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Ούτε εκλογές…
ούτε μπάνια του λαού!!!

  Τελικά όλα δείχνουν ότι θα έχουμε ένα «άδειο» 
καλοκαίρι, αφού με την προχθεσινή δήλωση του ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε οριστικό τέλος στα σενάρια 
εκλογών, θέτοντας μάλιστα και ηθικό ζήτημα. Ακόμη 
και για τον ανασχηματισμό που ήταν στα σκαριά 
και που άλλοι τον περιμένουν και άλλοι θέλουν να 
απομακρυνθεί ως «πικρό ποτήριον», ο πρωθυπουργός 
το άφησε στο φλου, υπογραμμίζοντας ότι θα το μάθουμε 
από τον ίδιο! 
  Τι έμεινε επομένως; Τα μπάνια του λαού, που κάποτε 
ήταν αδιαπραγμάτευτα…
 Δυστυχώς η υφιστάμενη κατάσταση κλονίζει και 
τα μπάνια. Αρκετός κόσμος λόγω της οικονομικής 
κατάστασης θα αρκεστεί σε καμιά ημερήσια βουτιά στις 
κοντινές παραλίες, κάποιοι επαγγελματίες που ήταν 
κλειστοί στην καραντίνα θα φυλάνε σκοπιά στα μαγαζιά 
τους όλο το καλοκαίρι μήπως και βγει το μεροκάματο, 
ενώ υπάρχουν και κάποιοι που μπορεί να έχουν μια 
σχετική άνεση να φύγουν για την θάλασσα, αλλά 
προβληματίζονται λόγω κορωνοϊού. Και ποιος κοιμόταν 
στο δωμάτιο πριν το νοικιάσει, μήπως έμενε κάποιος 
“ύποπτος κρούσματος”, θα χρειαστεί να γίνει μετακόμιση 
και να κουβαλάει όλη την οικοσκευή με λευκά είδη και 
μια ντουλάπα με καθαριστικά…επομένως σκέφτεται να 
κάτσει στα αυγά του και να αναζητήσει καμία κοντινή 
απόδραση είτε βουνίσια, είτε θαλασσινή. Γιατί το φετινό 
καλοκαίρι σίγουρα θα είναι διαφορετικο…
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Κορονοϊός: Καταργείται
το όριο των 6 ατόμων

ανά τραπέζι και η μάσκα
στα εμπορικά κέντρα

Δεν υποχρε-
ούντα ι ,  πλέον,
οι καταναλωτές
μέσα σε εμπορι-
κά κέντρα να φο-
ρούν μάσκα, ενώ
καταργείται και το
όριο των έξι ατό-
μων ανά τραπέζι
στους χώρους ε-
στίασης, σύμφω-
να με την Κοινή
Υπουργική Από-
φαση τωνσυναρ-
μόδιωνυπουργών

πουδημοσιεύθηκεστηνΕφημερίδατηςΚυβέρνησης.
Η μάσκαπαραμένει υποχρεωτική στα εμπορικά κέντρα

μόνο για τοπροσωπικό.Υποχρεωτική είναι η χρήσημάσκας
στουςχώρουςπροσέλευσηςκαιαναμονήςτωνμέσωνμαζικής
μεταφοράς, καθώςκαι εντός τωνοχημάτωνκαι τωνσυρμών,
για τοπροσωπικόκαι τουςεπιβάτες.Μετην ίδιαΚΥΑκαταρ-
γείται οπεριορισμόςπου υπήρχε στον αριθμό των ατόμων
πουεπιτρεπόταννακάτσουνστοίδιοτραπέζισταεστιατόρια,
δηλαδήκαταργείταιτοπλαφόντων6ατόμωνανάτραπέζιστα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.Ενώδιατηρείται ο
μέγιστοςαριθμόςπελατών και οι αποστάσειςπουπρέπει να
τηρούνταιτόσοστακαταστήματαυγειονομικούενδιαφέροντος,
όσοκαισταεμπορικάκαταστήματαδεναλλάζουν.

Δυσαρέσκεια της ΕΚΕ: Μπανάνες,
αντί για κομπόστες στο ΤΕΒΑ

Την δυσαρέσκεια τηςΕΚΕότι η
επισιτιστική βοήθεια τουπρογράμ-
ματοςΤΕΒΑτηςΠεριφέρειαςκαιτων
Δήμων δε συμπεριλάμβανε κομπό-
στεςαλλάπροτίμησεμπανάνεςαντί
του  τοπικούπροϊόντος,  εξέφρασε
ο πρόεδρος τηςΈνωσης Κ.Απο-
στόλουστη χθεσινήσύσκεψη.Ανα-
φέρθηκεεπίσηςκαιστην«αθέτηση»
τηςυπόσχεσηςαπότηνπλευράτου
ΥπουργείουΆμυνας οτι θα προω-
θήσει την κομπόστα και τα κουτιά
παραμένουν ακόμαστις αποθήκες.
Στηρίξαμε με την διανομή χυμού,
απάντησεοΑντιπεριφερειάρχης…

Επικίνδυνο e-mail 
με δήθεν αποστολέα 

την ΕΛ.ΑΣ.
Μην το ανοίξετε

Σεπροειδοποίησηπροχώρησε η Ε-
ΛΑΣσχετικάμεemailτοοποίοδιακινείται
ωςδήθεν επιστολή τηςΕλληνικήςΑστυ-
νομίας.Το νέο fake έγγραφοσας καλεί
να ανοίξετε τηνσυνημμένηπρόσκληση,
ενώσεπερίπτωσηπουδενσυμμορφω-
θείτε με τις οδηγίες τηςπρόσκλησης υ-
πάρχειηαπειλήτηςσύλληψης!!!

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, πρόκειται
γιακαταφανώςψευδεπίγραφο–απατηλό
μήνυμα,πουδιακινείταιωςδήθενεπιστο-
λή της, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου-email-,απόδράστεςπου
επιχειρούνπροφανώςναεξαπατήσουν–παραπλανήσουντουςπολίτες.

ΗΕΛΑΣπαρακαλείοιπολίτεςναδιαγράφουντοσυγκεκριμένομήνυμακαι«ναμηνανοίγουν»τασυνημμένααρ-
χεία γιααποφυγήπροσβολήςαπόκακόβουλο λογισμικό.Τέλος, για τηνυπόθεσηαυτήδιενεργείται έρευνααπό τη
ΔιεύθυνσηΔίωξηςΗλεκτρονικούΕγκλήματοςτηςΕλληνικήςΑστυνομίας.

Έλεγχοισεόλους
τουςτουρίστεςστον

Προμαχώνα
Σε τεστ για κορωνοϊό υποβάλλονται όλοι

οι τουρίστες που περνούν τον Προμαχώ-
να,ώστεναεισέλθουνστηχώραμας.Μετά
τηναύξηση τωνκρουσμάτωνστιςγειτονικές
βαλκανικέςχώρεςτακλιμάκιατουΕΟΔΥδεν
κάνουνπλέονδειγματοληπτικάτέστ,αλλάσε
όλουςόσουςθέλουνναπεράσουν τασύνο-
ρακαιναμπουνστηνΕλλάδα.

Αυτόφυσικάέχειωςαποτέλεσματονσχε-
δόνσυνεχήσχηματισμόουρώνστονΠρομα-
χώνα,αφούοιέλεγχοιέχουνγίνειπιοαυστη-
ροί.Σύμφωναμεπληροφορίεςπρώταγίνεται
οέλεγχοςδιαβατηρίωνκαι τουQRcodeκαι
στησυνέχειασταθμεύουν και βγαίνουναπό
ταοχήματαόλοιοιεπιβάτεςπροκειμένουνα

υποβληθούνσετεστ.Αυτάμέχρινεοτέραςκαιμετηνελπίδαναδιατηρηθούνχαμηλάτακρούσματαώστεναμην«κλεί-
σει»ηπόρτατουΠρομαχώνα.

Στις14Ιουλίουηαποκομιδήτωνογκωδών
οικιακώναπορριμμάτωναπότοΣέλι

ΟΑντιδήμαρχος Καθαριότη-
τας,Ανακύκλωσης, Περιβάλλο-
ντοςκαιΠολιτικήςΠροστασίαςκ.
ΒασίληςΠαπαδόπουλος ανακοί-
νωσε στους εκπροσώπους του
Δ.Σ.τουΠολιτιστικούΤουριστικού
Ομίλου Σελίου, σε συνάντηση
πουείχανγιατασχετικάζητήμα-
τα του χωριού, ότι στις 14 Ιουλί-
ου 2020 τα οχήματα τουΔήμου
Βέροιας θα βρίσκονται στο Σέλι
για την αποκομιδή όλων των ο-
γκωδών οικιακών απορριμάτων
(μπάζα,στρώματα,κλαδιάκλπ).

Παρακαλούνται όλοι οι κάτοι-
κοιτουΣελίουνασυγκεντρώσουν
στα κεντρικάσημεία του χωριού
τασχετικάαπορρίμματαμέχριτις
13Ιουλίου2020τοαργότερο.

Μήπωςναταρακουνηθούμελίγο;
Πραγματικάπρέπεινατεθείπροςπροβληματισμόόλων,αυτόπουτόνισε στηχθεσινήσύσκεψηγιατοροδάκινοο

Θ.Παπακωνσταντίνου:«Αυτήτηστιγμήστοχωριόμου,υπάρχειπρογραμματισμός,ποιοςΑλβανόςθαπάρειτοχωράφι
ποιού…»,είπε.

Μήπωςνααρχίσουμεναψαχνόμαστελιγάκι;
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Θεατές στο ίδιο έργο, με πρωταγωνιστή 
το ροδάκινο, για μια φορά ακόμη…

-Χωρίς αποτέλεσμα και η χθεσινή σύσκεψη στο Δημαρχείο

Κοινή διαπίστωση και της χθεσινής σύσκεψης για το συμπύρηνο 
ροδάκινο, ήταν το γνωστό: μία από τα ίδια, αφού κάθε χρόνο και σε 
κάθε συνάντηση φορέων ακούγονται μόνο αιτήματα, προβλήματα, α-
νησυχίες, αγωνίες, ερωτήματα και προτάσεις που απλά επιβεβαιώνουν 
ότι τίποτα δεν προχώρησε και τίποτα δεν αλλάζει. Έτσι και χθες στη 
σύσκεψη που κάλεσε ο Σύλλογος Γεωργών Βέροιας στο Δημαρχείο, σε 
συνεργασία με την Π.Ε. Ημαθίας και τον Δήμο, παραβρέθηκαν ελάχι-
στοι εκπρόσωποι αγροτών - παραγωγών, ώστε να ακουστούν περισ-
σότερες φωνές, και οι παρόντες κατέθεσαν τις απόψεις τους, άκουσαν 
τους διοργανωτές και εξέφρασαν την αγωνία τους για το μέλλον του τό-
που. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΚΕ απάντησε με εκτιμήσεις 
για τη διαμόρφωση της φετινής τιμής του συμπύρηνου, ανάλογα με τις 
αντιδράσεις της διεθνούς Αγοράς και τελικά απήλθαν εναποθέτοντας τις 
προσδοκίες τους στις εν δυνάμει γενναίες αποφάσεις του Υπουργείου, 
το οποίο εκλήθη για μια φορά ακόμα να ενσκήψει στοργικά στα αγροτι-
κά θέματα και να εξετάσει σοβαρά το άμεσο μέλλον του ροδάκινου.

Τη σύσκεψη που έγινε στις 12.00 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Βέροι-
ας (πολλοί αναρωτήθηκαν πόσο κατάλληλος ήταν ο χρόνος, εν μέσω 
γεωργικών εργασιών) άνοιξαν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Συλ-
λόγου, Τ. Χαλκίδης και Γ. Βράνας, καταθέτοντας τα γνωστά, χρόνια 
προβλήματα των αγροτών, καθώς και το πάγιο ερώτημα-γρίφο για την 
τιμή του συμπύρηνου.

Κ. Καλαϊτζίδης: Στο ίδιο έργο θεατές

«Στο ίδιο έργο θεατές» είπε παίρνοντας το λόγο ο αντιπεριφερειάρ-
χης Ημαθίας Κ. Καλαϊτζίδης ο οποίος ζήτησε από την κεντρική διοίκηση 
να σκύψει το κεφάλι στα προβλήματα και να επιδοτήσει την παραγωγή, 
καθ’ ότι, οι μεν βιομηχανίες δίνουν δουλειά σε πολύ κόσμο, ενώ  οι α-
γρότες πρέπει να πάρουν κι αυτοί χρήματα από το προϊόν τους, διότι το 
κόστος είναι μεγαλύτερο από το κέρδος και δεν μπορούν να αφήσουν 
την παραγωγή στα χωράφια, είπε. Επίσης έθεσε το ερώτημα, γιατί δεν 
δίνεται ποτέ υψηλότερη τιμή.

