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Από το Πράσινο Ταμείο
χρηματοδοτείται ο Δήμος
Βέροιας για το Σχέδιο Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας

Διάλογο και σχέδιο
για την αξιοποίηση
των Ευρωπαϊκών
πόρων και όχι
προσχηματικές
συγκρούσεις
Του Γιάννη Μαγκριώτη

Σελ. 9

Σελ. 3

Πτώσεις δέντρων στη Βέροια
και ζημιές σε παραγωγές
του Αλεξανδρινού κάμπου,
από την χθεσινή
σφοδρή καταιγίδα με χαλάζι

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

-Στην Ημαθία την ερχόμενη Δευτέρα
ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδ. Λυκουρέντζος
Σελ. 11

Δέσμευση για λύση στο θέμα
των συμβασιούχων ΟΑΕΔ
του νοσοκομείου Ημαθίας

Σελ. 2

Νωρίτερα φέτος η διανομή
των βιβλίων για την επόμενη
σχολική χρονιά
Σελ. 2

Προαγόμενοι, απολυόμενοι
και αριστούχοι μαθητές
του 6ου Γυμνασίου Βέροιας
Σελ. 8

Η εταιρεία

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ
με έδρα τα Γιαννιτσά , στα πλαίσια
επενδύσεων και ανάπτυξης
των παραγωγικών της δραστηριοτήτων,
αναζητά μηχανικούς – τεχνικούς
και χειριστές κλαρκ με άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2382022064
Email: personnel@pavlides-group.gr
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Δέσμευση για λύση στο θέμα των συμβασιούχων ΟΑΕΔ
του νοσοκομείου Ημαθίας

ΕΤΟΣ:
2020
Μήνας: 6
Εβδομάδα: 25

05.02
Ανατολή Ήλιου:
.50
Δύση  Ήλιου: 19
170-196

ΠΕΜΠΤΗ
18
ΙΟΥΝΙΟΥ

υ, Αιθερίου
Λεοντίου, Υπατίο
Στην Αθήνα κατέβηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου, ομάδα συμβασιούχων (4000 ΟΑΕΔ) του νοσοκομείου Νάουσας όπου συμμετείχε στην απεργιακή κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ, με τη στήριξη του εργατικού κέντρου Νάουσας.
Ένα από τα βασικά ζητούμενα της πανελλαδικής απεργίας, ήταν και η μονιμοποίηση των συμβασιούχων με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Οι συμβάσεις των 4000 εργαζομένων του ΟΑΕΔ στην υγεία, λήγουν τον Φλεβάρη του 2021,
ωστόσο σε συνάντηση που ακολούθησε στο Υπουργείο και συμμετείχε και ο πρόεδρος του Σωματείου της Ημαθίας (νοσοκομείο Βέροιας) Θωμάς Μανιόπουλος, ο υφυπουργός κ. Κοντοζαμάνης, δεσμεύτηκε για την καλύτερη δυνατή λύση στο
θέμα. Αναμένεται και η υλοποίηση της δέσμευσης.

«Δίχτυα» προστασίας από τις
φυσικές καταστροφές
Αυτό που πρέπει να εμπεδώσουμε είναι ότι η
κλιματική αλλαγή έχει μετατρέψει το περίφημο
ελληνικό καλοκαίρι σε τροπικό με την σταθερή
εμφάνιση τα τελευταία χρόνια ισχυρών καταιγίδων
με ανεμοθύελλες και χαλάζι. Κάτι που προηγούμενες
δεκαετίες στα άνυδρα καλοκαίρια ήταν είδηση,
τώρα πλέον είναι συχνό φαινόμενο. Και τι γίνεται
για να αντιμετωπιστεί; Δυστυχώς ο ΕΛΓΑ και το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν μπορούν ακόμη
να ακολουθήσουν τις εξελίξεις και οι αγρότες μένουν
ακάλυπτοι. Η έλλειψη χρημάτων, αλλά και η αδυναμία
χάραξης νέας στρατηγικής με βάση την κλιματική
αλλαγή, φέρνουν σε αδιέξοδο τους παραγωγούς. Η
στροφή σε προγράμματα επιδότησης για τοποθέτηση
αντιχαλαζικών διχτυών θα βάλει σε λίγα χρόνια φρένο
στην συνεχή «αιμορραγία» του ΕΛΓΑ σε αποζημιώσεις
κάθε χρόνο, ενώ η αναθεώρηση του κανονισμού που
βασίζεται ακόμη στα δεδομένα περασμένων δεκαετιών
είναι επιβεβλημένη με την σύνταξη ενός σύγχρονου
και επικαιροποιημένου κανονισμού. Αυτά θα είναι
κυριολεκτικά και μεταφορικά τα «δίχτυα» προστασίας
της αγροτικής παραγωγής, αλλιώς κάθε χρόνο στο
περίμενε για την «κουτσουρεμένη» αποζημίωση.

Αναγκαίο και δίκαιο μέτρο τα
τέλη κυκλοφορίας με το μήνα

e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr
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Εξαμηνιαία ιδιωτ ών
εσωτερικού 50 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Πλειστηριασμών και
Διακηρύξεων             5,00 ευρώ.
Ισολογισμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συνεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται
ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 1801

Μέχρι τις 9.30 το βράδυ η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Βέροιας μάζευε και τα
τελευταία κλαδιά από τα δένδρα που έπεσαν
χθες λόγω της καταιγίδας και του δυνατού
αέρα.
Με την συνεχή παρουσία του αντιδημάρχου Βασίλη Παπαδόπουλου ολοκληρώθηκαν
οι   εργασίες και πλύθηκε στο κλείσιμο της
δύσκολης μέρας ,η παιδική χαρά στην γωνία
Ανοίξεως και Γράμμου αφού απομακρύνθηκε
το δέντρο που έκοψε η Πυροσβεστική, όσο και
ο δρόμος που είχε γεμίσει κλαδιά και χώματα.
Απρόβλεπτες  οι καλοκαιρινές μπόρες…

Νωρίτερα φέτος η
διανομή των βιβλίων
για την επόμενη
σχολική χρονιά

Μόλις έληξε η σχολική χρονιά για την δευτεροβάθμια και οι υπεύθυνοι του Υπουργείου
Παιδείας έχοντας υπόψη την πιθανώς νωρίτερη
έναρξη του νέου σχολικού έτους ξεκίνησαν τον
σχεδιασμό. Έτσι με στόχο να ολοκληρωθεί μέσα
στον Αύγουστο, θα αρχίσει από τις 13 Ιουλίου η
διανομή διδακτικών βιβλίων Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-21
και τα βιβλία θα αφορούν τα μαθήματα Γενικής
Παιδείας. Τα παραπάνω αναφέρει σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, η οποία ορίζει και
τη διαδικασία, η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί
από τους αρμόδιους.

