚΩΔ:106507ΕΛΗΑ,Διατίθεταιέναωραι-
ότατοΔιαμέρισμα80τ.μ.σεΗμιόροφο,με2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,κομπλέεπιπλωμένο,με
ηλεκτρικέςσυσκευές,ηθέρμανσηείναιμε2κλι-
ματιστικάInverter,μεπολύμοντέρναδιακόσμη-
ση,διαμπερές,μεμίαντουλάπα,θωρακισμένη
πόρταεισόδου,ηλιακόθερμοσίφωνα,σεπολύ
καλήτοποθεσία,μηνιαίομίσθωμα400€.Πληρο-
φορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23712 -ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙανακαινισμένοΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας98τ.μ.μικτάκαι88τ.μ.καθ.στον3ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λόνι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1968καιδιαθέτειΑτομικήθέρμανση
Πετρελαίου,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑ-
λουμινίου,ΠόρταΑσφαλείαςμετρίαινα,Ανελκυ-
στήρα,A/C,Έπιπλα,Διπλάτζάμια-Τιμή:270€.

Κωδ:22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης,Διαμπε-
ρέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,αποτελού-
μενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1999και
διαθέτειθέρμανσηατομικήμευπέρυθρες ,η
μεσόμπαπέλλεττουενοικιαστή,κουφώματα
αλουμινίουμεδιπλάτζάμια,θέσηστάθμευσης
στοναύλιοχώρο,έχειμεγάληβεράντα,απερι-
όριστηθέαστονκάμπο,σεπολύκαλήτιμήμό-
νο:280€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείριση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.23402ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Διαμέρισμα
110τ.μ.,κατασκευή1973,3υ/δ,2οςόροφος,
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,μέτριακα-
τασκευή,αλουμινίουσυρόμενα,ανεξάρτητη
θέρμανση ,σόμπαμεξύλαηPellet ,χωρίς
ανελκυστήρα,μεπολύλίγακοινόχρηστα,190€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεταιδιαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα
, είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμία
όμορφηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητη
καιμεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουαλλά
καιμεδύοαποθήκες,σεθέσηπεριοπήςσί-
γουρα,μεθωρακισμένηπόρτα,ενοίκιο250€,.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24727ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ενοικιάζεται
ισόγειοδιαμέρισμα120τ.μ.,μεκοινόχρηστα
μόνοτορεύματηςσκάλας,κατασκευή1980,
2υ/δ,πολύάνετο,ατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίουκαιμεαποθήκημέσα,τιμήμόνο:240€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔιαμέρισμασανσεΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας130τ.μ.σε1οόροφο,άψογασυντη-
ρημένο,μεπολυτέλειακαιζεστασιά.Αποτελείται
από3μεγάλαΥπνοδωμάτιαμεεντοιχιζόμενες
ντουλάπες,μιαωραιότατησαλοκουζίναμετζάκι
καιέναμπάνιο.Είναικομπλέεπιπλωμένομαζί
μεηλεκτρικέςσυσκευές.Διαθέτειατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου,συνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,μεανοιχτόπάρκινγκ,κοινόχρηστηαυλή.
Τιμή:300€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροαπό1/06/2020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας   ,

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23472ΚΕΝΤΡΟ,Γραφείο19τ.μ.,

κατασκευή1976,ημιόροφος,ανακαινισμένοεκ
βάθρωνκαιάψογασυντηρημένο,σεεξαιρετική
κατάσταση,μεατομικήθέρμανσημεκλιματι-
στικό , επιπλωμένοκομπλέ ,μεκοινόWC ,
κεντρικότατο,ενοίκιο150€.

Κωδ.23189ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 40 τ.μ.,
προςενοικίασηκοντάστονΆγιοΑντώνιο,κα-
τασκευή1974,2χώροικαιWC,3οςόροφος,
ενοίκιοπολύχαμηλόμόνο150€.

κωδ.23188ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζεταιστονΆγιο
Αντώνιο,γραφείο45τ.μ.,μεδύοχώρους,με
καινούργιακουφώματακαι μεδικότουμέσα
WC,3οςόροφος,μόνο200€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23272ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γραφείο
50τ.μ.,1οςόροφος,πολύμεγάληςπροβολής
,γωνιακό,δύοχώροιμεδικήτουτουαλέταέξω
,κατασκευή1972,κουφώματακαινούργιασυν-
θετικά ,ενοίκιο150€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

ΒενιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-
τητα ισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχειωραία
βιτρίνα.Μίσθωμαμόνο170€.

Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-
τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-

τητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.
ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιμεδικότου
WC.ΔιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου.Ενοίκιο
μόνο150€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24249ΣΤΟΝΠΕΖΟΔΡΟΜΟτηςΒέ-
ροιας,ενοικιάζεταικατάστημα100τ.μ. ισόγειο,
διαμπερές,βλέπεισεδύοκεντρικούςδρόμους,
με100τ.μ.υπόγειο,σεσίγουραεμπορικόδρόμο
καισεσημείομεγάληςπροβολής,τιμήεκπλη-
κτικάσυμφέρουσα,μόνο1000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24348-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣΒΕΡ.-ΝΑ-
ΟΥΣΑκατάαποκλειστικότηταμίσθωσηνεόδμη-
του ισογείουκαταστήματοςσυνολικήςεπιφά-
νειας175τ.μ.Είναικατασκευασμένοτο1997,
διαθέτεικαιαποθήκη-Ενοίκιο400€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-

μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλο-
νοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995καιδιαθέτειθέρμανσημεσόμπαηότι
άλλοθελήσειοαγοραστής  ,έχεικαινούργια
κουφώματααλουμινίουμεδιπλά τζάμια,και
ανελκυστήρα,έχειεπίσηςπάρκινγκπυλωτής,
αποθήκημέσακαιηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:
50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟροφοδι-

αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.στον
5οόροφοΡετιρέ,αποτελείταιαπό3υπνοδω-
μάτια,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατα-
σκευασμένο το1997καιδιαθέτειθέρμανση
ατομικήμεκλιματιστικό,απεριόριστηΘέαστον
κάμπο,κουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζάμια,
ηλιακόθερμοσίφωνα,θωρακισμένηπόρταεισό-
δου,ανελκυστήρα,μετέντες,κλειστόπάρκινγκ
18τ.μ.καθώςκαιμιααποθήκη9τ.μ.,σεπολύ
καλήγειτονιά,άνετοιχώροι,σετιμήπροσφοράς
115.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενοαγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12811 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητοακατοίκητοδιαμέρισμαημιτελέςσυ-
νολικήςεπιφάνειας155τ.μ.στον4οόροφο
μεμοναδικήθέαστονκάμποτηςΒέροιας.Α-
ποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,
ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο2010
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο.
ΤαΚουφώματατουείναισυνθετικάκαιείναι ,
εξοπλισμένομεπόρταΘωρακισμένη,διαθέτει
ανελκυστήρα,Πάρκινγκανοιχτόκαιδύοαπο-
θήκες,επίσηςΤζάκιγωνιακότιμήόπωςείναι
μόνο130.000€όπωςείναισήμερα.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ.23397Μονοκατοικία60τ.μ.σπάνια

ευκαιρία,στουςΓεωργιανούςΒέροιαςσε1979
τ.μ.οικόπεδοεντόςσχεδίου,σεσημείομεεξαι-
ρετικήθέα,πωλείταιγιαοικογενειακούςλόγους
,τιμήμόνο35.000€.Πρόθυμοςαγοραστήςκα-
λοδεχούμενος. ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105200ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιας ,πω-
λείταισπάνιαδιπλοκατοικίαΙσόγειο,και1οςορ.
βλέπεισεανοιχτωσιά,ηθέατουείναιμοναδική,
έτοςκατασκευής1988με192τ.μ.σεδύοεπίπε-
δακαι93τ.μ.υπόγειοτοοποίοχρησιμοποιείται
σανγκαράζκαιαποθήκη,σεοικόπεδο350τ.μ.
σεάψογηκατάσταση,αυστηρώντεχνικώνπρο-
διαγραφών,έχειτζάκιενεργειακό,αρχοντικό,
γιααπαιτητικούςαγοραστές,καιμεδύομπάνια,
τιμή185.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδο-

μήαποτελούμενηαπόοικόπεδο388τ.μ.και
αναδρομή355τ.μ.ηοποίακατανέμεταισεα)
έναδιαμ/μαισόγειο59τ.μ.β)δεύτεροδιαμ/μα
ισόγειο124τ.μ.γ)τρίτοδιαμ/μαισόγειο56τ.μ.
καιδ)τέταρτοδιαμ/μα1οςορ.με116τ.μ.τιμή
ευκαιρίαςόλαμαζίμόνο120.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14280-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας55τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,
Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:35.000€.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ,Μητροπόλεωςπω-
λούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.αποτελού-
μενοιαπό3χώρουςκαιμεδικήτουςτουαλέτα.
Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,κατασκευή
1976,είναιανακαινισμένοικαισεπολύκαλήκα-
τάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο50.000€.