Κ. Βοργιαζίδης: Αρρωστημένη κατάσταση

Ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης, επεσήμανε ότι εδώ και 
χρόνια υπάρχει μια αρρωστημένη κατάσταση και μία κουβέντα χωρίς 
λύσεις και πρότεινε να κατατεθεί συντεταγμένα ένα αίτημα στο Υ-
πουργείο και να καθίσει το κράτος με σοβαρότητα να δει τι ποσότητες 
μπορούν να απορροφηθούν  ώστε να μπει προς εξέταση το θέμα της 
αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών. Κάτι που χρειάζεται μεθοδικότητα, 
οργάνωση και κοινές προτάσεις, όπως πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΕΚΕ, 
που πήρε αμέσως μετά τον λόγο…

Αποστόλου για τιμή: «Όλα θα εξαρτηθούν 
από τις αντιδράσεις της Αγοράς»

Ο κ. Αποστόλου στάθηκε  κυρίως στις προοπτικές του προϊόντος, 
αλλά και στην τιμή, για την οποία δέχθηκε ερωτήματα από τους παρα-
γωγούς και τον αντιδήμαρχο Αγροτικών Ηλία Τσιφλίδη. Δέχθηκε όμως 
και  τη δυσαρέσκεια των παρόντων αγροτών, όταν ανέφερε ότι «εάν η 
τιμή δεν ικανοποιούσε τους παραγωγούς τότε η αίθουσα της σύσκεψης 
θα ήταν γεμάτη…». 
Ο πρόεδρος της 
ΕΚΕ τόνισε ότι η 
διαφαινόμενη τιμή 
κατά τις σημερινές 
εκτιμήσεις, είναι  τα 
26 λεπτά, ωστόσο 
όλα θα εξαρτηθούν 
από τις αντιδρά-
σεις της Αγοράς, 
η οποία μετά το 
ξέσπασμα του κο-
ρωνοϊού είναι πολύ 
ρευστή. Αναφέρθη-
κε επίσης στον δια-
φαινόμενο κίνδυνο 
περαιτέρω ζημιάς, 
σε περίπτωση Brexit…

Όπως είπε, ενώ το Μάρτιο-Απρίλιο, έγιναν πολύ καλές φορτώσεις, 
με την καραντίνα η Αγορά και η ζήτηση «κάθισε», κυρίως στις μεγάλες 
συσκευασίες. «Μακάρι να έχουμε ανάκαμψη, υπάρχουν ήδη αρκε-
τά αποθέματα και ακόμα δεν γνωρίζουμε τις εξελίξεις» πρόσθεσε ο 
πρόεδρος της ΕΚΕ, εμμένοντας στο θέμα της ποιότητας αλλά και της 
ανάγκης μεγαλύτερης απόδοσης της παραγωγής, που σύμφωνα με 
τον κ. Αποστόλου, θα πρέπει να αγγίζει τουλάχιστον τους 4 τόνους ανά 
στρέμμα. 

«Η ποιότητα γίνεται τον χειμώνα, όχι το καλοκαίρι στο μάζεμα. Και τα 
έξοδα τον χειμώνα πώς θα πληρωθούν, όταν υπάρχουν συνεταιρισμοί 
που δεν έχουν ακόμα πληρώσει…» απάντησαν οι αγρότες.

Μωραλίδης και VENUS

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, στο στόχαστρο μπήκε και η 
VENUS, όταν ο πρόεδρος του Α.Σ. Διαβατού Τάκης Μωραλίδης, κα-
ταλόγισε στη βιομηχανία ευθύνες για το «κακό» στα συνεταιριστικά 
και αγροτικά. «Η VENUS είναι η πηγή του κακού και δεν είναι παρά-
δειγμα προς μίμηση για τους συνεταιριστές, παρά μόνο για μια ομάδα 
ανθρώπων που περιφέρονται γύρω της… Τι πρόσφερε;», είπε ο κ. 
Μωραλίδης, για να πάρει αμέσως τον λόγο ο κ. Αποστόλου ο οποίος 
χαρακτήρισε τη VENUS ως «μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες 
του κλάδου που διαχειρίζεται τεράστιες ποσότητες, που διακρίνεται 
στην παγκόσμια Αγορά για τις δυνατότητες και την πρωτοπορία της και 
αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη και παράγοντα προσφοράς για την 
περιοχή». Σε άλλη τοποθέτησή του ο κ. Μωραλίδης κάλεσε την Ε.Κ.Ε. 
να λάβει υπόψιν της τα μηνύματα και τους παραγωγούς. 

Θ. Παπακωνσταντίνου: «Ένας παίκτης παίζει μπάλα»

Για την ανάγκη ύπαρξης σοβαρών προτάσεων από μια «σοφή Διε-
παγγελματική» ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι πλευρές, έκανε λόγο ο 
Θοδ. Παπακωνσταντίνου, εκτιμώντας ότι η Βιομηχανία  παίζει μόνη της 
μπάλα στο γήπεδο. «Να έρθει κάποια στιγμή στην Ημαθία ένας υπουρ-
γός, να τα πούμε όμορφα και ωραία» είπε, θεωρώντας ότι όλα τα λόγια 
είναι άσκοπα και πως όταν επιχειρήθηκε κάποτε μία σοβαρή προσπά-
θεια, διαλύθηκε εκ των έσω…

Στο Υπουργείο μόνο με ξεκάθαρη πρόταση
Η σύσκεψη έκλεισε με τη διαβεβαίωση του Αντιπεριφερειάρχη, 

ότι θα κλείσει ραντεβού στο Υπουργείο για το θέμα, εφόσον –όμως- 
υπάρξει ενωτική κίνηση και μία ξεκάθαρη πρόταση, για το τι ακριβώς 
θέλουμε, ως Νομός ώστε να είμαστε πανέτοιμοι να το διεκδικήσουμε 
όλοι μαζί.

Σοφία Γκαγκούση
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Ο Πειρατής Μαυ-
ροδόντης και το 
Μαγικό Διαμάντι

C a p t a i n 
Sabertooth and the 
Magic Diamond

Προβολές:    Πα-
ρασκευή 10/7 – 
Σάββατο 11/7  στις 
20.40

Ταξίδι στην Ελ-
λάδα

Σκηνοθεσία: Μάικλ Γουιντερμπότομ
Σενάριο: Μάικλ Γουιντερμπότομ, Ρομπ Μπράι-

ντον, Στιβ Κούγκαν
Πρωταγωνιστούν: Ρομπ Μπράιντον, Στιβ Κού-

γκαν

Προβολές:    Πέμπτη 9/7 στις 21.00 , Κυριακή 
12/7 στις 21.00

Παρασκευή 10/7 – Σάββατο 11/7  στις 22.00

Αβάνα: Η Πόλη των Κατασκόπων
Wasp Network 

Σενάριο: Ολιβιέ Ασαγιάς
Πρωταγωνιστούν: Πενέλοπε Κρουζ, Εντγκαρ 

Ραμίρεζ, Βάγκνερ Μούρα, Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ
Προβολές:     Δευτέρα 13/7 – Τρίτη 14/7 – Τετάρ-

τη 15/7 στις 21.00
Σκηνοθεσία: Ολιβιέ Ασαγιάς.

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον 
παρακάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     9/7/20 - 15/7/20

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

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

Οι συμμετοχές θα είναι περιορισμένες σεβόμενοι 
τις οδηγίες μη συγχρωτισμού και εφαρμόζοντας 
όλους τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής για τα 
παιδιά και τους εκπαιδευτές.

Το STEAM SUMMER SCHOOL θα πραγματο-
ποιηθεί 

• Καθημερινά από 13 έως 17 Ιουλίου 
Στα εκπαιδευτικά εργαστήρια οι μαθητές θα έ-

χουν τη δυνατότητα 
• Να παίξουν και να διασκεδάσουν με δραστη-

ριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής και ρομποτικές 
κατασκευές

• Να προγραμματίσουν εφαρμογές και παιχνίδια 
και να αναπτύξουν αλγοριθμική σκέψη

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

• Να συμμετέχουν σε STEAM δραστηριότητες 
και να μελετήσουν επιστημονικά θέματα

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

Πρόγραμμα Steam Summer School
10:00 – 10:15 – Προσέλευση των παιδιών

10:15 – 11:45 – 1η περίοδος δραστηριοτήτων
11:45 – 12:15 – Διάλλειμα για δεκατιανό. (χυμός 

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

Lego, ευφάνταστους ρομποτικούς μηχανισμούς και 
STEΑM δραστηριότητες που εξάπτουν τη φαντασία 
και ακονίζουν το μυαλό.

Κόστος συμμετοχής για κάθε παιδί: 50€ για όλες 
τις ημέρες

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

Τα παιδιά θα πρέπει να φέρουν μαζί τους καθη-
μερινά το δεκατιανό τους. Σε διαφορετική περίπτω-
ση θα φροντίζει γι’ αυτό το κέντρο. (extra χρέωση 
10€ για όλες τις ημέρες)

Κάντε την κράτησή σας στη διεύθυνση
http://www.dictiosi.gr/index.php/lego-rompotics/

item/168-steam-summer-school.html 
Οι θέσεις είναι περιορισμένες

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

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

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Κρατάμε αποστάσεις 

και χαιρόμαστε το καλοκαίρι 
συντροφιά με τη Βιβλιοθήκη

Δεν θα μπορούσε να λείπει η επίσκεψη στη βιβλιοθήκη από την καλοκαιρινή μας 
ρουτίνα.

Την επόμενη φορά που θα βρεθείτε στο κέντρο της πόλης, αφιερώστε λίγο χρόνο 
και επισκεφθείτε τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί κανονικά για την επιστροφή και το δανεισμό βιβλίων & 
περιοδικών, εγγραφή νέων μελών, αναζήτηση βιβλιογραφίας, εκτυπώσεις, χρήση του 
scanner, των αναγνωστηρίων και των υπολογιστών από τους αναγνώστες.

Επιπλέον η Βιβλιοθήκη, συνεχίζει να προσφέρει στα μέλη της τη δυνατότητα εύρε-
σης αρθρογραφίας, σε θέματα που τους ενδιαφέρουν και τη δυνατότητα παραγγελίας 
επιστημονικών άρθρων που δε διαθέτει η ίδια, αλλά που προσφέρονται από άλλες 
Βιβλιοθήκες.

Από τον Μάρτιο έως και τον Ιούνιο του 2020, η συλλογή της Βιβλιοθήκης εμπλου-
τίστηκε με  1.424 νέους τίτλους βιβλίων τους οποίους μπορείτε να ανακαλύψετε στον 
ηλεκτρονικό της κατάλογο στο σύνδεσμο που ακολουθεί https://catalogue.libver.gr/

Με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και του Αντιπεριφερειάρ-
χη Ημαθίας κ.Κώστα Καλαϊτζίδη, η Βιβλιοθήκη είναι πλήρως εξοπλισμένη με αντιση-
πτικά και άλλο υγειονομικό υλικό με σκοπό την τακτική απολύμανση των χώρων για 
την προστασία του προσωπικού και των αναγνωστών της.

Κρατάμε αποστάσεις με τρόπο δημιουργικό… Μην παραλείψετε να ρίξετε μια ματιά 
στα αυτοκόλλητα δαπέδου που επιλέξαμε για εσάς με όμορφα αποσπάσματα αγαπη-
μένων μας βιβλίων.

Το καλοκαίρι μόλις ξεκίνησε. Τηρούμε τα μέτρα προστασίας και σας περιμένουμε 
όλους στη Βιβλιοθήκη.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ, Έλλης 8 ,59132 Βέροια.
Τηλ. 2331024494 email:info@libver.gr http://www.libver.gr

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   ΝΟΜΟΥ    ΗΜΑΘΙΑΣ

Δημόσιες ευχαριστίες 
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες της στα μέλη του 

,τους φίλους του Συνδέσμου μας και συμπολίτες μας οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμά μας και βοήθησαν στην συγκεντρωση υγειονομικού υλικου,νερών,χυμων 
κλπ.εφοδίων μέρος των οποίων είχαν αποσταλεί στους Αστυνομικούς και Στρατιώτες 
που είχαν κληθεί εκτάκτως να αντιμετωπίσουν το γνωστό σε όλους μας θέμα στον 
Έβρο.

_Λόγω  του κορονοιού μέρος των εφοδίων δεν κατέστη δυνατον να αποσταλούν 
στον Έβρο.Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. αποφαστίστηκε να δοθούν στα <Παιδιά 
της Άνοιξης>.