Προσφυγή της Ελλάδας κατά της Δανίας
για την προστασία της φέτας

Συνδρομές

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

Μάζευαν
και καθάριζαν μέχρι
τη νύχτα

Αναγκαίο και δίκαιο χαρακτήρισε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, το άρθρο  του νομοσχεδίου για τα τέλη κυκλοφορίας
οχημάτων, με το οποίο θεσπίζεται για το τρέχον έτος η καταβολή τελών κυκλοφορίας σε μηνιαία βάση. «Υπάρχουν πάνω
από 1 εκατ. πολίτες, οι οποίοι είχαν καταθέσει πινακίδες τα
προηγούμενα χρόνια, αδυνατώντας να πληρώσουν τέλη, και
με τη συγκεκριμένη διάταξη θα μπορούν να προβαίνουν σε
άρση της ακινησίας και να πληρώσουν αναλογικά τέλη σε
μηνιαία βάση. Για πρώτη φορά, όσοι λοιπόν προχωρήσουν σε
άρση ακινησίας των οχημάτων τους, θα πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας για το διάστημα το οποίο θα κυκλοφορήσουν χωρίς
καμμία ποινή» τόνισε ο ημαθιώτης υφυπουργός Οικονομικών,
προσθέτοντας ότι «δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες οχημάτων που τελούν σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας για λόγους ανωτέρας βίας, σε περίπτωση που έρθει ο λόγος ακινησίας αυτής εντός του έτους 2020, να μπορούν να καταβάλουν τα
τέλη κυκλοφορίας αναλογικά για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι
το τέλος του έτους αυτού, και όχι για όλο το χρόνο».
Όντως σωστό και δίκαιο!

Στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Δανίας για
παραβίαση του κανονισμού ΠΟΠ
προσφεύγουν Κομισιόν και ελληνική κυβέρνηση. Χθες το πρωί ο Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Μάκης Βορίδης υπέγραψε το σχετικό πληρεξούσιο καθώς η σκανδιναβική χώρα αρνείται να συμμορφωθεί
με την υφιστάμενη νομοθεσία της
Ένωσης και παραβιάζει μία σειρά
άρθρων του ενωσιακού δικαίου α)
επιτρέποντας στους παραγωγούς
της να χρησιμοποιούν την ονομασία «φέτα» και να παράγουν και να
πωλούν απομιμήσεις της, και β) παραλείποντας να αποτρέψει την εξαγωγή απομιμήσεων τυριών από την
Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτες χώρες.
«Η προστασία των ΠΟΠ προϊόντων της πατρίδας μας αποτελεί απαρέγκλιτη δέσμευση της Κυβέρνησης μας και θα συνεχίσουμε να προασπίζουμε
τα δικαιώματα των Ελλήνων παραγωγών τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα σφετερίζεται την ονομασία ενός εκ των πλέον εμβληματικών προϊόντων μας, της Φέτας, αλλά και
των ελληνικών προϊόντων εν γένει», σημειώνει σε δήλωσή του ο κ. Βορίδης.
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Νίκος Κουτσογιάννης:
Η συνεργασία στον δήμο Νάουσας είναι η πιο σοφή επιλογή…
Να μείνει σταθερός στην πρότασή του ο δήμαρχος
«Ήλθε η ώρα να αρθούμε όλοι
στο ύψος μας. Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Η συνεργασία στον δήμο Νάουσας είναι η πιο σοφή επιλογή. Είναι
και επιθυμία της πλειοψηφίας της κοινωνίας. Καλώ τον δήμαρχο να μείνει
σταθερός και αταλάντευτος στη δική
του πρόταση και να θέσει δημόσια
σε ψηφοφορία την πρότασή του. Στις
προκλήσεις των καιρών ο ‘Κοινός Τόπος’ δηλώνει παρών.»
Αυτό τόνισε ο Νίκος Κουτσογιάννης, σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες το απόγευμα στο ξενοδοχείο
‘Εσπερίδες’. Ο τέως δήμαρχος, διένειμε μάλιστα το μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας, που στάλθηκε,
όπως είπε, από τον ίδιο το απόγευμα
της Πέμπτης 4 Ιουνίου στον δήμαρχο
Νικόλα Καρανικόλα, απαντώντας στο
αίτημά του για συνεργασία με τις δυνάμεις της μειοψηφίας.
Στη συνέντευξη Τύπου ο τέως δήμαρχος χαρακτήρισε εξόχως ρεαλιστική και διαφωτιστική την τοποθέτηση του δημάρχου στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο.
«Με αφοπλιστική ειλικρίνεια αντιλήφθηκε ότι δεν μπορεί να τα κατα-

φέρει μόνη της η διοίκησή του. Του αναγνωρίζω την έγκαιρη διάγνωση
του προβλήματος και την πολιτική γενναιότητα να ζητήσει τη βοήθειά
μας. Τα όσα ακολούθησαν και ενορχηστρώθηκαν μέσα στην ομάδα
του, εκφράζουν την τοξικότητα και την οπισθοδρόμηση, δείχνουν την