Κωδ:13617-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας87τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,
Διπλάτζάμια-Τιμή:52.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

τηςπαλαιάςΚεντρικήςπωλείταικατάστημα44
τ.μ.,ισόγειο,αυτοτελέςκαιμε22τ.μ.πατάρι,
κατασκευή1998,διαθέτειμεγάληβιτρίνα,πρό-
κειταιγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοκαιδιατίθε-
ταισετιμήευκαιρίας,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμήμόνο40.000€.

Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα ,ακίνητο
ευκαιρίας,τιμήέκπληξη,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμήπώλησης
80.000€τώρα50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

σηκαφενείουηοποίαβρίσκεταισελειτουργία,
μαζίμετονεξοπλισμόκομπλέκαιτοπελατολό-
γιο.Δίνεταισεχαμηλήτιμήμόνο12.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769-ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοπο-

λύκοντάστοχωριόστονΚοπανόΝάουσας
συνολικήςεπιφάνειας1830τ.μ.στηνάκρητου
σχεδίουπόλεως.ΗΤιμήτουεξαιρετικάχαμηλή
στις9.000€μόνο.

Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριντουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολικής
επιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθωμένο,
μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο218τ.μ.,

σεπρονομιακήτοποθεσία,ευκαιρίαγιαμεγάλη
υπεραξία,καταπληκτικόοικόπεδο,σχεδόνχα-
ρίζεται,σετιμήπράγματιχαμηλήμόνο9.000€.
ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

Κωδ:14220-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣσεεξαιρετικά
καλόσημείοπροσφέρεταιοικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας744τ.μ.κατάλληλογιαοικοδομήΤι-
μή:200.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ14156ΑΣΩΜΑΤΑ,Οικόπεδο780τ.μ.,
μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,βλέπεισε
δύοδρόμους,χωρίζεταικαισεδύοάρτιακαι
οικοδομήσιμαοικόπεδα,από100.000€τώρα
μόνο60.000€.Ευκαιρίασπάνια.

κωδ14106ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Σπάνιοοικόπεδο
802τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
μεσ/δ0,8και70%κάλυψη,αμφιθεατρικό,με
πολύμεγάληφάτσαπάνωσεδρόμο,προσφέ-
ρεταισετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,80.000€.

Κωδ:14308-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
επίπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1119τ.μ.εντός
σχεδίουπόλεωςΤιμήμόνο45.000€.

κωδ.14284ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
1.133τ.μ.,μεπαλιάκατοικία56τ.μ.καιαποθήκη
40τ.μ.εντόςσχεδίουπόληςκαιμενοτιοανατο-
λικόπροσανατολισμό,προσφέρεταισεπολύ
καλήτιμή50.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα65τ.μ.

μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σε
πολύκεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου, τοοποίοχρήζειανακαίνισης.Το
ακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετηγκαρσο-
νιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαιμπάνιο.
Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο28.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.105867ΠωλείταιστηνΚΑΛΛΙΓΚΑ
σπάνιοχωραφοοικόπεδο26στρ.μεσπάνιαθέα
όλητηΒέροιασετιμήεξαιρετικάδελεαστική ,
μόνο75000€.Μοναδικήευκαιρία.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ-

ραφο που έγινε εφαρμογή
σχεδίουπόλεως 6,6στρέμ-
ματα, 60.000 ευρώκαθαρό,
οδόςΑκαδημίας, 100μέτρα
από τοΛύκειοΜακροχωρί-
ου.Τηλ.:6979083821.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζε-
ταικατάστημα170τ.μ.,πλα-
τείαΜ.Αλεξάνδρεου2,στά-
ση «Δικράνι», με τριφασικό
ρεύμα.Τηλ.:6979083821.

ΟΑΓΡΟΤΙΚΟΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΒΕΡΟΙΑΣ«VENUS
GROWERS»ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙΓΙΑΤΗΝΚΑΛΥΨΗΘΕΣΕΩΝΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣΤΩΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣΚΑΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΚΑΙ

ΔΕΧΕΤΑΙΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΑΤΙΣΠΑΡΑΚΑΤΩΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α)ΕργατώνΠαραγωγής
Β)Αδειούχωνκαιβοηθώνχειριστώνκλαρκ
Γ)ΤεχνίτηήΑρχιτεχνίτηήΕργοδηγούΜηχανικούεγκαταστάσεων

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

ΑρχιτεχνίτηήΕγκαταστάτηΗλεκτρολόγουΑ’Ειδικότητας

ΤΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑΤΗΝΥΠΟΒΟΛΗΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙΤΑΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):

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

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α) Άνδρα ή γυναίκα
γιαβοηθόλογιστήπουνα
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

ΗΕταιρείαCoverjeans IKE αναζητάΠωλητή-τρια για κατάστημα ενδυμάτων
μεπροϋπηρεσία  στο χώρο της μόδας, ενημερωμένο με τις σύγχρονες τάσεις ,
με επικοινωνιακό και οργανωτικόπνεύμα, άριστη γνώσηΑγγλικών&Η/Υ, έως40
ετών για θέσηπλήρους και μερικής απασχόλησης.Γιααποστολήβιογραφικού
vageliscover@gmail.comΕπικοινωνία6932627614



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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ92τ.μμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.
2ΔΣΚ90000€
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,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,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220
τ.μ58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο
40000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,με
θερμ/τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ60000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-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€
ΚΑΛΗΠΑΝΑΓΙΑ8στρ.μεκαστανιες,μεαγροικια,αρδευο-
μενες500€

ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρχερσα1400€τοστρεμμα
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανι-
κομόνο28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακ.γιαΙατρειο
70000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ38τ.μΔίχωρο,καταλληλογιαΙατρειο–
ΤεχνικοΓραφειο25000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανι-
δα50τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗαποθηκη120τ.μ150€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα100€
ΕΛΗΑ200τ.μ+200ΥΠΟΓΕΙΟσοβαρεςπροτασεις

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙΓεωπόνοςΦυτικήςΠαραγωγής
Απαιτούμεναπροσόντα:
-ΆριστηγμώσηΑγγλικών
-ΠολύκαλήγνώσηΗ/ΥκαιOffice
-Δίπλωμαοδήγησης
-Άνεσηεπικοινωνίας,ομαδικότητα,αντίληψη,κατανόηση
ΈδρατηςεταιρίαςστηΒέροια.
Οιυποψήφιοιμπορούνναστείλουντοβιογραφικότουςσημείωμαστηνηλε-

κτρονικήδ/νση:sidiropoulosfert@gmail.com.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδομεσπίτι στηΧαρίεσσαΝαούσης εντός τουοικι-

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

ΟεκδοτικόςοίκοςSuper Course ELT Publishing,σταπλαίσια
τηςσυνεχούςανάπτυξης της εμπορικήςδραστηριότητας του, επιθυμεί
ναπροσλάβειάμεσα:Customer Service Agent

ΟCustomerServiceAgentθαασχολείταιμε τηνεπίλυσηεκπαιδευτι-
κώνζητημάτωντωνσυνεργατώνμας,θαενημερώνειγιατουςνέουςμας
τίτλουςβιβλίων,θαδίνεισυμβουλέςκαιθαπροτείνειτρόπουςδιδασκαλίας.