_Από  μέλη της διοίκησης του Συνδέσμου μας,την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2020, παρα-
δόθηκαν  στα <Παιδιά της Άνοιξης>,τα εναπομείναντα υλικά (νερά-χυμοί-μπισκότα,γά-
ντια κλπ) που είχαν συγκεντρωθεί στα γραφεία μας.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος      Ο Γενικός Γραμματέας

Πέτρος ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ    Ευάγγελος ΤΣΙΛΩΝΗΣ    



Εθελοντές γυμναστές και επαγγελματίες  
καθάρισαν το πάρκινγκ στο άλσος 

του Αγίου Νικολάου Νάουσας

Εθελοντικό καθαρισμό και καλλωπισμό του πάρκινγκ, που βρίσκεται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας, στο άλσος 
του Αγίου Νικολάου, πραγματοποίησαν χθες 
καθηγητές φυσικής αγωγής και οι επαγγελμα-
τίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Ο  δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανι-
κόλας, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο 
Περιβάλλοντος Παύλο Αδαμίδη, τον δημοτικό 
σύμβουλο Γιώργο Βασιλείου και τον πρόεδρο 
της Κοινότητας Νάουσας Κώστα Χατζηστυλλή, 
συναντήθηκε  με τους συμμετέχοντες στην  
εθελοντική αυτή δράση και τους συνεχάρη για 
την σημαντική πρωτοβουλία. Οι δυο πλευρές 
συζήτησαν θέματα συνεργασιών και συμπρά-
ξεων τόσο για την ενίσχυση του εθελοντισμού 
όσο και για την αξιοποίηση των αθλητικών 
υποδομών του δήμου. 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΠΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Νικολάου 

και της Αικατερίνης, το γένος Διαμάντη, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στα Ιωάννι-
να Ιωαννίνων και η ΠΡΟΪΟΥ ΑΙΚΑΤΕ-
ΡΙΝΗ του Αθανασίου και της Ερμιόνης, 
το γένος Παρχαρίδη, που γεννήθηκε 

και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Γε-
ωργίου Κομνηνίου Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΤΖΙΜΠΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικο-

λάου και της Φωτεινής, το γένος Κου-
σοπούλου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΝΗΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του 
Χρήστου και της Ελένης, το γένος Σί-

μου, που γεννήθηκε στα Γιαννιτσά Πέλλας και κατοικεί 
στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο 
που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον γιατρό - χειρουργό 

κ. Σδόγγο της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Βέροιας, 
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τις υπηρεσίες που μου 
προσέφεραν στην επέμβαση που έκανα και τους εύχομαι να προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους για το καλό του ασθενή.

Κων/νος Ευαγγελόπουλος

Δήμος Νάουσας: Παραδόθηκαν 
τα πρώτα παρκοκρέβατα 
σε οικογένειες δημοτών 

που απέκτησαν παιδί

Την παράδοση των πρώτων παρκοκρέβατων σε δημότες που απέκτησαν παιδί, προ-
χώρησε χθες Τετάρτη, 8 Ιουλίου,  ο Δήμος Νάουσας. Τα κρεβατάκια παραδόθηκαν στους 
γονείς των βρεφών από την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Τουρισμού και Εξωστρέφειας κ. Δώρα 
Μπαλτατζίδου, η οποία τόνισε ότι η δημοτική αρχή βρίσκεται δίπλα σε οικογένειες νεογέννη-
των και θα καθιερώσει το “δώρο  γέννας- baby box” ως μια δράση στήριξής τους. 

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Νάουσας προμηθεύτηκε πρόσφατα τα πρώτα 15 κρεβατάκια 
μωρών έπειτα από χορηγία της  κ. Χριστίνας Ρούσσου. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, στο τηλεφωνικό κέντρο του δήμου Νάουσας 23323 50300.

Ευχαριστήριο 
προς το Δήμο Βέροιας

Ο δρόμος της οδού Έλλης έγινε!...
Ο δρόμος της οδού Κοντογιωργάκη μπροστά μας από το 1ο Δη-

μοτικό μας Σχολείο, έγινε…
Δεν είμαι σίγουρη αν ήταν δουλειές προγραμματισμένες ή αν 

ήταν η επιμονή μου με τα τηλεφωνήματα εδώ και τρεις μήνες!
Το αποτέλεσμα είναι πως γλιτώσαμε τα παιδιά μας από κιν-

δύνους που παραμόνευαν, ανά πάσα στιγμή, καθώς έτρεχαν και 
έπαιζαν με τα ποδήλατά τους.

Θέλω να ευχαριστήσω ονομαστικά την κ. Βούλα (δεν γνωρίζω 
το επίθετό της) και τον κ. Ζαχαρόπουλο για την ευγενική τους αντι-
μετώπιση στα παράπονά μου! ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

Επίσης θεωρώ πως έχω το δικαίωμα να ευχαριστήσω και εκ 
μέρους των γονέων, των παππούδων και των γιαγιάδων που έχουν 
τα παιδάκια τους στο 1ο Δημοτικό Σχολείο μας!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ…
Φωτεινή Παπαδοπούλου
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TΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 11 Ιουλίου 

2020  στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 
Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του αγαπη-
μένου μας συζύγου  και πατέρα

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝ.
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ

(Υποστράτηγος Οικονομικού)

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 Ιουλίου 

2020  στον Ιερό Κοιμητηριακό Ναό Α-
γίου Αθανασίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυ-
ση της ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού 
και θείου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡ.
ΧΑΛΑΤΖΟΥΚΑ

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στον «Παπαγάλο» στις 1.00 μ.μ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπο-

λίτες μας έχουν 
φάρμακα που 
δεν χρειάζονται , 
μπορούν  να τα  
προσφέρουν για  
το  Γηροκομείο 
Βέροιας ,στο υ-
πόγειο της Δημο-
τικής Αγοράς.

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

9.00 Μ.Μ. 
ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 9 Ιουλίου 

2020 στις 10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Απ. Πέτρου και Παύλου Μητρόπολης 
Βέροιας ο Δημήτριος Λαφαζάνης δι-
δάσκαλος σε ηλικία 80 ετών. Η ταφή θα 
γίνει στο Κουστοχώρι

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικείους 
του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 9 Ιουλίου 

2020 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου στο Καμποχώρι Ημαθίας 
η Βασιλική Σοφοπούλου σε ηλικία 93 
ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 9 Ιουλίου 

2020 στις 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής Πλατάνου Ημαθίας η 
Ουρανία Καρανικόλα σε ηλικία 84 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 8 Ιουλίου 

2020 στις 6.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βρυσακίου η 
Φωτεινή Λιάτου σε ηλικία 84 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 στις 12.45 

μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στα Τρίκαλα Ημα-
θίας η Στογιάννα Σωτηροπούλου σε ηλικία 85 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελε-
ήμων:

  Την Πέμπτη 9 Ι-
ουλίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον πα-
νηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
του Αγίου Αθανασίου 
και των Οσίων Διο-
νυσίου του Ρήτορος 
και Μητροφάνους του 
Πνευματικού στη Φυ-
τειά. 

Την Παρασκευή 
10 Ιουλίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίων Νε-
ομαρτύρων Χαλά-
στρας και θα τελέσει 
Χειροτονία Πρεσβυ-
τέρου. 

Την Κυριακή 12 
Ιουλίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και Οσίου 
Παϊσίου του Αγιορείτου Μουτσιάλης.

Νέος χώρος για τις 
δράσεις κοινωνικής 
ευαισθητοποίησης 
του «Έρασμου»

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος», 
μετά τη δυναμική επιστροφή του στις δράσεις κοινωνικής 
ευαισθητοποίησης που διενεργεί, ανακοινώνει τη λειτουρ-
γία  νέου χώρου στον 1ο όροφο του κτιρίου των γραφείων 
της δομής, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια.  
Πρόκειται για έναν ευχάριστο, φωτεινό  χώρο, ικανής χω-
ρητικότητας για τις ανάγκες των δράσεων, που θα φιλοξε-
νεί εις το εξής τα Βιωματικά Σεμινάρια, τις Σχολές Γονέων 
και την Ομάδα Ελεύθερης Έκφρασης & Συζήτησης με την 
3η Ηλικία, με απόλυτη τήρηση όλων των υγειονομικών 
μέτρων προστασίας της πολιτείας κατά της διασποράς 
του COVID19. Ο «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά για ακόμη 
μια φορά τον Δήμο Βέροιας   για την παραχώρηση του 
νέου χώρου, καθώς και τις κ.κ. Αργεντοπούλου Χρυσούλα 
και Ποτουρίδου Ανθούλα για την αφιλοκερδή τους συμβο-
λή στην επίπλωση του.

Δηλώστε συμμετοχή στις δράσεις του «Έρασμου»
Δευτέρα – Παρασκευή: 9.00 – 14.00
Μ. Αλεξάνδρου 17, Βέροια 
Τηλ: 23310 74073 
e-mail: erasmos.veria@gmail.com

Ευχαριστήριο
Το Δ.Σ. του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας ευχα-

ριστεί θερμά : 

1) Tην κα. Ροζαλία Τσιαμήτρου για την δωρεά των 100 
Ευρώ στη μνήμη της λατρευτής αδελφής της Ελβίρας.



Νέο Δ.Σ του ΣΕΒΑΣ 
Νάουσας

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών που διε-
ξήχθησαν την  Τετάρτη    24  Ιουνίου 2020 στην Αίθουσα 
Διαλέξεων “βέτλανς “ Νάουσας για την ανάδειξη του νέου 
Δ.Σ., και τη συνάντηση  των νεοεκλεγέντων μελών, η 
οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα του συλλόγου στο  
Δημοτικό  Στάδιο Νάουσας, την Παρασκευή  26 Ιουνίου  
2020, για  τη σύνθεση του νέου  Διοικητικού Συμβούλιου, 
ορίστηκαν:

1. Πρόεδρος: Σακελλάρης Κωνσταντίνος
2. Αντιπρόεδρος:  Μπατσής Αποστολής
3. Ταμίας: Χανιώτη Ευαγγελία 
4. Γεν. Γραμματέας: Βά’ι’κου Ελένη
5. Αναπληρωτής  Γραμματέας: Παπαχριστοδούλου – 

Τσιόγκα Ελένη  
6. Έφορος βου-

νού: Φράγκης Θω-
μάς 

7. Αναπληρω-
τής έφορος βου-
νού: Τσαγκεράς 
Γεώργιος

8. Έφορος Στί-
βου: Μάκης Πά-
τροκλος 

ελεγκτική επι-
τροπή  :

1. Μπαντή   Γε-
ώργια    2. Νικολά-
ου Aντωνία 3. Πα-
πουτσής Χαρίλαος

Η θητεία του 
νέου ΔΣ είναι  τρι-
ετής.

 Εκ του Δ.Σ.

 Ένα χρόνο όλα 
στραβά και ανάποδα

Δεν είναι μια ευχάριστη επέτει-
ος για τον τόπο.

Ένα χρόνο μετά τι να πρωτο-
θυμηθούμε.

• Πήρε από την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ με ανάπτυξη στο 2,8 και 
την έκανε ύφεση -0,90 (πριν τον 
κορονοϊό) και θα τη φθάσει σε 
ύφεση με διπλάσιο αριθμό. Πή-
ρε μια χώρα απαλλαγμένη από 
τα μνημόνια , με ρυθμισμένο το 
εξωτερικό χρέος και 37 δις ευρώ 
στα ταμεία.

• Κατάπιε το Μακεδονικό , υ-
ποστηρίζοντας ενθέρμως την έ-
νταξη της Βόρειας Μακεδονίας σε 
Ε.Ε. και ΝΑΤΟ.

• Το ΜΑΤΙ από ανευθυνότητα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και της Δούρου, έγι-
νε μια άνευ προηγουμένου καταστροφή, επιβραβεύοντας τους αξιωματούχους 
που ο ΣΥΡΙΖΑ απέπεμψε ως υπευθύνους με οφίτσια.

• Συνταξιούχοι είχαν αρχίσει   να παίρνουν τη 13η σύνταξη και η ΝΔ τους 
την έκοψε

• Έδωσε το μέρισμα σε 2.500.000 ωφελούμενους  και η ΝΔ το έκοψε.
• Έταξε καλοπληρωμένες δουλειές και η ανεργία καλπάζει, ενώ οι απολύ-

σεις  είναι ο Νέος Αρμαγεδδών.
• Έφερε ένα νομοσχέδιο για την παιδεία, που μας οδηγεί στη δεκαετία του 

1970
• Έταξε αξιοκρατία και διαφάνεια και ``βόλεψε΄΄, συγγενείς, κουμπάρους, 

γνωστούς και φίλους, Παππούδες, Γιαγιάδες, ενώ  μοιράζει με αδιαφανείς τρό-
πους το Δημόσιο χρήμα στους ημετέρους

• Έφερε ένα νομοσχέδιο που κτυπά τις διαδηλώσεις  με χουντικό νόμο.
• Προσπάθησε να μοιράσει εκατομμύρια ευρώ σε ``δικούς΄΄ της ανθρώπους 

με την τηλεκπαίδευση.
• Με την πανδημία του κορονοϊου αντί να δώσει ουσιαστικά οικονομικά κί-

νητρα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με τα ανύπαρκτα για τους πολλούς 
800αρια  οδηγεί ξανά 300.000 επιχειρήσεις στο λουκέτο.