αδιαφορία, όλα ξένα με τις αντιλήψεις του ίδιου του δημάρχου. Δεν
εκτιμήσαμε σωστά το μένος και τη λύσσα κάποιων ανθρώπων, με διαρροές, και αήθη τρόπο απέναντι στον δήμαρχο, μέχρι και με υπόνοιες
εγκατάλειψης της θέσης του. Οργή και απέχθεια μας προκαλεί…» τόνισε, σημειώνοντας ότι η παράταξή του στους 10 μήνες άσκησε ήπια και
υπεύθυνη αντιπολίτευση, κλείνοντας τα αυτιά μας και βάζοντας πλάτη
σε θέματα του δήμου.
Μιλώντας για τη συνάντησή του με τον κ. Καρανικόλα, ο κ. Κουτσογιάννης υπογράμμισε ότι έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα, με σύγκλιση
απόψεων. Τόνισε δε ότι ο δήμαρχος ήταν που πρότεινε την ανάληψη
τριών έμμισθων διοικητικών θέσεων στην παράταξή του.
«Εμείς προτείναμε το κείμενο αρχών, με πολιτικές κόκκινες γραμμές. Ένα συμβόλαιο με το οποίο θα πορευόμασταν για τον τόπο μας.
Ουδέποτε εστίασε στις καρέκλες η συζήτησή μας. Ήταν ειλικρινής και
πραγματιστική, με αγνά κίνητρα η πρόθεσή μας και ομόφωνη η απόφαση του Κοινού Τόπου, με υπευθυνότητα και αντιλαμβανόμενη τις προκλήσεις. Θέσαμε στο περιθώριο αυτά που μας χωρίζουν, μπροστά στην
υγειονομική και οικονομική κρίση» ανέφερε ο κ. Κουτσογιάννης.
Αναφερόμενος στη στάση του απέναντι στην παράταξη της Ίλιας
Ιωσηφίδου, ο κ. Κουτσογιάννης ανέφερε ότι με την εμπειρία της θα
μπορέσει να είναι εγγυητής της καλής συνεργασίας των παρατάξεων,
με συγκεκριμένη θέση και ρόλο.
Παρόντες στη συνέντευξη ήταν οι δημοτικοί σύμβουλοι: Βαλσαμίδης,
Βασιλειάδου, Δάγγας, Δολδούρης, Ζάχος, Κουτσογιάννης, Μαλάκη,
Φουντούλης και ο ανεξάρτητος κ. Σαμαράς.
Κ.Π.

Από το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτείται ο Δήμος Βέροιας
για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Ο Δήμος Βέροιας είναι μεταξύ των 162 Δήμων της χώρας που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Ο Δήμος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και έχοντας θέσει ως στρατηγική κατεύθυνση την υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων με σεβασμό στις βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, προωθεί την
υλοποίηση στρατηγικού Σχεδίου για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα με στόχο την βελτίωση της
προσβασιμότητας κατοίκων και επισκεπτών στην αστική περιοχή του Δήμου και την αναβάθμιση
του αστικού περιβάλλοντος. Η διαδικασία για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ έχει ξεκινήσει, σε συνεργασία με εξωτερικό ανάδοχο (Project4 IKE), με διάρκεια από 12/06/2020 έως 11/08/2021.
Το συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο θα θέσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο η Δημοτική Αρχή
θα κινηθεί στη διάρκεια των επόμενων ετών, για την αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης
στις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών, με στόχο την εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου, αποδοτικότερου, δικαιότερου και περιβαλλοντικά φιλικού κυκλοφοριακού συστήματος. Ως περιοχή
παρέμβασης του ΣΒΑΚ νοείται η πόλη Βέροιας και οι κύριες συνδέσεις με τις λοιπές Δημοτικές
Ενότητες.
Η συμμετοχή και η διαρκής ενημέρωση των πολιτών και φορέων αποτελούν βασικές επιδιώξεις τόσο κατά τη φάση ανάπτυξης του ΣΒΑΚ όσο και κατά τη διαδικασία υλοποίησης των μέτρων
του σχεδίου που αφορούν διάφορες κοινωνικές και πληθυσμιακές ομάδες. Μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες διαβούλευσης θα προκύψουν οι προτάσεις και παρατηρήσεις κατοίκων και φορέων σχετικά τόσο με τα προβλήματα και την υφιστάμενη κατάσταση όσο και με τις προκαταρκτικές
προτάσεις μετέπειτα.
Ο Δήμος Βέροιας για την πληρέστερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των
ενδιαφερομένων ομάδων θα δημιουργήσει ξεχωριστή ιστοσελίδα για το ΣΒΑΚ στο site του Δήμου
όπου και θα αναρτάται όλο το απαραίτητο υλικό που θα προκύπτει κατά την κατάρτιση του Σχεδίου.
Η Δημοτική Αρχή στηρίζει τις ανοιχτές και συμμετοχικές διαδικασίες για να σχεδιάσουμε όλοι
μαζί από κοινού το μέλλον μας και να συμβάλλουμε στην επίλυση των βασικών προβλημάτων κινητικότητας του Δήμου μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και μια πιο βιώσιμη πόλη για όλους.

Διακοπή νερού σήμερα στο Μακροχώρι
λόγω βλάβης στο δίκτυο
Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γίνεται
γνωστό ότι σήμερα Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 θα γίνει διακοπή νερού από τις 8:30 έως τις14:30, σε όλη τη
Δημοτική Κοινότητα Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας, λόγω εργασιών αποκατάστασης σε βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης της Κοινότητας.
Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού,
προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό διάστημα των εργασιών. Παράλληλα με την ανακοίνωση στα ΜΜΕ, πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται
έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση.
Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης καταβάλλουν προσπάθειες ώστε οι εργασίες να αποκατασταθούν
το γρηγορότερο δυνατόν. Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την ολιγόωρη
αναστάτωση που θα υποστούν.
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Νέα πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για θέσεις εκπαιδευτών
ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης»
Δημοσιεύθηκε νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά
Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ»
(ΟΠΣ 5002212).
Οι ιστοσελίδες πρόσβασης στα σχετικά αρχεία της Πρόσκλησης είναι οι ακόλουθες:
• Ιστοσελίδα Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.
inedivim.gr)
• Ιστοσελίδα Έργου (http://
kentradiaviou.gr)
Σύμφωνα με την ανωτέρω Ανακοίνωση και τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης:
• Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ( http://mis.inedivim.
gr )
• Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 15/06/2020
(ώρα 11:00 π.μ.) έως και 29/06/2020
(ώρα 11:00 π.μ.).
• Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός
σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4
έ ως και τις 03/07/2020 στη διεύθυνση :
Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης,
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, ΤΚ 111 43
Αθήνα (Κεντρική Γραμματεία – 2ος Όροφος).
• Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με
την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και

αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή
fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
• Φάκελοι δικαιολογητικών που θα
κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται
δεκτοί.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης
(Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση
Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Τμήμα Διαχείρισης Έργων Προ-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Σε μια όμορφη και αξιέπαινη πράξη προχώρησαν οι μαθητές της Τρίτης τάξης
του 1ου Γυμνασίου Βέροιας. Όταν ακυρώθηκε η τριήμερη εκδρομή τους, αποφάσισαν να διαθέσουν το χρηματικό ποσό που είχαν ήδη συγκεντρώσει, για να
καλύψουν ορισμένες ανάγκες του σχολείου. Με τα χρήματα αυτά αγοράστηκε
ένας βιντεοπροβολέας καθώς και ένας μεγάλος αριθμός βιβλίων για τη σχολική
βιβλιοθήκη.
Ο Σύλλογος Καθηγητών και ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου ευχαριστούν
τους μαθητές για τη δωρεά τους και τους εύχεται να κάνουν στο μέλλον πολλά
και συναρπαστικά ταξίδια, «γεμάτα περιπέτειες, γεμάτα γνώσεις»!

1η εθελοντική αιμοδοσία,
ΤΕΕ/ΤΚΜ Ημαθίας
για δημιουργία
Τράπεζας Αίματος
Η Ν.Ε. Ημαθίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο
Βέροιας, διοργανώνει την 1η εθελοντική αιμοδοσία, για δημιουργία
Τράπεζας Αίματος, την ερχόμενη εβδομάδα από 15 έως 19/6/2020
και ώρες 09:00 – 12:00, στο τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας (1ος όροφος).
Προτρέπουμε όσα μέλη μας αλλά και όσους συγγενείς και φίλους αυτών έχουν τη δυνατότητα, να συμμετάσχουν διαθέτοντας 10΄
από το χρόνο τους, χαρίζοντας όμως ζωή σε όσους το έχουν πραγματική ανάγκη.
Η στήριξη του επιτυχημένου θεσμού της Εθελοντικής Αιμοδοσίας,
σε μία περίοδο αυξημένων αναγκών για αίμα, αποτελεί στοιχείο αλληλεγγύης και συλλογικού ενδιαφέροντος στην κοινωνία.
Προσερχόμαστε μαζικά στην προγραμματισμένη αιμοδοσία! Δεν
αδιαφορούμε!
Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της αιμοληψίας, αλλά και
να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των εθελοντών, παρακαλούμε, επικοινωνήστε με το γραφείο του ΤΕΕ στη Βέροια, για την κατάρτιση
σχετικού προγράμματος.
Υπεύθυνος της αιμοδοσίας: Τσαρουχά Αρετή (Τηλ. 23310 21060)
Αριθμός Μητρώου του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών του ΤΕΕ/
ΤΚΜ - ΝΕ ΗΜΑΘΙΑΣ: 15398
Για τη ΝΕ ο πρόεδρος
Παλουκίδης Κωνσταντίνος

γραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, Τ.Κ.11143,
Αθήνα
e-mail: gerimoglou.a @inedivim.gr
Τ: 213 131 4636

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι:
1. Τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλη Παπαδόπουλο για την άμμεση παρέμβαση του στα αιτήματα μας.
2. Την κ. Μαρίνα Ρωσσάκη για την δωρεά ενός πλήρους γεύματος υπέρ υγείας της οικογενείας της
3. Την επιχείρηση ΝΙΩΠΑΣ για την δωρεά κρουάσαν για το πρωινό γεύμα των παιδιών
4. Ανώνυμη κυρία για την προσφορά ενός γεύματος εις μνήμην Θωμά Ταραμονλής
Ο Θεός αν τον αναπαύσει.
Η Εθελόντρια Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»
Πινόκιο
Προβολές:
Πέμπτη 18/6 – Παρασκευή 19/6 – Σάββατο
20/6 – Κυριακή 21/6
– Δευτέρα 22/6 στις
21.00
Σκηνοθεσία: Ματέο
Γκαρόνε
Σενάριο: Ματέο
Γκαρόνε, Μάσιμο Κετσερίνι
Πρωταγωνιστούν: Ρομπέρτο Μπενίνι, Φεντερίκο Ιελάπι,
Ρόκο Παπαλέο, Μάσιμο Κετσερίνι, Μαρίν Βακτ
Για Πάντα…
Προβολές: Τρίτη 23/6 στις 21.00
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προβολές: Τετάρτη 24/6 στις 21.00

18/6/20 - 24/6/20

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

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.
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-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ 8:00
Τηλ. Επικοινωνίας Υπεραστικών
Γραμμών: 2331022342.
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Λήγει στις 30 Ιουνίου
η ηλεκτρονική
υποβολή αρχικής
ή διορθωτικής
δήλωσης της
επιφάνειας ακινήτων
στους Δήμους