Απαιτούμεναχαρακτηριστικά/ικανότητες:
-ΠτυχίοΑγγλικήςΦιλολογίας
-Ευχέρειαστηντηλεφωνικήεπικοινωνία
-Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός
-Άριστεςοργανωτικέςικανότητεςκαιομαδικότητα
ΕπιθυμητάΠροσόντα:
-ΚαλήγνώσηH/YκαιχειρισμούεφαρμογώνΜSOffice(Word,Excel)
-Προϋπηρεσίασεαντίστοιχηθέσηθαεκτιμηθεί
ΗΕταιρείαπροσφέρει:
-Πενθήμερηαπασχόληση
-Δίμηνηεκπαίδευσημεαποδοχές
-Συνεχήεκπαίδευσηαπόκαταρτισμένοκαιέμπειροπροσωπικό
Οιενδιαφερόμενοιμπορούνναστείλουντοβιογραφικότουςσημείω-

μαστοe-mailcv@supercourse.gr,αναφέρονταςτονκωδικόθέσης
CSA_19,έωςτις10/06/20.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΗΜΑΘΙΑΣ:

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστονΒάλτοΣταυρού

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

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



ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για το εξωτερικο κυλι-
κείο τουΝοσοκομείουΒέροιας.Ώρες επικοι-
νωνίαςΜΟΝΟαπό18.00έως21.00στοτηλ.:
6944577645.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ ‘’TSIFLIDIS
SECURITY’’ ζητάει ναπροσλάβει για μόνιμη
απασχόληση, εξωτερικόπωλητή ήπωλήτρια
γιατουςΝομούςΗμαθίας,Πέλλας,Θεσσαλο-
νίκης.Απαραίτηταπροσόντα,ευχέρειαλόγου,
αγγλικήγλώσσα,δίπλωμααυτοκινήτου,άδεια
εργασίαςπροσωπικούασφαλείας,εμπειρίαμε
βιογραφικό καισυστάσεις.Μισθός, ασφάλιση
και ποσοστά.Παραλαβή δικαιολογητικών με
συνέντευξηστα κεντρικά γραφεία μας,Θεσ-
σαλονίκης 45Βέροιαwww.securitytsiflidis.gr-
sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.2331027102.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ Σκυροδέματος «ΠΥΡΑΜΙΣΑ-
ΤΕ»ζητάοδηγούςμπετονιέρας,οδηγούςεπι-
καθήμενου και χειριστές αντλίαςσκυροδέμα-
τος.Τηλ.:6948549279&2332043050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για σέρβις σε κα-
φέ-μπαρ.Πληροφορίες:6980760244.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μισθο-
δοσία κατά προτίμηση του προγράμματος
Epsilon γιαΛογιστικό Γραφείο. Τηλ.: 23310
76870&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ με πείρα και α-

γάπη για ταπαιδιά αναλαμβάνει τη φύλαξη
βρεφώνκαινηπίων.Τηλ.:6987910004.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηνπεριποίησηγερό-
ντωνκαιγια24ωρηαπασχόληση,καθαριότη-
ταγραφείωνκαισκάλες.Τηλ.:6946479828.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτος ΤΕΙ με γνώ-
σεις φυσικοθεραπείας ΖΗΤΑ εργασία για να
παρέχει υπηρεσίες είτε στοΝοσοκομείο, είτε
κατ’οίκον.Πληροφορίεςστατηλέφωνα23310
25520&6948798051.

ΚΥΡΙΑΕλληνίδααναλαμβάνειτηφροντίδα
καιπεριποίησηηλικιωμένωνγια24ωρηβάση.
Τηλ.:6986276287.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4,1800κυβικά,μοντέλο

1996, υγραέριο, 160.000 χιλιόμετρα, μαύρο
χρώμα.Τηλ.:6973473304.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ-ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ-Επιστήμων ζητεί σύζυ-

γο-σύντροφοέως40ετών,γιασοβαρήσχέση.
Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ38ετώναπότηΒέροια, επιθυμεί
γνωριμία με κοπέλα 25-40 ετών.Τηλ.: 6974
706470.

ΣΟΒΑΡΟΣκύριοςχωρίςυποχρεώσειςζητά
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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανα-
καινίσειςσπιτιών, καταστημάτωνμεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπεια
στοχρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Κλάρκ για ερ-
γασίασεΨυγείo–Συσκευαστήριoστον
Κοπανό Ημαθίας. Προϋπηρεσία και
Μηχανολογικές Γνώσεις θα ληφθoυν
υπόψιν.Δίπλωμαχειριστήκλάρκδενεί-
ναιαπαραίτητο.Πληροφορίεςστοντηλ:
6946437441πρωινέςώρες.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστον

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

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

90τ.μ.,σύνολο360τ.μ..Έχει
κλιματισμό κα ασανσέρ.Α-
ριστοτέλους 21, στο κέντρο
τηςΒέροιας. Πληροφορίες:
6945 541642 (Ζαφείρης) &
6972605550(Βασίλης)
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Mε 100 εκατ. ευρώ για 18 μήνες επιδοτεί η κυβέρνηση 
την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων

 Το σχέδιο της κυβέρνησης για την μετάβαση 
στην ηλεκτροκίνηση και τα κίνητρα που περιλαβά-
νει παρουσίασε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για την υ-
πογραφή της «Πράσινης Συμφωνίας» με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Ο εθνικός στόχος, όπως είπε ο πρωθυπουρ-
γός είναι «ένα στα τρία νέα οχήματα στην Ελλάδα 
του 2030 να είναι ηλεκτρικό», και εξέφρασε την 
ελπίδα η τεχνολογία αλλά και η επιθυμία των κα-
ταναλωτών να κινηθεί στην ίδια κατεύθυνση βοη-
θώντας να αναθεωρηθεί αυτός ο στόχος σε ακόμη 
πιο φιλόδοξη κατεύθυνση.

Το πρώτο σκέλος του σχεδίου το οποίο θα 
εξειδικευτεί σύντομα από τους συναρμόδιους 
υπουργούς και από τη γενική γραμματέα περι-
λαμβάνει, όπως είπε ο κ.Μητσοτάκης, σημαντικά 
οικονομικά κίνητρα για την ανάπτυξη της ηλεκτρο-
κίνησης.

Συγκεκριμένα θα επιδοτείται σε πρώτη φάση 
με 100 εκατομμύρια ευρώ και για 18 μήνες η αγο-
ρά αυτοκινήτων νέου τύπου. Υπολογίζεται -σύμ-
φωνα με τον κ.Μητσοτάκη- ότι έτσι θα καλυφθεί το 25% του κόστους 
για περίπου 14.000 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γιατί -όπως εξήγησε- το 
όφελος ανά μονάδα, αν συνδυαστεί με το οικολογικό bonus και τις 
σχετικές φοροαπαλλαγές, θα προσεγγίζει τις 10.000 ευρώ, κάτι που θα 
κάνει την ηλεκτροκίνηση, τα νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πιο προσιτά στο 
μέσο εισόδημα. «Αλλά και σίγουρα θα τα κάνει και πιο συμφέροντα. Δι-
ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι παρά το αρχικό αυξημένο κόστος της α-
πόκτησης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, ένα αυξημένο κόστος το οποίο 
έρχεται τώρα η Πολιτεία να επιδοτήσει για να το κάνει πιο αποδεκτό, ο 
χρήστης ενός νέου τύπου αυτοκινήτου θα εξοικονομεί ετησίως κατά μέ-
σο κοντά στα 2.000 ευρώ από ανεφοδιασμό, αλλά και από συντήρηση» 
είπε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» το 
οποίο θα επιδοτεί κατά 15% την αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικών αυτο-
κινήτων, αλλά και ελαφρών φορτηγών. Και θα επιδοτεί επίσης -όπως 
είπε ο πρωθυπουργός- και κατά 25% την αγορά ηλεκτρικών ταξί.

Ο κ.Μητσοτάκης απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στην γρήγορη αντικα-
τάσταση του στόλου των ταξί -ειδικά στις μεγάλες πόλεις- και κάλεσε 
τους επαγγελματίες του κλάδου, να είναι από τους πρώτους οι οποίοι 

θα επωφεληθούν από τα γενναία κίνητρα που θα δοθούν.
Επίσης τα ηλεκτρικά οχήματα, θα κυκλοφορούν ελεύθερα παντού, 

και για δύο χρόνια θα απαλλάσσονται από τέλη στάθμευσης. Θα εξαι-
ρούνται, επίσης, από το φορολογητέο εισόδημα οι δαπάνες για τη φόρ-
τιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, και από τα εταιρικά έσοδα θα εκπίπτει 
το 50%, και το 70% στα νησιά, του κόστους αγοράς ή μίσθωσης ενός 
τέτοιου αυτοκινήτου. Οι ίδιες απαλλαγές θα ισχύουν και για τα έξοδα 
εγκατάστασης των εταιρικών σημείων φόρτισης, ενώ αυξάνεται και ο 
συντελεστής απόσβεσης παγίων σε όσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν 
ηλεκτρικά ή επαναφορτιζόμενα υβριδικά οχήματα, όπως είπε ο κ.Μη-
τσοτάκης, τονίζοντας πως αποτελεί επιλογή, πρώτα απ’ όλα πολιτική, η 
«πράσινη στροφή», που αφορά στο σύνολό της την ελληνική κοινωνία.