• Δημιουργεί ένα αστυνομοκρατούμενο κράτος που δεν προστατεύει τον 
πολίτη, αλλά το επιτελικό τους κράτος από τους πολίτες.

• Στην εξωτερική πολιτική, η Τουρκία αλωνίζει στο Αιγαίο και στη Νοτιοανα-
τολική Μεσόγειο. Χαράσσει  δικές της ΑΟΖ και η κυβέρνηση απλά παρακολου-
θεί κάνοντας διμερείς συναντήσεις, ενώ η χώρα έχει αποκλειστεί από Διεθνή 
τραπέζια που την αφορούν, ενώ παράλληλα αποπέμπει καίρια συμφέροντα 
της συμφωνώντας την ΑΟΖ με την Ιταλία.

• Προσπαθεί  να αξιοποιήσει με την πανδημία το δημόσιο σύστημα υγείας, 
ενώ παράλληλα αρνείται να κάνει μόνιμους διορισμούς σε προσωπικό, δίνο-
ντας χρηματικές αυξήσεις για τις ΜΕΘ στις ιδιωτικές μονάδες υγείας. Εγκατα-
λείπει την πρωτοβάθμια υγεία (ΤΟΜΥ)

Σε ένα χρόνο έκανε τόσο πολλά  και αρνητικά που δεν τους προλαβαίνου-
με.

Δεν  την ενδιαφέρει η ουσία, αλλά η επικοινωνία και η εικονική πραγματι-
κότητα που προσπαθεί να την ντύσει με δήθεν σκάνδαλα του Παπά, ενώ αυτά 
έχουν απαντηθεί εδώ και χρόνια. Καλή η προσπάθεια αλλά δεν πιάνει.

ΤΑ ΕΚΑΝΕ ΟΛΑ ΣΤΡΑΒΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΔΑ 
 ΙΔΟΥ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙ-

ΣΤΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΚΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ. Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ. ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΞΑΝΑΔΩ-
ΣΟΥΜΕ  ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ στην ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.

Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
 – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
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Αναβάλλονται 
φέτος λόγω 
κορονοιού 

οι εκδηλώσεις 
του ΠΟΞ 

στο Ξηρολίβαδο
Για την αναβολή των κα-

θιερωμένων καλοκαιρινών 
εκδηλώσεων λόγω κορονοι-
ού, ενημερώνει τα μέλη και 
τους φίλους του ο Πολιτιστι-
κός Όμιλος Ξηρολιβάδου με 
την παρακάτω ανακοίνωση:

«Αγαπητά μέλη, αγαπητοί 
συγχωριανοί, φίλες και φίλοι 
του Ξερολίβαδου,

υπό άλλες συνθήκες αυ-
τές τις μέρες θα ήμασταν στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσουμε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών δρα-
στηριοτήτων και εκδηλώσεων του Ομίλου για το 2020.

Δυστυχώς, λόγω των μέτρων που ισχύουν ακόμη 
για την πανδημία του κορωνοϊού (covid-19), των οδη-
γιών από τους αρμόδιους φορείς και με γνώμονα την 
ασφάλεια και το καλό όλων, είμαστε αναγκασμένοι να 
αναβάλουμε για το φετινό καλοκαίρι όλες τις προγραμ-
ματισμένες εκδηλώσεις και δράσεις που έχουν σχέση 
με τη λειτουργία του Ομίλου. Για τον ίδιο λόγο δε θα 
λειτουργήσουν ούτε τα τμήματα των παραδοσιακών 
χορών, του κοσμήματος, της θεατρικής ομάδας καθώς 
και το φροντιστηριακό τμήμα.

Φίλες και φίλοι, η απόφαση αυτή ήταν και για εμάς 
δύσκολη, αλλά η ασφάλεια και η υγεία όλων μας είναι 
πολύ πιο σημαντική. Ευχόμαστε να είναι η πρώτη και 
τελευταία φορά, που είμαστε αναγκασμένοι να ανακοι-
νώσουμε την αναβολή των εκδηλώσεών μας.

Μένουμε υγιείς, μένουμε ασφαλείς για να συνεχί-
σουμε να χαιρόμαστε τις ομορφιές του χωριού μας 
μέσα από τις δράσεις του Π.Ο.Ξ.»

Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, το Σάββατο 11 Ιουλίου
 «Πανδημίες και επιδημία 

στην Βέροια των αρχών του 
2Οου αιώνα: 

η περίπτωση της ‘’ισπανικής 
γρίπης’’ του 1918-19», 

η ομιλία του Γ. Λιόλιου στο 
Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας σε συνέργεια με τον 
Σύλλογο των Φίλων του Πολυκεντρικού Μουσείου των 
Αιγών και του Δικτύου του, σας προσκαλούν στην ομιλία:

Πανδημίες και επιδημία στην Βέροια των αρχών του 
2Οου αιώνα:

η περίπτωση της ‘’ισπανικής γρίπης’’ του 1918-19.
Ομιλητής: Γιώργος Λιόλιος, δικηγόρος-συγγραφέας
το Σάββατο, 11 Ιουλίου 2020, ώρα: 20:00, στην αυλή 

του Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας.
Η πρωτόλεια ομιλία πραγματεύεται μέσα από έμμε-

σες πηγές και τεκμήρια της περιόδου μία μικρή γεωγρα-
φική απεικόνιση της χειρότερης και φονικότερης κατα-
στροφής του 20ου αιώνα που προκάλεσε η ‘’ισπανική 
γρίπη’’ το 1918-19. Μία ιστορία υποφωτισμένη μέχρι 
σήμερα στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία που την 
ανακαλεί στην συλλογική μνήμη η σημερινή πανδημία. 

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Θα τηρηθούν 
όλοι οι κανόνες και τα μέτρα ασφάλειας που προβλέπο-
νται από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ. 



Μαζί μας γιαακόμημιααγωνι-
στικήσεζόν, δύοαπό τουςστυλο-
βάτεςτηςομάδαςμας,Κωνσταντί-
ναΠαπαεμμανουήλ καιΔήμητρα
Χατζοπούλου.Δύο κορίτσια που
προέρχονται από τασπλάχνα του
συλλόγου κι έχουν συνδυάσει το
όνομά τους με τις μεγαλύτερες ε-
πιτυχίες του τμήματός μας.Δύο
αθλήτριεςπουήτανπαρούσεςόχι
μόνο στα «εύκολα» αλλά και στα
«δύσκολα».Ηπαρουσίατουςστην
ομάδα εκτόςαπόαγωνιστικήαξία
αποτελεί και φωτεινόπαράδειγμα
γιατιςνεαρότερεςαθλήτριες.

Εκτόςαπότηνένταξήτουςστο
αγωνιστικό δυναμικό, θα αποτε-
λούνκαιμέλητουτεχνικούτμήμα-
τος καθώς θα είναι οι βοηθοί του
coachΣταυρόπουλουστααναπτυ-
ξιακά τμήματα.Οπότε η απόλυτα
επιτυχημένηπροπονητική ομάδα,
παραμένει αναλλοίωτη και συνεχί-
ζειτοπλούσιο«έργο»της.

Δήμητρα και Κωνσταντίνα δεν
ανήκετεστοΓ.Α.Σ..ΕΙΣΤΕΟΙΔΙΟΣ
ΟΓ.Α.Σ.!!!

Για ακόμη μια φορά το πρωτάθλη-
μα της Superleague λήγει και 
δεν γνωρίζουμε ούτε τον αριθμό 

των ομάδων, ούτε τον τρόπο διεξαγω-
γής του επόμενου. Θα... περιμένουμε 
μέχρι τα τέλη Ιουλίου, ίσως και αρχές 
Αυγούστου. Έως τότε, ας κάνουμε 
μια απόπειρα καταγραφής και ανάλυ-
σης των τωρινών δεδομένων για τις 
τρεις πρώτες κατηγορίες που μοιάζουν 
αλληλένδετες αυτή τη φορά...

Ταευτράπελα...γενικώςστηνΕλλάδακαιειδικώς
στοελληνικόποδόσφαιροέχουνγίνεισυνήθειαπια.
Δενσυνιστούν έκπληξη.Κι’ ένα επιπλέον είναιπρο
τωνθυρών.Διότιπιθανότατα(δεντοέχουμεψάξεισε
όλεςτιςομοσπονδίεςτηςUEFA,μηνλέμεκαιψέμα-
τα...)ηΕλλάδαθαείναι(καιπάλι)ημοναδικήχώρα
όπουοιομάδεςκαιοιφίλαθλοιθαμάθουντοντρόπο
διεξαγωγής του επόμενου πρωταθλήματος αφού
ολοκληρωθείτοτρέχον!

“ΜαστονΚΑΠπροβλέπεται ότι η εκάστοτεανα-
διάρθρωση μπορεί να αποφασίζεταιΜΟΝΟ για το
ΜΕΘΕΠΟΜΕΝΟπρωτάθλημα”θααντιτάξεικάποιος.
Κάποιος... τυπολάτρης ή νομιμόφρων. Σιγά ταωά.
Θα κάνουμε μια τροποποίηση τον Ιούλιο κι’ ούτε
γάτα,ούτεζημιά.Βάσειτουνέου«ΝόμουΑυγενάκη»
απαιτείταιηψήφοςαπότα3/4τωνμελώντηςΛίγκας
για να λάβει απόφασηπρότασης στην ΕΠΟπερί
αναδιάρθρωσης.

Ωςείθισται,τοθέμαδενείναιμόνοαθλητικό.Είναι
καιπολιτικό(λόγωΕΡΤ)καιτηλεοπτικό(λόγωNova
και Cosmote). Τα μόνα δεδομέναπρος το παρόν
είναιταεξής:

α)Απότηντέταρτηκατηγορία(ηοποίαστηνΕλ-
λάδαονομάζεται “Γ ‘ Εθνική”!!!) έχουνπροβιβαστεί
(ενμέσωκορονοϊού)στηντρίτηκατηγορία(πουονο-
μάζεται“FootballLeague”)οκτώομάδες.

β )  Α π ό  τ η
Superleague 2 δεν γνω-
ρίζουμε αν θα προβιβα-
στούνμία,δύοήτέσσερις
ομάδες.

γ)HΝοvaέχειεπανει-
λημμένωςταχθείκατάτης
αύξησηςτωνομάδωντης
Superleague1.

δ) Η κυβέρνηση δεν φαίνεται διατεθειμένη να
δώσει τοπράσινοφωςστηνΕΡΤγιασυμβόλαια ο-
μάδωνSuperleague1,αλλάθατοσυζητούσεγιατη
Superleague2(στησημερινήτηςΓενικήσυνέλευση
ακούστηκεότι«ΗΕΡΤξεκίνησετησυζήτησηαπότα
3,5εκατ.Ευρώγια‘κεντρικήδιαχείριση’»).

Πάμεπαρακάτωγια να ταβάλουμεσεμιασειρά
ωςέχουντώραταπράγματαπουείναιόλαστοναέρα.

1)Οι όποιες αποφάσεις για την αναδιάρθρωση
θαληφθούνΜΕΤΑ τηλήξη τουπρωταθλήματοςκαι
τηναπόφασητουCASγιατηνυπόθεσητηςπολυ-ι-
διοκτησίας.

2)Την τελική απόφαση για αναδιάρθρωση την
παίρνει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, αφού
ακούσειτιςπροτάσειςτωνλιγκών.ΟπωςκαιεπίΒα-
σιλειάδη, έτσι καιφέτος,πολλάθα κριθούναπό τις
διαθέσεις της κυβέρνησης (δηλαδή τηςΕΡΤ) για τα
τηλεοπτικάδικαιώματακαιομάδωντηςSuperleague
1καιτηςSuperleague2.

3)Δύοείναιταπιθανάμοντέλακαικαθέναέχεικαι
ένα“παρακλάδι”.Σεκανέναεξ΄αυτώνδενφαίνεταιπλέ-
ονπιθανόνασυνεχιστείηSuperleague1με14ομάδες,
playoffsκαιplayout,όπωςδιεξήχθηεφέτος.

4)Πρώτοπιθανόμοντέλο:Superleague1με 18
ομάδες (δεν υποβιβάζεται κανείς, προβιβάζονται
τέσσερις) - Superleague2 με 16 ομάδες - Football
Leagueμε 14 ομάδες.Αυτό το μοντέλο έχει και το
εξής “παρακλάδι”:Superleague1με 18ομάδες και
“ενιαία” δεύτερη κατηγορίαμε 30ομάδεςσεδύοο-
μίλους(ΝότοςκαιΒορράς),από15ομάδεςέκαστος.