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι λήγει στις 30 Ιουνίου
2020 η προθεσμία για την διόρθωση τετραγωνικών των ακινήτων χωρίς πρόστιμα σύμφωνα με το Δελτίο τύπου του ΥΠ.ΕΣ .
Υπενθυμίζεται ότι :
α) Οι πολίτες μπορούν με τους κωδικούς που χρησιμοποιούν
για την είσοδο στο taxis να υποβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://tetragonika.govapp.gr) χωρίς κανένα δικαιολογητικό, αίτηση για διόρθωση.
β) Να προσέλθουν στο Τμήμα Εσόδων Γραφείο ( 10 ) έχοντας μαζί τους :
1. Ε9 Ιδιοκτήτη.
2. Λογαριασμό ΔΕΗ .
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του Δήμου Αλεξάνδρειας. (Υπεύθυνοι Επικοινωνίας ο κος Παναγιώτης Μεσσαλάς τηλέφωνο
23333501123 & ο κος Μελιτζανάς Θωμάς 2333350129)
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Φρόσω Καρασαρλίδου προς Κωστή Χατζηδάκη:
Ερωτήματα και ανησυχία για την ανάπτυξη
του Αιολικού Πάρκου Βερμίου και τον κίνδυνο
διατάραξη του οικοσυστήματος στην περιοχή
Tην “άμεση ανάγκη αναθεώρησης του μεγέθους του Αιολικού
Πάρκου Βερμίου” θέτει η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου με
Ερώτησή της στη Βουλή προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
Η κα Καρασαρλίδου σημειώνει ότι το πολύ-επίπεδο και πολύ-παραγοντικό πρόβλημα που προκύπτει από την εγκατάσταση
του φαραωνικού αιολικού πάρκου στο Βέρμιο, είναι ότι έχουν
χωροθετηθεί 1,5 GW εγκατεστημένης ισχύος Α/Γ σε δυο Δήμους
στο Βέρμιο και η δυναμικότητα αυτή αντιστοιχεί στο 22% των 7,0
GM εγκατεστημένης ισχύος αιολικών που προβλέπει το τελικό
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.
«Στο όρος Βέρμιο και εντός, κυρίως, περιοχών NATURA
2000 επιχειρείται η εγκατάσταση επιπλέον 345 MW αιολικών
πάρκων εγκατεστημένης ισχύος ή 82 και πλέον ανεμογεννητριών
εγκατεστημένης ισχύος 4,2 MW, ενώ, ήδη, έχουν εγκατασταθεί
και λειτουργούν 32 ανεμογεννήτριες εγκατεστημένης ισχύος 84
MW. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός ούτε
σύνδεση των χορηγούμενων αδειών με τους στόχους που θα πρέπει
να επιτευχθούν και με την φέρουσα ικανότητα των περιοχών. Ο προσφάτως επιχειρούμενος “Εκσυγχρονισμός της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας” επιβεβαίωσε αυτή την άναρχη κατεύθυνση, υποβαθμίζοντας
τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και “επιταχύνοντας” παράλληλα το πρώτο στάδιο αδειοδότησης ΑΠΕ, καταργώντας τις άδειες
παραγωγής», τονίζει η κα Καρασαρλίδου.
Και καταλήγει:
Επειδή συχνά οι χωροθετήσεις των ΑΠΕ, ενώ συνοδεύονται συνήθως από τη ρητορική της πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης, δεν
λαμβάνουν υπόψη τους ούτε τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών
αλλά ούτε και τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, αντιβαίνοντας,
τελικά, τον αρχικό στους στόχο. Παράλληλα δε, λαμβάνουν μορφή
φαραωνικών έργων χωρίς να προσφέρουν αντίστοιχα ενεργειακά και
οικονομικά οφέλη για τους κατοίκους των περιοχών.
Επειδή στο Βέρμιο έχει αδειοδοτηθεί και αναμένεται να αδειοδοτηθεί η εγκατάσταση ανεμογεννητριών που καθιστούν το Βέρμιο
Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας σε μια περιοχή υποπολλαπλάσια σε
έκταση από τις ήδη θεσμοθετημένες.
Επειδή η αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που δρομολόγησε η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ τον Φεβρουάριο του 2019 «πάγωσε» επί ένα χρόνο α ευθύνη
της κυβέρνησης ΝΔ, ενώ παράλληλα δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο
Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000,
που ξεκίνησε επίσης η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Επειδή η εγκατάσταση των (επιπλέον) ανεμογεννητριών θα οδηγήσει στην αλλαγή του ανάγλυφου του βουνού, σε μια συνολική αλλαγή
του φυσικού τοπίου και στη διατάραξη του οικοσυστήματος της περιοχής, όχι μόνο λόγω της έκτασης που καταλαμβάνουν οι Α/Γ, αλλά και
λόγω των συνοδών έργων.
Επειδή είναι αυξημένη και η πιθανότητα επηρεασμού ή εξαφάνισης
σημείων υδροληψίας που υδροδοτούν τους οικισμούς αλλά και άλλων
που χρησιμοποιούνται από κτηνοτρόφους, οι οποίοι βρίσκονται σε
περιοχές εγκατάστασης των Α/Γ.
Επειδή, η υπόψη περιοχή έχει αναπτυγμένο ορεινό και φυσιολατρικό τουρισμό ενώ, παράλληλα, έχει δυο από τα πιο δυναμικά χιονοδρομικά κέντρα, το ΣΕΛΙ και τα 3-5 Πηγάδια.

Ερωτάται ο κ. υπουργός:
1) Πότε προβλέπεται η ολοκλήρωση της αναθεώρησης του Ειδικού
Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ένταξη στο τοπίο αλλά και την
πραγματική φέρουσα ικανότητα των περιοχών;
2) Για ποιους λόγους παραβιάζεται η αναλογικότητα σε τέτοιο
βαθμό στο Βέρμιο, κατά τη χωροθέτηση αιολικών σταθμών, και πώς
σκοπεύει η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει αυτό;
3) Πως και σε ποιο βαθμό θα αντισταθμιστεί η καταστροφή του
ανάγλυφου του βουνού και τι προβλέπεται για την απόσυρση και
ανακύκλωση των Α/Γ μετά το τέλος της ζωής τους, ώστε να αποφευχθούν οι μόνιμες και απρόβλεπτες επιπτώσεις στο περιβάλλον που
θα προκύψουν από τέτοιας έκτασης παρέμβαση στο Βέρμιο; Πότε
προτίθεται να εκδώσει το ΥΠΕΝ τη σχετική απόφαση που προβλέπει
ο Νόμος 4685/2020 και τι περαιτέρω προβλέψεις σχεδιάζονται πέραν
των όσων ισχύουν;
4) Προβλέπεται η ανάπτυξη των Ενεργειακών Κοινοτήτων και
ιδιαίτερα των μικρών υδροηλεκτρικών στο Βέρμιο, αξιοποιώντας το
πλούσιο υδάτινο δυναμικό;