Η δεύτερη κατεύθυνση του Εθνικού Σχεδίου -όπως είπε ο πρωθυ-
πουργός- ρυθμίζει την αγορά των υπηρεσιών φόρτισης, και οργανώνει, 
επίσης, τις υποδομές υποστήριξης των νέων οχημάτων.

Συγκεκριμένα το ρεύμα κίνησης θα παρέχουν οι Φορείς Εκμετάλλευ-
σης Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων που θα αναπτύσσουν 
τα δίκτυα και τα σημεία φόρτισης σε όλη την Ελλάδα, όπως εξήγησε ο 
κ.Μητσοτάκης, θα είναι, δηλαδή, οι διάδοχοι ουσιαστικά των σημερινών 

«βενζινάδικων», και οι Πάροχοι Υπηρεσιών Ηλεκτροκίνησης θα συνερ-
γάζονται με τη σειρά τους, με τους Φορείς Εκμετάλλευσης.

«Κίνητρα για εγκατάσταση μονάδων σε Δυτ. Μακεδονία και Αρκα-
δία»

Ο κ.Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης και στο πλαίσιο της προσέλ-
κυσης επενδύσεων στον κλάδο της ηλεκτροκίνησης, και τόνισε ότι θε-
σπίζονται κίνητρα για την εγκατάσταση παραγωγικών μονάδων στους 
νομούς της Δυτικής Μακεδονίας και της Αρκαδίας, όπου θα εξελίσσεται 
σταδιακά η απολιγνιτοποίηση, με σημαντική μείωση φόρων και άλλων 
βαρών.

Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, μονάδες που θα εγκατασταθούν 
στους τόπους αυτούς θα έχουν μικρότερο φορολογικό συντελεστή κατά 
5% και για 5 κερδοφόρες χρήσεις, μειωμένες εργοδοτικές εισφορές για 
κάθε νέα θέση εργασίας την οποία ιδρύουν, αυξημένους συντελεστές 
απόσβεσης παγίων και οι δαπάνες γι΄ αυτά θα αφαιρούνται από τα ακα-
θάριστα έσοδά τους, προσαυξημένες μάλιστα κατά 15%.

«Το master plan για την απόσυρση των ρυπογόνων λιγνιτικών μονά-
δων θα είναι σύντομα έτοιμο. Και θα παρουσιαστεί από τα συναρμόδια 
υπουργεία. Φιλοδοξούμε να κινητοποιήσει επενδύσεις που θα ξεπερ-
νούν τα 5 δισεκατομμύρια για την απασχόληση, αλλά και για την ανα-
μόρφωση της Δ. Μακεδονίας και της περιοχής της Μεγαλόπολης» είπε 
ο κ.Μητσοτάκης και προσέθεσε:

«Η χώρα μας ήδη έχει πετύχει να διεκδικήσει αυξημένο μερίδιο χρη-
ματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Μετάβασης. Θυμίζω ότι στην 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Recovery Fund οι πόροι 
που διατίθενται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης τετραπλα-
σιάζονται. Αυτό σημαίνει, κατ’ ελάχιστον, τέσσερις φορές περισσότερα 
χρήματα για την Ελλάδα για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε την 
δίκαιη μετάβαση από το λιγνίτη σε καθαρές μορφές ενέργειες. Οι στόχοι 
που έχουμε θέσει για τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
συνολικά στη χώρα μας, είναι πολύ φιλόδοξοι. Και πρέπει να είναι φι-
λόδοξοι, καθώς η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα με κινητήριο δύναμη τον 
ήλιο, αλλά και τον αέρα, να μετατραπεί πραγματικά σε «μπαταρία» της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο πρωθυπουργός είδε από κοντά 
τα ηλεκτροκίνητα ποδήλατα και αυτοκίνητα, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
έδειξε για τα πρωτότυπα ηλεκτρικά οχήματα που έχουν κατασκευάσει 
φοιτητές και ερευνητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της 
χώρας και τα οποία έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς καινοτομίας και 
αγώνες, διεθνώς.
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