5)Δεύτεροπιθανό μοντέλο: Superleague 1 με
16 ομάδες (δεν υποβιβάζεται κανείς/προβιβάζονται
δύο ή υποβιβάζεται ένας/προβιβάζονται τρεις) –
Superlague2με16ομάδες-FootballLeagueμε14
ομάδες.Αυτότομοντέλοέχεικαιτοεξής“παρακλά-
δι”:Superleague1με16ομάδεςκαι“ενιαία”δεύτερη
κατηγορίαμε32ομάδεςσεδύοομίλους (Νότοςκαι
Βορράς),από16ομάδεςέκαστος.

Τις επόμενες δύο εβδομάδες οι διεργασίες
που ήδη έχουν πολλαπλασιαστεί μετά το οριστι-
κό τέλος στοπρωτάθλημα της Superleague 2 λό-
γω κορονοϊού και τις εκλογές με νέα διοίκησηστη
Superleague1,θαπυκνώσουνακόμαπερισσότερο.
Εξι οι “παίκτες”:Nova,EΡΤ (κυβέρνηση),Cosmote,
Superleague 1, Superleague 2, EΠΟ. Χαμούλης!
Αντε να δούμε τι θα δούμε και εφέτος.Playoffs και
playout,πάντως,δύσκολαθαέχουμετουχρόνου...

Πηγή: gazzetta.gr
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ΗΒΕΡΟΙΑ2017ανακοινώνειτην
έναρξη συνεργασίας με την Βρα-
ζιλιάνα τερματοφύλακα BRUNA
CAMBOIM που μέχρι πριν λίγο
καιρόφορούσε τηνφανέλα τουΠΑ-
ΟΚ.ΗΒραζιλιάνααθλήτρια τηνφετι-
νήπερίοδοήτανηMVPτουκυπέλου
και η καλύτερη τερματοφύλακας την
σεζόν2018-2019,ενωφετοςθαβρί-
σκεται στο ρόστερ της Βασίλισσας
τουΒορρά,δίνοντας ασφάλεια κάτω
από τα δοκάρια της.Ευχομαστεστη
δίκημαςBRUNAυγείακαινακατα-
κτήσειακόμηπερισσότερουςτίτλους
μετηνομάδαμας.

Δήλωση BRUNA CAMBOIM:Η
μεταγραφήμουστηΒεροια2017με
γεμίζειμεαίσθημαευθύνηςαπέναντι
στουςανθρώπουςπουμε επέλεξαν
να γίνω μέλος αυτής της ομαδας.
Θελωνα τους ευχαριστήσωγια την
επιλογή τους στο πρόσωπο μου,-
δινοντας τον καλύτερομου εαυτό η
ομάδαναπετύχειτουςστόχουςτης.

Μεγάλημεταγραφή
γιατηΒΕΡΟΙΑ2017

Τέλη Ιουλίου η απόφαση για το πώς 
θα διεξαχθεί το νέο πρωτάθλημα!

ΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΤΜΗΜΑΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Δύο σημαντικές ανανεώσεις



Στην εφάπαξ δωρεά υλικοτεχνικού εξο-
πλισμού αξίας 546.000 ευρώ προς το Ελ-
ληνικό Πυροσβεστικό Σώμα προχώρησε η 
Eurobank, συμβάλλοντας έμπρακτα στην 
ενίσχυση του δύσκολου έργου των Ελλήνων 
πυροσβεστών που βρίσκονται, με κίνδυνο 
της ζωής τους, στην πρώτη γραμμή για την 
προστασία των συμπολιτών μας και του φυ-
σικού πλούτου της χώρας.

Κατόπιν πρότασης που διαμόρφωσε η 
Διοίκηση της Πυροσβεστικής προσδιορίζο-
ντας κατά προτεραιότητα τις ανάγκες του 
Σώματος, το ποσό της δωρεάς αξιοποιήθηκε 
για την αγορά εξοπλισμού και συγκεκριμένα:

-28 ειδικά βοηθητικά οχήματα 4x4 
crossover, 

-110 κράνη μοτοσυκλέτας, προστατευτικά 
θώρακα, ζεύγη γαντιών και επιγονατίδων (ει-
δικός ατομικός εξοπλισμός μοτοσικλετιστών),

-120 ζεύγη ελαστικών επισώτρων μοτο-
συκλετών,

-110 τζάκετ μοτοσυκλέτας.
Ο εξοπλισμός αυτός έχει ήδη παραδοθεί 

και χρησιμοποιείται από το Πυροσβεστικό 
Σώμα, ώστε να είναι σε ετοιμότητα με την 
έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου.

Σε ειδική τελετή παράδοσης που διορ-
γανώθηκε χθες στις εγκαταστάσεις του Αρ-
χηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος στην 
Αθήνα, εκ μέρους της Κυβέρνησης και του 
Πυροσβεστικού Σώματος, παρέστησαν ο 
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχά-
λης Χρυσοχοϊδης, ο Υφυπουργός Πολιτικής 
Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος 
Χαρδαλιάς, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής 
Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και ο 
Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντι-
στράτηγος Στέφανος Κολοκούρης. 

Από την πλευρά της Eurobank, παρέ-
στησαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Τράπεζας κ. Γιώργος Ζανιάς, ο 
Διευθύνων Σύμβουλος κ. Φωκίων Καραβίας, 
ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. 
Σταύρος Ιωάννου και ο Γενικός Διευθυντής 
Εταιρικής Επικοινωνίας  και Marketing κ. Μιχάλης Βλασταράκης.  

Αναφερόμενος στη δωρεά της Eurobank ο Υπουργός Προστασίας 

του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ευχαρίστησε τη Eurobank κάνο-
ντας λόγο για τη μεγάλη σημασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και του 
κοινωνικού της ρόλου. 

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Σταύρος 
Ιωάννου, δήλωσε: «…Θεωρούμε ευθύνη μας, απέναντι στην κοινω-
νία, να συνδράμουμε στην τεράστια προσπάθεια που καταβάλλουν 
οι πυροσβέστες μας για τη διάσωση και την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος. 

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Στέφανος 
Κολοκούρης, τόνισε ότι «η πρωτοβουλία της Eurobank σε μια τόσο 
δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας, συντελεί σε μεγάλο βαθμό στον 
εκσυγχρονισμό του Π.Σ.». 

Η Eurobank υλοποίησε τη συγκεκριμένη δωρεά μέσω του ιδρύ-
ματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Eurobank EFG για Πρόγραμμα 
Πυροπλήκτων», το οποίο συνέστησε το 2008 μετά την καταστροφική 
πυρκαγιά στην Ηλεία._
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Ο Άγιος Μιχαήλ 
ο πακνανάς

 προστάτης των 
διαιτολόγων - 

διατροφολόγων
Γράφει ο Τόπης  Αθανάσιος
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
MSc of Education and Disability

Ο Άγιος Μιχαήλ ο πακνανάς καταγό-
ταν από την Αθήνα και ήταν γιος καλής 
οικογένειας με γονείς ευσεβείς και πι-
στούς. Δεν κατάφερε να μορφωθεί και 
να σπουδάσει κάποια επιστήμη. Απλός 
και αγράμματος καλλιεργούσε κηπευτικά 

και έπειτα τα πουλούσε ο ίδιος. Όταν ήταν 18 ετών γυρίζοντας 
με το γαϊδουράκι του προσπαθώντας να πουλήσει τα προϊόντα 
του στα χωριά της Αττικής τον συνέλαβαν οι Τούρκοι και τον 
κατηγόρησαν ότι προμήθευε με πυρίτιδα τους κλέφτες της ορει-
νής περιοχής. Τον φυλάκισαν αφού πρώτα τον έδειραν και τον 
έβρισαν. Του πρότειναν να αλλάξει την πίστη του για να σωθεί 
( κάτι που συνήθιζαν οι Τούρκοι ) αλλά αυτός απαντούσε συ-
νεχώς ΄΄ τον Χριστό 
δεν αρνούμαι΄΄. Στην 
φυλακή έμεινε 30 η-
μέρες και εκεί τον επι-
σκεπτόταν ο ευσεβής 
Γεώργιος για να τον 
εμψυχώνει. Οι Τούρ-
κοι διέταξαν την θα-
νάτωση του και έτσι 
τον οδήγησαν στους 
στύλους του Ολυμπί-
ου Διός. Γονάτισε και 
περίμενε το χτύπημα 
του δημίου. Εκείνος 
θέλοντας να τον δοκι-
μάσει τον χτύπησε 2 
φορές ελαφρά  κόβο-
ντας του τον τράχη-
λο. Ο μάρτυς Μιχαήλ 
έλεγε σταθερά και τις 
2 φορές  ΄΄ Χτύπα για 
την Πίστη΄΄. Με το τρίτο χτύπημα ο δήμιος έκοψε το κεφάλι του 
Αγίου στις  9 Ιουλίου 1771 μέρα που η Εκκλησία μας γιορτάζει 
την μνήμη του.

Η Εκκλησία της Ελλάδος  λόγω του ότι ήταν κηπουρός και 
σύστηνε μια διατροφή πλούσια σε λαχανικά και φρούτα τον 
εξέλεξε στις  4 Απριλίου 2003 ως προστάτη των Διαιτολόγων – 
Διατροφολόγων.

Ας έχουμε τις πρεσβείες του.

Δωρεά 546.000 ευρώ από τη Eurobank 
προς στο Πυροσβεστικό Σώμα

Την προστάτιδα του Σωματείου 
τους Αγία Κυριακή τίμησε η 

Αδελφότητα Κυριών Νάουσας

Με πρωτοβουλία της Αγαθοεργού Αδελφότητας Κυριών Νά-
ουσας και τη συμμετοχή  των μελών και φίλων της τελέσθηκε 
Θεία Λειτουργία στο εξωκκλήσι του Αγίου Νικολάου Νάουσας, 
την Τρίτη 7 Ιουλίου, εορτή της Μεγαλομάρτυρος  Αγίας Κυριακής 
(προστάτιδας του Σωματείου).

Ο καλός καιρός ευνόησε την  προσέλευση πλήθους πιστών, 
που με  ευλάβεια   παρακολούθησαν  τη Θεία Λειτουργία και στην 
συνέχεια  μέσα στο φυσικό κάλλος του Άλσους Αγίου Νικολάου 
απόλαυσαν τον καφέ και τα εδέσματα, που ετοίμασαν οι κυρίες, 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε θερμά τον ιεροψάλτη και πολύτιμο συμπαρα-

στάτη,  Κυριάκο Χατζηστυλλή,  που με τους μικρούς μελωδούς,  
Νίκο Φασούλα, Σταύρο Γκιούρο και Αναστάση Μωυσιάδη  δημι-
ούργησαν κατανυκτικό κλίμα κατά  τη  Θεία Λειτουργία, 

το ανθοπωλείο Χρήστου Σιάτρη , το αρτοποιείο «Θανασού-
λης» και όλο τον κόσμο που τίμησε με την παρουσία του την 
εκδήλωση. 

   Το Διοικητικό Συμβούλιο

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας  και Marketing κ. 
Μιχάλης Βλασταράκης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας, o Υφυπουργός Πολιτικής Προστα-
σίας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Νίκος Χαρδαλιάς, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Eurobank κ. Γιώργος Ζανιάς, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο Ανα-
πληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Σταύρος Ιωάννου και ο Αρχηγός του Πυροσβε-
στικού Σώματος Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank κ. Γιώργος Ζανιάς, με τον Υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη
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ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6:00, 6:30, 7:15, 8:00, 9:30, 11:00, 

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

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

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

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

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

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

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

ΝΑΟΥΣΑ-ΑΘΗΝΑ 7:25

ΒΕΡΟΙΑ-ΑΘΗΝΑ 8:00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΑΘΗΝΑ  8:30

ΑΘΗΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-
ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ  8:00

Τηλ. Επικοινωνίας Υπεραστικών 
Γραμμών: 2331022342.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

Γράφει ο Ηλίας Χασιώτης
Ιστορικός Ερευνητής Δυτικής Μακεδονίας

  Σε ηλικία 91 ετών, μετοίκησε στον κόσμο των Αγγέλων ο Δημήτρης 
Στυλιανίδης, τέως Δ/ντης του Ινστιτούτου Δενδροκομίας Νάουσας (με-
τέπειτα Φυλλοβόλων Δένδρων), κορυφαία μορφή στον επιστημονικό 
χώρο της σύγχρονης Δενδροκομίας.

  Ο Δημήτρης Στυλιανίδης γεννήθηκε στο Αιγίνιο Πιερίας, απεφοί-
τησε από το Ε’ (εξατάξιο) Γυμνάσιο Θεσ/νίκης και με άριστα από την 
Γεωπονο - δασολογική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσ/νίκης. 
Πρωτοδιορίστηκε ως Γεωπόνος στα Γρεβενά, όπου παρέμεινε επί 7 έτη 
και ακολούθως ως την συνταξιοδότηση του, εργάστηκε στο Ινστιτούτο 
Δενδροκομίας Νάουσας. 