Μέλλων Γάμος
Γνωσ τοποιε ίται σύμφ ων α με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΤΖΗΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργίου και της Ασπασίας, το γένος Μαργαρίτη, που γεννήθηκε στα Γιαννιτσά Πέλλας και κατοικεί στην Κατερίνη Πιερίας
και η ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
του Ιωσήφ και της Ελένης, το γένος Ιωαννίδη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο
Δημαρχείο Κατερίνης.
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Kυριακή 21 Ιουνίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίου
Aντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση
της ψυχής του αγαπημένου ανηψιού και εξάδελφου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛ.
ΓΚΙΜΑ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το
Θεό.
Οι θείες, Τα ξαδέλφια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου
2020 στις 11.30 π.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια)
Βέροιας η Λαμπρινή Κωστοπούλου
σε ηλικία 87 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου
2020 στις 2.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό
Προφήτου Ηλία Ζερβοχωρίου ο Θεόδωρος Φωτιάδης σε ηλικία 82 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 στις 11.00 π.μ. από τον
Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στο Ταγαροχώρι Ημαθίας η Μαγδαληνή Λοκμανίδου σε ηλικία 90 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν
φάρμακα που δεν χρειάζονται ,
μπορούν να τα προσφέρουν
για το Γηροκομείο Βέροιας
,στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς.

Συλλυπητήριο για την απώλεια
του Κώστα Μπραβάκη
Το προσωπικό της «Πρωτοβουλίας για το Παιδί» εκφράζει στην οικογένειά του τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια του Κώστα
Μπραβάκη.
Κάποιοι από εμάς είχαν την ευτυχία να έχουν τον Κώστα δάσκαλο μουσικής στα παιδικά ή εφηβικά τους χρόνια, άλλοι τον γνώρισαν ως καθηγητή φίλων ή οικείων τους στο Ωδείο. Όλοι μας τον γνωρίσαμε μέσα από τα
έργα του. Το Ωδείο Φίλιππος που ίδρυσε μαζί με την σύζυγό του, ήταν και
συνεχίζει μέχρι σήμερα να είναι δίπλα μας εμπράκτως και οι άνθρωποί του
δεν είναι απλώς συμπαραστάτες μας, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις είναι
«εμείς». Τα τελευταία χρόνια, η ασθένεια του, μας στέρησε την φυσική του
παρουσία από τις εκδηλώσεις μας, ωστόσο τον νιώθαμε και θα τον νιώθουμε πάντα δίπλα μας μέσα από την οικογένειά του.
Τον αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη για την υποστήριξη και την προσφορά του.
Το έμμισθο και εθελοντικό προσωπικό
της «Πρωτοβουλίας για το Παιδί».

Συλλυπητήριο του «ΕΡΑΣΜΟΥ»
για το θάνατο του Κώστα Μπραβάκη
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» εκφράζει
τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Κώστα Μπραβάκη, μετά
τον πρόσφατο χαμό του.
Ο Κώστας Μπραβάκης υπήρξε για δεκαετίες ένας σεμνός, αλλά και
πνευματικά ανήσυχος άνθρωπος, ένας ευαίσθητος και ιδιαίτερα χαρισματικός καλλιτέχνης με οξύνοια, αντίληψη, έμπνευση και βαθιά γνώση των
μυστικών του πενταγράμμου, την οποία και μεταλαμπάδευσε με πολλή αγάπη, επιστημοσύνη αλλά και καρποφόρα μεταδοτικότητα σε πολλές γενιές
παλιών και νέων μουσικών της Βέροιας που σπούδασαν στο πλάι του!
Ευχόμαστε ολόψυχα ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του και να ενδυναμώσει με υπομονή, κουράγιο και παρηγοριά τους οικείους του!
Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος
Φωστηροπούλου Γεωργία

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Συνεστίαση στην
πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ
Η λέσχη μας έχει την Κυριακή 21 Ιουνίου 2020 το μεσημέρι
συνεστίαση στην πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ. Η συμμετοχή κατ’ άτομο είναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει ουζάκι με μεζέ, κρεατικό. Ώρα
προσέλευσης 13.00. Για τη συμμετοχή σας τηλεφωνείστε μας ή περάστε από τα γραφεία μας Ανοίξεως 90. Η λέσχη μας είναι ανοικτή
Δευτέρα-Τεταρτη-Παρασκευή 10-12 το πρωί. Τηλ. Επικοινωνίας:
23310 25654.
Το Δ.Σ.

Εκπαιδευτικά
προγράμματα
στα σχολεία
Το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων ενέκρινε τη διεξαγωγή κατά το
σχολικό έτος 2020-2021,
δύο προγραμμάτων, που
σχεδίασε και υπέβαλε η
Πρωτοβουλία για το Παιδί.