  Υπάρχουν μορφές που συνετέλεσαν στο πέρασμα της Ελληνικής 
Αγροτικής παραγωγής σε ανώτερα εξελικτικά στάδια, με ανυπολόγιστη 
συνεισφορά στην εξύψωση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ).

  Στην χορεία των επιστημόνων αυτών (χορεία, κύκλος προσώπων 
που αποτελούν ενιαίο σύνολο), ανήκει και ο αποδημήσας.

  Ο Γεωπόνος Βασίλης Χρηστίδης, δημιούργησε το 1965 την ποικι-
λία βάμβακος 4 S, που αύξησε στην Ελλάδα την στρεμματική απόδοση 
στο ποτιστικό βαμβάκι κατά 80 – 100 κιλά κατά στρέμμα.

  Την τριετία 1964 – 67, ο Γεωπόνος Πλάτωνας Μπουγάς Αγροτικής 
Τράπεζας, Παναγιώτης Δοξόπουλος και Αγησίλαος Ηλιάδης του Ινστι-
τούτου Δενδροκομίας Νάουσας, έφεραν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 
εμβόλια Συμπίρηνων ποικιλιών ροδακίνων (κονσερβοποιήσιμου), εν 
συνεχεία άρχισε η επέκταση τους  στην Ελλάδα και σήμερα η χώρα μας 
είναι πρώτη στις εξαγωγές κομπόστας, με ετήσια παραγωγή περίπου 
500 χιλ. τόνους. Μάλιστα, πριν 15 ημέρες;, ανακοινώθηκε από τον 
Δ/ντη Γεωργίας Ν. Ημαθίας, ότι λόγω του κορονοϊού οι Ευρωπαϊκές 
χώρες απορρόφησαν όλα τα ελληνικά αποθέματα κονσέρβας – κομπό-
στας, σε υψηλή τιμή.

Η συνεισφορά του Δημ. Στυλιανίδη στην ροδακινοκαλλιέργεια…
  Σήμερα, όταν διασχίζουμε το τρίγωνο Πέλλα – Ημαθία – Κατερίνη, 

να ξέρουμε ότι οι ποικιλίες ροδακινιάς που βλέπουμε είναι συνήθως 
εμβολιασμένες σε υποκείμενο (υπόγειο μέρος του φυτού), που λέγεται 
αμυγδαλοροδάκινο GF 677 και που επέλυσε δύο σοβαρότατα προβλή-
ματα:

1) Την επαναφύτευση σε χωράφι, όπου προϋπήρχε ροδάκινο, χωρίς 
να μειώνεται η στρεμματική απόδοση.

2) Την αντιμετώπιση του προβλήματος της χλωρίωσης σιδήρου (έλ-
λειψη σιδήρου) στο ροδάκινο, δηλ. της ακινητοποίησης του σιδήρου στο 
έδαφος λόγω παρουσίας ασβεστίου.

  Το 1968 ο Γεωπό-
νος Γεώργιος Στυλια-
νίδης, που ήτα στην 
Γαλλία και ασχολού-
νταν πειραματικά με τη 
ριζοβολία του GF 677, 
έστειλε εμβόλια στο Ιν-
στιτούτο Δενδροκομίας, 
στον Στυλιανίδη. Ο Δ. 
Στυλιανίδης τα έβαλε 
όλα σε μια σειρά και 
έκανε πειρατικό αγρό 
στο χωριό Κοπανός 
Νάουσας, σε κτήμα 
που προηγουμένως εί-
χε καλλιεργηθεί με ρο-
δάκινα και το έδαφος 
ήταν ασβεστώδες.

  Επειδή το Υπουρ-
γείο δίσταζε για τη διά-
δοση του υποκείμενου 
GF 677 και καθυστε-
ρούσε η πίστωση, με 
προσωπική ευθύνη ο 
Δ. Στυλιανίδης διάλεξε 
10 παραγωγούς, οι ο-
ποίοι τα καλλιέργησαν 

με δικά τους έξοδα.
  Το ίδιο και την 

επόμενη τριετία, στο τέλος της οποίας ε-
πιβεβαιώθηκε η αντοχή του υποκείμενου 
στην επαναφύτευση και το ασβέστιο του 
εδάφους. Ήταν η αρχή της κυριαρχίας του 
GF 677 στον Ελλαδικό χώρο…

Η συνεργασία Στυλιανίδη με τον Παντε-
λή Θεοδωρίδη…

  Ο αείμνηστος Παντελής Θεοδωρίδης 
ήταν γόνος πατριαρχικής οικογένειας της 
Καστοριάς, που εγκαταστάθηκε στο Αμύ-
νταιο νυμφευθείς ωραιότατη νέα της οικο-
γένειας Χατζηιωάννου.

  Ο Θεοδωρίδης ίδρυσε εταιρεία φορτη-
γών αυτοκινήτων και αφού λόγω επαγγέλ-
ματος απέκτησε γνώση του μικροκλίματος 

διάφορων οικισμών της Φλώρινας και Καστοριάς, εισήγαγε το 1938 
από την Ιταλία μια ποικιλία αμυγδαλιάς και σε συνεργασία με παραγω-
γούς, την διέδωσε στον παραλίμνιο άξονα Αμύνταιο – Βεγόρα – Αντίγο-
νο – Φαράγγι.

  Μετά τριετία, διαπίστωσε ότι η ποικιλία ήταν παραγωγικότατη.
  Ο Δενδροκομικός Σταθμός Σερβίων μετά το 1960 πήρε εμβόλια α-

πό το κτήμα Θεοδωρίδη, θεωρώντας την ως καινούργια ποικιλία.
  Αργότερα, το 1968, ο Στυλιανίδης με τον Γεωπόνο Αμυνταίου Στέ-

φανο Στεφανίδη και τον Π. Θεοδωρίδη, διαπίστωσαν ότι πρόκειται για 
παράλληλη της Ιταλικής ποικιλίας Τρουοϊτο (Truoito).

  Όταν το 1970 ήρθε στην Ελλάδα ο Αμερικανός καθηγητής Κέστερ, 
του Πανεπιστημίου του Ντέιβις, ο οποίος θεωρούνταν ως ο υπ’ αριθμόν 
ένα διεθνώς στην καλλιέργεια αμυγδαλιάς, μαζί με το Στυλιανίδη και τον 
αείμνηστο καθηγητή Γ. Πορλίγγη, γύρισαν όλη τη Δυτ. Μακεδονία και 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «στην Δυτική Μακεδονία η Ιταλική ποι-
κιλία αμυγδαλιάς Τρουοϊτο αφού προσαρμόσθηκε, έγινε οψιμαθής (άν-
θιζε στο τέλος της Άνοιξης) και αυτογόνιμη, δηλ. δεν ήθελε επικονιαστές 
όπως απαιτούσαν άλλες ποικιλίες αμυγδαλιάς».

  Παράλληλα ο Κέστερ αποδέχθηκε τη μελέτη που είχε δημοσιεύσει 
την προηγούμενη χρονιά (1969) στο περιοδικό «Γεωργική Έρευνα» η 
κυρία Ευλαμπία Μουχτούρη – Στυλιανίδη, ότι «Στην Δυτική Μακεδονία 
η ποικιλία Τρουϊτο είναι αυτογόνιμη σε ποσοστό 54%», γεγονός που 
ισχύει και σήμερα.

  Μετά από αυτά, με υπόδειξη του Γεωπόνου Στεφανίδη και του Προ-
έδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμυνταίου, Πέτρου Χασιώτη, χάρη 
στην εργατικότητα τριών άριστων εμβολιαστών, του αγροφύλακα Λάζα-
ρου Βασιλειάδη και των αδελφών Κολίτση, χιλιάδες σποριόφυτα άγρια 
δέντρα αμυγδαλιάς μετατράπηκαν σε Τρουϊτο, με επακόλουθο σε άγονα 
ξερικά εδάφη η αμυγδαλιά να αφήνει υψηλότατο εισόδημα.

  Μεγαλύτεροι αμυγδαλο – καλλιεργητές ήταν στο Αμύνταιο ο Πα-
ντελής Θεοδωρίδης, Ηλίας Χατζής, Νικόλαος Κατσίκης, Τάκος Βερυ-
κούκης, Φώτιος Οικονόμου, Πέτρος Μπέϊκος, Πασχάλης Χατζητρύφων, 
Παντελής Ελληνίδης, Πέτρος Χασιώτης, Ευάγγελος Χασιώτης, στην 
Βεγόρα οι Αφοί Μαυρίδη, στο Αντίγονο οι Ιωάννης Σαββαϊδης, Λάζαρος 
Κωτσίδης, Νικόλαος Αντιοσίδης, στο Φαράγγι όλοι οι κάτοικοι, στους Αγ. 
Αναργύρους ο Μάκης Κουφωνικόλας κ.α.

  Από το 1995, έχοντας πνευματική διαύγεια μέχρι το πρόσφατο 
τέλος της επίγειας ζωής του, ο Δημ. Στυλιανίδης ασχολήθηκε με τις 
σύγχρονες αυτογόνημες απαλοκέλυφες ποικιλίες αμυγδαλιάς Φυρανιά, 
Φεραντουέλ και Αης, για τις οποίες μετά από απαίτηση αναγνωστών θα 
αναφερθούμε μελλοντικά.

Η συνεργασία Στυλιανίδη με τον Κυριάκο Κοτζαχρήστο…
  Η Δενδροκομία στο Νομό Φλώρινας ως το 1922, ήταν σε υποτυ-

πώδη κατάσταση. Ελάχιστοι οπωρώνες αριθμούμενοι στα δάκτυλα της 
χειρός.

  Το 1924 ο Γεωπόνος Ιωάννης Κοντόπουλος, Δ/ντης του Βασιλικού 
Κήπου στην Αθήνα, εγκατέλειψε την Αθήνα και με ένα μικρό επιτελείο 
ήρθε το 1924 στην Φλώρινα, ίδρυσε τη Μέση Πρακτική Γεωργική Σχολή 
Φλώρινας και εγκατέστησε φυτώρια οπωροφόρων δέντρων και μοσχεύ-
ματα αμπέλου κατά της φυλλοξήρας.

  Ο Κυριάκος Κοτζαχρήστος, γεννήθηκε στην Βεγόρα, ορφανός από 
πατέρα, αφού φοίτησε κατά τα έτη 1936 – 39 στην Γεωπονική Σχολή 
Φλώρινας με επιστημονική καθοδήγηση των συνεργατών Κοντόπου-
λου, δεν διορίσθηκε στο Δημόσιο ως Γεωπόνος, αλλά πήρε 25 – 30 
στρέμματα και αφιερώθηκε στην Δενδροκομία.

  Από το 1960 και μετά, συνεχώς επισκέπτονταν το Ινστιτούτο 
Δενδροκομίας Νάουσας όπου συνδέθηκε με τον Δημ. Στυλιανίδη και 

πρώτος εγκατέστησε στον Νομό Φλώρινας, επιτραπέζια και συμπύρηνα 
ροδάκινα.

  Θα ήταν παράλειψη μα μην αναφερθεί ότι ο Κοτζαχρήστος με τους 
Γεωπόνους, Χάρη Άμπα – Αγροτικής Τράπεζας, Χρήστο Μελετιάδη 
και Κων/νο Τσιτλακίδη της Δ/νσης Γεωργίας Ν. Φλώρινας, επέλυσαν 
σοβαρά προβλήματα θρέψης – λίπανσης οπωροφόρων δέντρων στην 
περιφέρεια Αμυνταίου.

Βιβλία που εξέδωσε ο Στυλιανίδης…
1. Καλλιέργεια της Αμυγδαλιάς.
2. Συμπύρηνες και κονσερβοποιήσιμες ποικιλίες ροδακινιάς.
3. Θρέψη – λίπανση φυλλοβόλων δέντρων.
4. Απάνθισμα Δημοσιεύσεων Επιστημονικών εργασιών.
5. Συμβολή της διατροφής στην υγεία των ανθρώπων.
  Αξίζει ιδιαίτερη αναφορά, ότι το βιβλίο του «Θρέψη – λίπανση φυλ-

λοβόλων δέντρων» διδάσκεται σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Γεωπονι-
κή Σχολή του Α.Π.Θ. και στο πανεπιστήμιο της Πάδοβα.

  Ο γράφων, ευτύχησε να παρουσιάσει στον έντυπο & ηλεκτρονικό 
τύπο το βιβλίο του «Συμβολή στην διατροφή του ανθρώπου», για δύο 
λόγους.

  Πρώτον, γιατί είναι το μοναδικό στον ελλαδικό χώρο, όπου η αξία 
των φρούτων σχετικά με την περιεκτικότητα σε ανόργανα στοιχεία –ά-
ζωτο, φώσφορο, κάλιο, μαγνήσιο κλπ- δίνεται όσο αφορά όχι μόνο το 
είδος, π.χ. αχλάδι, μήλο, ροδάκινο, αλλά και τις ποικιλίες και δεύτερον, 
γιατί έχει εκατοντάδες πορίσματα επιστημονικών εργασιών για τις α-
ντιοξειδωτικές ουσίες που προστατεύουν τον οργανισμό. Επίσης, έχει 
το στοιχείο σελήνιο, που αντιμετωπίζει επιτυχώς τον καρκίνο δέρματος 
κατά 50%, καρκίνο προστάτη κατά 65%, τη σωστή λειτουργία θυρεοειδή 
και περιέχεται σε σουσάμι, ηλιόσπορο, ψάρια κλπ.

Επίλογος…
 Φίλε Δημήτρη, στην γειτο-

νιά των αγγέλων από όπου τώ-
ρα μας βλέπεις, να ξέρεις ότι η 
μορφή σου και η καθαρότητα 
του πνεύματος σου, θα παρα-
μείνει εσαεί στη σκέψη μας, να 
ξέρεις ότι με το έργο σου έχεις 
αναδειχθεί σε φωταυγή προ-
σωπικότητα που συνετέλεσε σε 
εξύψωση του γεοργο – οικονο-
μικού εισοδήματος.

  Στη σύζυγο σου Ευλα-
μπία Μουχτούρη Στυλιανίδη, 
εξαιρετική επιστημονική ερευ-
νήτρια, ευχόμεθα ολόψυχα 
την εξ ύψους παρηγοριά, με 
τη βεβαιότητα ότι ο Παράδει-
σος φτιάχτηκε για να υποδεχθεί 
ανθρώπους σαν τον Δημήτρη 
Στυλιανίδη.

  Των Αξίων ο θάνατος και 
πάλι Ζωή είναι… 

«Έφυγε» ο Δημήτρης Στυλιανίδης, εξέχουσα προσωπικότητα 
της Ελληνικής & Ευρωπαϊκής Δενδροκομίας

 - Η συνεργασία του με Παντελή Θεοδωρίδη και Κυριάκο Κοτζαχρήστο

Zεύγος Κοτζαχρήστου

Στυλιανίδης

Βασιλειάδης Λάζαρος Θεοδωρίδης Παντελής
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ΗΕλληνικήΒιομηχανίαΧυμώνΚ.ΔέδεςΑΣΠΙΣΑΕ,μιααπότις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίαςφρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,γιατηνκάλυψηθέσεωνεργασίαςδιαφό-
ρωνειδικοτήτωνστοεργοστάσιοτηςστοΖερβοχώριΗμαθίας.

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

αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας

(www.aspis.gr)ήαπευθείαςσταγραφείατηςεταιρείαςστοΖερβο-
χώριΗμαθίας.

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

έγγραφααπαιτείταιμιααπλήφωτοτυπία.
ΕπιπλέονπληροφορίεςΔ/νση:ΖερβοχώριΗμαθίας,59034

Τηλ:+30–2332303100,ΤμήμαΠροσωπικού:καΑλέκαΜπαράκου

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιούλιος 2020

ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατάτοδιάστημααπό6-
7-2020 μέχρι12-7-2020 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ
06/07/2020 έως 10/07/2020

ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμου Βέροιας  προσφέρονταιΥπηρεσίες
ΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείαςσε ανασφάλιστους και άπορουςπολίτες
τουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπληροφορίες
καιραντεβούγιαόλαταιατρείαοιενδιαφερόμενοιμπορούννατηλεφωνούν
στο τηλεφωνικό νούμερο 23313-53821 και 53809 ή να επισκέπτονται το
ΔημοτικόΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιοκάτωαπότογήπεδο
τηςΒέροιας.

Πέμπτη 9-7-2020
13:30-17:30ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑ-

ΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 23310-
23132

21:00-08:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26
(6οΔημοτικόσχολείο)23310-29101

Φαρμακεία

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Η «Tasty Fruit» δέχεται εγγραφές προσωπικού για την 
σεζόν των κερασιών 2020 που ξεκινάει περίπου από τις 
15/05/2020. 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής: 

1.Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου 
2.Α.Φ.Μ. 
3.Α.Μ.Κ.Α 
4.Αριθμός μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) 
5.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
6.Πιστοποιητικό Υγείας 
7.Αρ. Λογαριασμού Τράπεζας (Πειραιώς). 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:   
 2331072700  (9π.μ.- 2μ.μ.) 

 
 

 
Επίσης η εταιρεία “Tasty Fruit” δέχεται δηλώσεις 
παραγωγής στις καλλιέργειες κερασιών, βερίκοκων, 
νεκταρινιών και ροδάκινων 
 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:   

 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.) 
 

 
 

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια 

Μηνιαία δραστηριότητα
των Αστυνομικών Υπηρεσιών 

Κεντρικής Μακεδονίας
για τον Ιούνιο 

Κατά τη διάρκεια του μήνα Ιουνίου του 2020, στιςΔι-
ευθύνσειςΑστυνομίας Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας,
ΣερρώνκαιΧαλκιδικής,συνελήφθησανσυνολικά614άτομα.
Συγκεκριμένα:

-Γιαληστείες:3
-Γιακλοπές-διαρρήξεις:37
-Γιαπαραβάσεις τηςΝομοθεσίας «περί εξαρτησιογόνων

ουσιών»:138
-Για καταδιωκτικά έγγραφα (αποφάσεις δικαστηρίων, ε-

ντάλματακ.λπ.):45
-Για παραβάσεις τηςΝομοθεσίας «περίΑλλοδαπών»:

196(εκτωνοποίων192γιαπαράνομηείσοδοκαι4γιαδια-
κίνησημηνόμιμωνμεταναστών)

-Γιααπάτες:1
-Γιαλοιπάαδικήματα:194

Εξιχνιάστηκαν:
-Ληστείες:4
-Κλοπές-διαρρήξεις:59
-Υποθέσειςναρκωτικών:112
-Υποθέσειςγιαλοιπάαδικήματα:277

Κατασχέθηκαν:
-Κοκαΐνη:159,83γραμμάρια
-Ηρωίνη:252,50γραμμάρια
-Κάνναβη:8κιλάκαι743,41γραμμάρια
-Δενδρύλλιακάνναβης:238
-Ναρκωτικάδισκία:770,5
-Κυνηγετικάόπλα:16
-Μαχαίρια,ράβδοικ.α.:9
-Πιστόλια,πολεμικάόπλα,περίστροφακ.α.:5
-Φυσίγγια-Κάλυκες-Βολίδες:66
-Πλαστάχαρτονομίσματα:5
-Λαθραίαπακέτατσιγάρων:6.619
-Χρηματικόποσό:35.791,50ευρώ

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020
Συνεδριάζειμετηλεδιάσκεψη
ηΕπιτροπήΠοιότηταςΖωής
τηςΠεριφέρειαςΚεντρικής

Μακεδονίας
Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της

Περιφέρειας ΚεντρικήςΜακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με
τηλεδιάσκεψη,μεχρήσητηςτεχνολογίαςτουe-presence(www.
epresence.gov.gr),τηνΠαρασκευή10Ιουλίου2020,στις10το
πρωί,μεταπαρακάτωθέματαημερήσιαςδιάταξης:

Θέμα 1ο:Εισήγηση για το καθορισμό αριθμού μαθητευο-
μένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μετα-
λυκειακόΈτος –ΤάξηΜαθητείαςΕΠΑΛ,ΜαθητείαΕΠΑΣ) για
απασχόλησηστηνΜητροπολιτικήΕνότηταΘεσσαλονίκης της
ΠεριφέρειαςΚεντρικήςΜακεδονίας,κατάτοσχολικόέτος2020-
2021και2021-2022(σεπερίπτωσηαπασχόλησηςΕΠΑ.Σ.)

Εισηγήτρια:ΜαγδαληνήΦιλιππιάδου,ΠεριφερειακήΣύμβου-
λοςΜ.Ε.Θεσσαλονίκης

Θέμα2ο:Πρόσληψηπροσωπικού ιδιωτικούδικαίουορισμέ-
νουχρόνου,διάρκειαςδύο(2)μηνώνγιατηναντιμετώπισηπρό-
σκαιρωναναγκώντηςυπηρεσιώντηςΠ.Ε.Χαλκιδικής

Εισηγητής:ΔημήτριοςΤζηρίτης,Περιφερειακός Σύμβουλος
Π.Ε.Χαλκιδικής

Θέμα3ο:Έγκρισημέτρωνρύθμισηςοδικήςκυκλοφορίαςτης
μελέτης:ΜΕΛΕΤΗΚΟΜΒΩΝΟΔΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥΠΕΠΕΛΛΑΣ
Π.Ε.ΠΕΛΛΑΣ τηςΠεριφερειακήςΕνότηταςΠέλλας, σύμφωνα
μετοάρθρο52παρ.1τουΝ.2696/1999

Εισηγητής:ΑλκιβιάδηςΝουσηκύρου,ΠεριφερειακόςΣύμβου-
λοςΠ.Ε.Πέλλας

Θέμα 4ο:Έγκριση μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων–
αντιδρόμησης της οδούΚ.Καραμανλή τηςπόλης τωνΣερρών
(άνοδοςαπόοδόΘεσσαλονίκηςέωςοδό29ηςΙουνίου)τηςΠ.Ε.
Σερρών

Εισηγητής:ΔημήτριοςΜπαλαξής,ΠεριφερειακόςΣύμβουλος
Π.Ε.Σερρών

Θέμα 5ο:Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέ-
ντωντελώνκαιλοιπώνεσόδωντηςΠ.Ε.Ημαθίας

Εισηγητής:ΑπόστολοςΝεστορόπουλος,ΠεριφερειακόςΣύμ-
βουλοςΠ.Ε.Ημαθίας

Θέμα 6ο:Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέ-
ντωντελώνκαιλοιπώνεσόδωντηςΠ.Ε.Κιλκίς

Εισηγήτρια:ΑναστασίαΣωτηριάδου,ΠεριφερειακήΣύμβου-
λοςΠ.Ε.Κιλκίς
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ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό15-5-2020έως30-6-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάου-
σας

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη
κατοικία του ‘71,140τ.μ.

συνολικά, κάτω απόΠι-

ερίων, εντός οικοπέδου,

55.000 ευρώ.Τηλ.: 6945

122583EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη
οικοδομή από 100 τ.μ.

περίπου ο κάθε όροφος,

κοντάστηΜΕΒΓΑΛ.Τηλ.:

6971706894.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙστον κεντρικό

δρόμο τουΔιαβατούμα-

γαζί91τ.μ.Τιμήσυζητή-

σιμη.Τηλ.:6942067283

κοςΓιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα
63 τ.μ. μεπατάρι και υ-

πόγειοστηΒέροια,οδός

Τρύφωνος3.Τηλ.:6944

024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοι-
κίακοντάστο7οΔημοτι-

κό,75τ.μ.,μευπόγειο75

τ.μ.καιοικόπεδο200τ.μ.,

48.000 ευρώ.Τηλ.:6945

122583Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙπωλείται
οικόπεδο433μέτρα (πε-

ριφραγμένοαμπέλι).Τιμή

22.000 ευρώ.Τηλ.: 6971

879698.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη
ευκαιρία,πωλείταιοικόπε-

δο2στρ., οικοδομήσιμο,

με θέα, σε ήσυχη τοπο-

θεσία.Τιμή25.000 ευρώ.

Τηλ.:6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπε-
δοστηΜέσηΒέροιας, 6

στρέμματα, τιμή 130.000

ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:

6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα επιπλωμένη,

ΠλατείαΩρολογίου, οδός

Μιαούλη17,Βέροια.Τηλ.:

6977174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περί-

πτεροΑκροπόλεως,στην

καινούργια γέφυρα«Κού-

σιου».Τηλ.:6984108684.

Π Ι Ν ΔΟΥ  &  ΕΜ .
ΠΑΠΠΑ γωνία ενοικιά-
ζεται κατάστημα 45 τ.μ.

μεπατάρι &W.C., ανα-

καινισμένο με καινούρ-

για κουφώματα. Τηλ.:

6936554258.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                 
Κωδ:14039-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστηνοδόΣα-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας   ,

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβασημε
μηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

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

υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:12811-ΣΤΑΥΡΟΣΗΜΑΘΙΑΣΠΩ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΟΑΓΡΟΤΙΚΟΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΒΕΡΟΙΑΣ«VENUS
GROWERS»ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙΓΙΑΤΗΝΚΑΛΥΨΗΘΕΣΕΩΝΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣΤΩΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣΚΑΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΚΑΙ

ΔΕΧΕΤΑΙΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΑΤΙΣΠΑΡΑΚΑΤΩΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α)ΕργατώνΠαραγωγής
Β)Αδειούχωνκαιβοηθώνχειριστώνκλαρκ
Γ)ΤεχνίτηήΑρχιτεχνίτηήΕργοδηγούΜηχανικούεγκαταστάσεων

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

ΑρχιτεχνίτηήΕγκαταστάτηΗλεκτρολόγουΑ’Ειδικότητας

ΤΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑΤΗΝΥΠΟΒΟΛΗΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙΤΑΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):

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

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



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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρης
ανακαιν.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220
τ.μ58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,με
θερμ/τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας380€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο2οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330
ΚΕΝΤΡΟΣτουντιοεπιπλωμενο150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
τωρα15000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακ.γιαΙατρειο70000

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανι-
δα50τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρει-
α,ινστιντουτα,κτλπ349€
ΓΚΑΡΑΖ(θεση)ΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ37τ.μ60€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ:

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

ΤΑΦΟΡΑΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστον

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

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

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

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

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



ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζε-
ταιεπαγγελματικόςχώρος50
τ.μ.,πλήρωςανακαινισμένος,
1ος όρ., γωνιακό, δίπλα στα
Αστικά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δί-
πλωμα επαγγελματικό από
εταιρία κρεάτων.Πληρ. τηλ.:
2332042608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δι-
πλωμα Γ΄ κατηγορίας για
οδική βοήθεια στη Βέροια.
Τηλ.: 23310 41601 & 6980
136902&6988564576.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1. Οδηγός
ταξί, 2. Βοηθός συνεργείου
από επιχείρηση στη Βέροια
για πλήρη απασχόληση, ι-
κανοποιητική αμοιβή. Και

πωλούνταιγαϊδουράκια.Τηλ.
Επικοινωνίας:2331071553&
2331062900,ώρεςεπικοινω-
νίας:9.00με18.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για περι-
ποίηση ενόςανδρόγυνουστη
ΜελίκηΗμαθίαςγια24ωρηβά-
ση, με δίπλωμααυτοκινήτου.
Τηλ.:2331081912.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πτυχ ιούχος
βοηθός φαρμακείου στη Βέ-
ροια.Τηλ.:6947564217.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζη-
τάει να προσλάβει για μόνι-
μη απασχόληση, εξωτερικό
πωλητήήπωλήτριαγιατους
Νομούς Ημαθίας, Πέλλας,
Θεσσαλονίκης.Απαραίτητα
προσόντα, ευχέρεια λόγου,
αγγλική γλώσσα, δίπλωμα
αυτοκινήτου, άδεια εργασίας

προσωπικού ασφαλείας, ε-
μπειρία με βιογραφικό και
συστάσεις.Μισθός,ασφάλι-
ση καιποσοστά.Παραλαβή
δικαιολογητικών με συνέ-
ντευξη στα κεντρικά γρα-
φεία μας,Θεσσαλονίκης 45
Βέροιαwww.securitytsiflidis.
gr-sales@securitytsiflidis.
gr-Τηλ.2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

με πείρα και αγάπη για τα
παιδιά αναλαμβάνει τη φύ-
λαξη βρεφών και νηπίων.
Τηλ.:6987910004.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
περιποίηση γερόντων και
για 24ωρη απασχόληση,
καθαριότητα γραφείων και
σκάλες.Τηλ.:6946479828.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από
τηΒέροια, επιθυμεί γνωρι-
μίαμεκοπέλα25-40ετών.
Τηλ.:6974706470.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-
ρίς υποχρεώσεις ζητά Κυ-
ρία έως 50 ετών για οο-
βαρή σχέση. Τηλ.: 6984
040769.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
-Υπόγειοκυριαχρήση90τ.μ.

-Ισόγειοκύριαχρήση90τ.μ.

-Όροφοςκύριαχρήση90τ.μ.

-2ος όροφος κύρια χρήση

90τ.μ.,σύνολο360τ.μ..Έχει

κλιματισμόκαασανσέρ.Αρι-

στοτέλους21,στοκέντροτης

Βέροιας.Πληροφορίες: 6945

541642 (Ζαφείρης) & 6972

605550(Βασίλης)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να

γνωρίζει το πρόγραμμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα

Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που

να έχει γνώσεις χειριστή

κλαρκ

Πληροφορίες  στο

τηλ.:6947021868

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΠΙΠΛΑ
Πωλούνταιοικιακάέπιπλαμεταχειρισμένασετιμήευκαιρί-

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



P Τελικά, τόσα χρόνια με-
τά, μάθαμε επιτέλους τι θα πει ο 
κόσμος…

 
P Θαρρείς κι εμείς δεν 

είμαστε κόσμος.
 
P Πάντως η κανονικότη-

τα θα επιστρέψει μόνο αν δεις 
πολλούς άντρες να περιμένουν 
έξω από τα Ζάρα.

 
P Ελληνίδες γυναίκες εί-

ναι αυτές που χάνουν ώρες 
για ψώνια στην αγορά και ό-
ταν έλθει η ώρα φοράνε ό,τι 
κουμπώνει.

 
P Το καλό νέο της ημέρας 

είναι ότι άνοιξε facebook η για-
γιά η Ζαφείρα. Το κακό ότι ψά-
χνει γκόμενους.

 
P Ναι, είναι αυτή η γιαγιά 

που μου ζήτησε να της πάρω 
PC και με πλήρωσε με πισία.

 
P Αυτή που μου έκανε τσιριχτά όταν ή-

μουν μικρός. Με συνέπεια να έχω γονιδιακή ροπή 
στους λουκουμάδες.

 
P Μεγάλωσα στον αφρό με τσιριχτά, και 

παντρεμένος συνεχίζω με τσιρίγματα.
 
P Στους γονείς μου οφείλω το ζην, στους δά-

σκαλούς μου το ευ ζην και στην αγάπη το ότι δεν 

μου χωράει το μπλουτζίν.
 
P Μου το έλεγαν, αλλά δεν το πίστευα: 

ότι το μυστικό ενός γάμου είναι να μην κάνεις 
ποτέ την πρόταση.

 
P Και δεν μου λέτε, τροφική αλυσίδα είναι 

εκείνο που σε δένουν για να μην τρως;
 
P Καταργείται το όριο των έξι ατόμων ανά 

τραπέζι. Κι άντε να βρεις κάθε μέρα 
άλλους τέσσερις να τρως από τα 

μακαρόνια του κορωνο-
ϊού ή εκείνα του πολέμου.

  
P Και:  
Ο σύζυγος απουσιάζει 

από το σπίτι και η γουστό-
ζα σύζυγος βρίσκεται στο 
κρεβάτι με τρεις εραστές! 
Ξαφνικά ακούγεται το αυτο-
κίνητο του συζύγου καθώς 
παρκάρει έξω από το σπίτι. 
Βιαστικά η σύζυγος βάζει 
τον έναν εραστή στην κου-
ζίνα, τον άλλο στο μπάνιο 
και τον άλλο τον βγάζει στο 
μπαλκόνι. Έπειτα κλείνει τις 
μπαλκονόπορτες. Μπαίνει 
ο σύζυγος, φιλάει τη γυναί-
κα του, πάει στο μπάνιο να 
πλυθεί και βλέπει τον έναν 
εραστή.

– Τι κάνεις εσύ εδώ; ρω-
τάει.

– Είμαι υδραυλικός και 
ήρθα να επισκευάσω το 
καζανάκι, με φώναξε η σύ-
ζυγος.

– Α, καλά, είναι εντάξει 
τώρα;

– Ναι, όλα μια χαρά!
– Τι χρωστάμε;
– Πενήντα ευρώ.
– Ορίστε!
Του δίνει το πενηντάευρω και πάει στην κουζί-

να να πιει ένα ποτήρι νερό, όπου βλέπει τον άλλο 
εραστή.

– Τι κάνεις εσύ εδώ; τον ρωτάει.
– Είμαι ο ηλεκτρολόγος και ήρθα για να σας 

επισκευάσω το ψυγείο.
– Α, καλά, είναι εντάξει τώρα;
– Ναι, μια χαρά!
– Τι χρωστάμε;

– Πενήντα ευρώ.
– Ορίστε! και του δίνει ένα πενηντάευρω.
Εκείνη τη στιγμή, ο τρίτος εραστής, που παρα-

κολουθούσε ό,τι γινόταν από το μπαλκόνι, χωρίς 
όμως να μπορεί να ακούσει, ανοίγει την μπαλ-
κονόπορτα, προχωράει προς τον σύζυγο, και με 
απλωμένο χέρι λέει:

– Αφεντικό, κι εγώ πήγα με τη γυναίκα σου!

Κ.Π.
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Κομισιόν: «Πράσινο φως» 
για την ακτοπλοϊκή 

σύνδεση Ελλάδας - Κύπρου
Θετική έκβαση 

είχε η θαλάσσια 
σύνδεση Κύπρου – 
Ελλάδας. Σε δημο-
σιογραφική διάσκε-
ψη η Υφυπουργός 
Ναυτιλίας Νατάσα 
Πηλείδου επεσή-
μανε ότι μετά από 
πολύμηνες δ ια -
βουλεύσεις με την 
Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
οι οποίες άρχισαν το Ιούλιο του 2019, το Υ-
φυπουργείο Ναυτιλίας έχει εξασφαλίσει την έ-
γκριση της ΕΕ για την παροχή επιδότησης μέ-
γιστου ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, 
με σκοπό την επαναλειτουργία της θαλάσσιας 
σύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας.

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανταγωνισμού ημερομηνίας 3 Ι-
ουλίου 2020, η λειτουργία της θαλάσσιας επι-
βατικής γραμμής μεταξύ Κύπρου – Ελλάδας 
θεωρείται Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμ-
φέροντος (ΥΓΟΣ) σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί 
να χρηματοδοτηθεί από κρατικά κονδύλια.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη θετι-
κή αυτή εξέλιξη», τόνισε η Υφυπουργός Ναυ-
τιλίας παρά τω Προέδρω, Νατάσα Πηλείδου. 
«Έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την 
υλοποίηση του έργου αυτού, αφού η εξασφά-
λιση της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή είναι κομβική και αποτελεί προϋπό-
θεση για τις περαιτέρω συναφείς ενέργειες. 
Ωστόσο, παραμένει ακόμα αρκετός δρόμος 
μπροστά μας καθώς επόμενο βήμα είναι η 
διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού», εξήγησε η 
κα Πηλείδου.

Οι όροι των εγγράφων του διαγωνισμού 
έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τους κα-
νόνες της Ε.Ε., ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
επιδότηση θα καλύπτει μόνο το κόστος που 
απαιτείται για τη διαχείριση της ΥΓΟΣ (δηλα-

δή μόνο το κόστος με-
ταφοράς των επιβατών 
και όχι του φορτίου), 
ότι δεν θα προκαλείται 
αθέμιτος ανταγωνισμός 
και ότι θα αποφεύγεται 
η  υπεραντ ιστάθμιση 
(overcompensation). «Η 
Σύμβαση Ανάθεσης που 
θα υπογραφεί με τον επι-
τυχόντα προσφοροδότη 
θα είναι για τρία χρόνια 

με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα τρία χρό-
νια», ανέφερε η κα Πηλείδου.

Η Θαλάσσια Σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας θα 
πραγματοποιείται με επιβατηγό οχηματαγωγό 
πλοίο, Ro-Pax, το οποίο θα μεταφέρει επι-
βάτες και τα συνοδευόμενα αυτοκίνητά τους 
καθώς και φορτίο, και θα περιλαμβάνει το 
δρομολόγιο μετ’ επιστροφής από το λιμάνι Λε-
μεσού ή Λάρνακας προς Πειραιά και ενδεχο-
μένως ένα ενδιάμεσο σταθμό. Το δρομολόγιο 
που θα εκτελείται μια φορά τη βδομάδα κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες (Μάϊο - Σεπτέμ-
βρη) και μια φορά κάθε δύο βδομάδες κατά 
τους χειμερινούς μήνες (Οκτώβρη - Απρίλη), 
αναμένεται να εμπλουτίσει τα διαθέσιμα μέσα 
μεταφοράς και να δημιουργήσει ένα νέο τμήμα 
της αγοράς για καταναλωτές/ταξιδιώτες προς/
από την Κύπρο και την Ευρώπη.

«Στόχος του Υφυπουργείου Ναυτιλίας», 
σημείωσε η κα Πηλείδου «είναι όπως το εγ-
χείρημα αυτό ενισχύσει τη συνδεσιμότητα της 
Κύπρου με την Ηπειρωτική Ευρώπη. Επί του 
παρόντος, το μόνο διαθέσιμο μέσο μεταφοράς 
προς και από την Κύπρο είναι οι αερομεταφο-
ρές».

Κλείνοντας, η κ. Πηλείδου ευχαρίστησε την 
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής και τον Έφορο Ελέγχου Κρατι-
κών Ενισχύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας 
για τη σχετική καθοδήγηση που πρόσφεραν 
και την άψογη συνεργασία τους.
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