Τα προγράμματα αυτά είναι:
Α. «Προστατεύω το σώμα μου» και
Β. «Η δύναμη του εθελοντισμού-το παράδειγμα της Πρωτοβουλίας για το Παιδί»
Παρουσίαση των προγραμμάτων με λίγα λόγια
Α. «Προστατεύω το σώμα μου»
Διαπιστώσεις-αναγκαιότητα προγράμματος
Η παραμέληση και η κακοποίηση των παιδιών (σωματική,
ψυχολογική και σεξουαλική) έχουν λάβει σοβαρές διαστάσεις
και στη χώρα μας, με καταστρεπτικά αποτελέσματα στη
ζωή, την ψυχική υγεία και τη κοινωνική λειτουργικότητα των
θυμάτων. Η επανάληψη του φαύλου κύκλου της βίας με την
μετατροπή των θυμάτων σε μελλοντικούς θύτες, επιτείνει
τις σοβαρές συνέπειες αυτού του κοινωνικού φαινόμενου. Η
ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία μαθημάτων πρόληψης,
αποτροπής και αντιμετώπισης είναι ζωτικής σημασίας για την
αναχαίτιση, τον περιορισμό και τον έλεγχο των περιστατικών,
προς όφελος εν τέλει της κοινωνικής συνοχής. Το Σχολείο
είναι ο ζωτικός και κατάλληλος χώρος, τόσο για την ανάπτυξη
ενός σχεδιασμένου προγράμματος ενημέρωσης και πρόληψης, όσο και για τον εντοπισμό και αντιμετώπιση κρουσμάτων παραμέλησης-κακοποίησης.
Στόχοι του προγράμματος
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στον εφοδιασμό των μαθητών
με εκείνες τις γνώσεις και τις ιδέες, που θα τους βοηθήσουν
να προστατεύουν τον εαυτό τους από κακόβουλες προθέσεις
τρίτων με εκμάθηση στρατηγικών ασφάλειας και αποφυγής κινδύνων, να θεμελιώσουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις και να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και την ψυχική ανθεκτικότητά τους.
Ομάδα στόχου-διεξαγωγή
Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
Προβλέπονται τρεις (3) διδακτικές ώρες για τους μαθητές
των τάξεων Α΄ έως και Δ΄ Δημοτικού και τέσσερεις (4) διδακτικές ώρες για τις τάξεις Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού.
Β. «Η δύναμη του εθελοντισμού-το παράδειγμα της
Πρωτοβουλίας για το Παιδί»
Διαπιστώσεις-αναγκαιότητα προγράμματος
Ο εθελοντισμός στη χώρα μας δεν έχει αναπτυχθεί σε
συστηματική βάση. Η σημασία του στην κοινωνικοποίηση και
στην εξέλιξη των παιδιών και των νέων και στη συγκρότηση
κοινωνίας πολιτών πάνω στις υγιείς βάσεις της αλληλεγγύης
και της προσφοράς είναι μεγάλη. Η κοινή αυτή διαπίστωση
απορρέει και από την παρατήρηση της συμβολής των εθελοντών νεαρής κυρίως ηλικίας στο έργο της Πρωτοβουλίας για
το Παιδί, αλλά και από την ωφέλεια που αποκομίζουν αυτοί,
μέσω της εθελοντικής τους δράσης.
Στόχοι του προγράμματος
Το πρόγραμμα έχει σκοπό να εισαγάγει τους μαθητές
στην έννοια του εθελοντισμού και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν την δύναμη που έχει η συνεργασία πολλών εθελοντών για ένα κοινό σκοπό, μέσω της ευχάριστης βιωματικής
άσκησης και της συζήτησης που καθοδηγεί ο εισηγητής- εμψυχωτής. Οι μαθητές συνειδητοποιούν τον αντίκτυπο που έχουν οι ατομικές μας πράξεις στο κοινωνικό σύνολο αλλά και
το πώς μπορούν μικρές δράσεις εθελοντισμού-προσφοράς,
όταν συνδυαστούν και οργανωθούν, να έχουν ένα μεγάλο και
θετικό αποτέλεσμα, ώστε τελικά να κινητοποιούνται και να
αναλαμβάνουν παρόμοιες πρωτοβουλίες.
Ομάδα στόχου-διεξαγωγή
Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης και Λυκείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Νομού Ημαθίας και προσαρμόζεται
από τον εμψυχωτή ανάλογα με την ηλικία, το γνωστικό επίπεδο αλλά και την εμπειρία των μαθητών στον εθελοντισμό.
Πληροφορίες για την υποδοχή και εκτέλεση των προγραμμάτων
Η συμμετοχή είναι προαιρετική και δωρεάν, ενώ είναι
απαραίτητη η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης των γονέων
των μαθητών.
Πληροφορίες
«Προστατεύω το σώμα μου»
Μαρία Πανταζή, Ψυχολόγος στο Κέντρο Συμβουλευτικής
και Θεραπείας Τραύματος της Πρωτοβουλίας για το Παιδί
Βενιζέλου 46 Βέροια, ΤΚ 59131, τηλ. 2331023700
«Η δύναμη του εθελοντισμού-το παράδειγμα της Πρωτοβουλίας για το Παιδί»
Κοσμάς Παπαχρήστου, υπεύθυνος Επικοινωνίας και Εθελοντισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί
Γραφεία Διοίκησης-Εθελοντών, Ανοίξεως 19 Βέροια, ΤΚ
59131, τηλ. 2331029571
ΤΟ Δ.Σ.

ΠΕΜΠΤΗ
18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
2020
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ποιοι έμποροι, παραγωγοί
και βιοτέχνες θα στήσουν σήμερα
πάγκους στην Λαϊκή της Μελίκης

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, σε συνεργασία με τους τοπικούς
συνδέσμους Εμπόρων και Παραγωγών Λαϊκών αγορών, ανακοινώνει τα ονόματα των εμπόρων, των βιοτεχνών και των
παραγωγών που θα συμμετέχουν στην Λαϊκή Αγορά της πόλης της Μελίκης για την Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020:
ΕΜΠΟΡΟΙ
• ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
• ΤΟΣΚΑ
• ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ
• ΜΕΧΜΕΤΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ
• ΓΙΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
• ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
• ΤΖΙΤΖΙΛΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
• ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
• ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ
• ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
• ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
• ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
• ΝΥΧΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
• ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
• ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
• ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
• ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
• ΚΟΥΡΜΠΕΚΛΗΣ
• ΜΥΡΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ
• ΓΚΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

• ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ
• ΑΤΣΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
• ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
• ΣΙΚΟΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ
• ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
• ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ
• ΜΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
• ΓΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
• ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
• ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
• ΣΙΚΟΒΑΡΑΣ
• ΚΗΠΟΥΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΙΚΗ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΣΗ
ΜΗΤΡΟΥ ΣΜΑΡΩ
ΒΡΕΤΑ – ΓΩΓΟΥ ΧΡΥΣΗ
ΓΚΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΑΓΟΥΑ ΝΙΝΑ
ΦΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΊΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3
ΖΕΠΠΑ ΕΥΔΟΚΙΑ 4
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 6
ΑΡΣΕΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 7
ΚΙΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 8
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ 11
ΦΑΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15
ΤΣΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 16
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17
ΚΑΡΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 18
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19
ΜΠΡΟΥΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 20
ΚΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 21
ΤΡΑΜΠΟΥΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 22
ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ ΟΘΩΝ 23
ΤΟΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 24
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 25
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 26
ΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27
ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 28
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΚΟΣΜΙΑ 29
ΠΑΠΧΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30
ΤΡΟΥΠΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31
ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΒΡΗΣΙΔΑ 33
ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34
ΚΑΛΜΟΥΚΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35
ΣΑΜΣΩΝΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ 36
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΛΙΑ 37
ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ 38
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39
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Εκπαιδευτική διημερίδα
στο Αστυνομικό Μέγαρο
Θεσσαλονίκης, για την
ενδοοικογενειακή βία και την
προστασία των θυμάτων

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία
εκπαιδευτικό
πρόγραμμα επιμόρφωσης
αστυνομικού
προσωπικού με
αντικείμενο το
νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της
ενδοοικογενειακής βίας και την
προστασία των
θυμάτων, που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 15-16 Ιουνίου 2020 στο αμφιθέατρο του
Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.
Η διημερίδα συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης
και τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό την
επιμόρφωση – ενημέρωση του αστυνομικού προσωπικού σε θέματα ενδοοικογενειακής
βίας, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία του χειρισμού των περιστατικών, καθώς
και στην ευαισθησία – σεβασμό που πρέπει να επιδεικνύεται στα θύματα.
Στην εκπαίδευση συμμετείχαν ως εισηγητές οι:
• κα. Μαργαρίτα Χρα, Εισαγγελέας Ενδοοικογενειακής Βίας Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,
• κα. Δήμητρα Τσιαρδακλή, Εισαγγελέας Ανηλίκων Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,
• κ. Αναστάσιος Ντούγκας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,
• κα. Θεοφανώ Παπαζήση, Ομότιμη Καθηγήτρια της Νομικής
Σχολής του Α.Π.Θ.,
• κ. Κωνσταντίνος Ζησόπουλος, εκπρόσωπος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης,
• Α/Α’ Δημήτριος Σαββίδης,
από τη Διεύθυνσης Αλλοδαπών
Θεσσαλονίκης και
• Α/Β’ Θεόδωρος Πνευματικός, του Τμήματος Ανηλίκων της
Υποδιεύθυνσης Προστασία Ανηλίκων,
• Υ/Α’ Μαρία – Σοφία Κυριακού, του Τμήματος Αντιμετώπισης
Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης.
Ανάλογες δράσεις θα πραγματοποιηθούν και στο μέλλον, με
σκοπό την ενημέρωση του αστυνομικού προσωπικού.
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Προαγόμενοι, απολυόμενοι και αριστούχοι μαθητές
του 6ου Γυμνασίου Βέροιας
Τάξη Εγγραφής: Α
1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2 ΒΑΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
4 ΒΕΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ
6 ΒΟΥΡΔΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7 ΓΙΟΝΟΥΣΛΛΑΡΙ ΟΡΕΣΤΗ ΣΠΑΡΤΑΚ
8 ΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΑΣ
9 ΓΚΙΤΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
10 ΓΟΥΛΣΟΥΖΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ
11 ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
12 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13 ΖΥΓΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14 ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15 ΘΑΡΤΟΡΙ ΕΣΜΕΡΑΛΔΑ ΧΑΛΙΛ
16 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
17 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18 ΙΜΠΡΟΥΣΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΝΤΜΙΡ
19 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20 ΚΑΖΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
21 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ
22 ΚΑΛΙΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
23 ΚΑΛΚΕΤΙΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
26 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27 ΚΙΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
28 ΚΙΡΧΑΝΑΤΖΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
29 ΚΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
30 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
31 ΚΟΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΞΙΜ
32 ΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
33 ΚΟΥΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΖΜΙΡ
34 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
35 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
36 ΚΟΥΡΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
37 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
38 ΚΡΕΜΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΒΒΑΣ
39 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
40 ΛΕΚΑ ΚΛΕΝΤΙ ΑΡΜΠΕΝ
41 ΛΙΑΝΟΥ ΘΕΚΛΑ-ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
42 ΛΛΑΠΟΥΣΙ ΠΑΟΛΑ ΑΛΦΡΕΝΤ
43 ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
44 ΜΕΓΚΕΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
45 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
46 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
47 ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
48 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
49 ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
50 ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
51 ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
52 ΜΠΟΥΝΤΑΝΙ ΑΛΜΠΙΝΑ ΜΠΕΝΤΡΙ
53 ΜΠΟΥΝΤΑΝΙ ΕΡΒΙΣ ΑΡΜΠΕΝ
54 ΜΠΟΥΧΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
55 ΝΤΟΚΟΥΣΙ ΤΖΕΣΤΙΝΑ ΜΕΡΣΙΝ
56 ΝΤΟΥΚΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΝΤΡΙΤΣΙΜ
57 ΝΤΡΙΖΙ ΑΝΤΖΕΛΑ ΑΓΚΡΟΝ
58 ΟΤΣΕΛΛΙ ΕΡΙ ΚΛΟΝΤΙΑΝ
59 ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
60 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
61 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ
62 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
63 ΠΑΡΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
64 ΠΑΤΣΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
65 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
66 ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
67 ΠΡΥΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
68 ΠΡΥΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
69 ΡΟΔΡΙΓΚΕΘ ΦΕΪΖΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΡΟΣΑΡΙΟ
ΧΟΣΕ- ΑΛΜΠΕΡΤΟ
70 ΡΟΥΖΙΝΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
71 ΣΑΚΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
72 ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ ΑΒΡΑΑΜ
73 ΣΓΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
74 ΣΚΗΠΗΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
75 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
76 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
77 ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
78 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
79 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
80 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
81 ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
82 ΤΖΙΒΑΝΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΙΩΣΗΦ
83 ΤΟΥΣΑ ΕΡΤΙΑΝ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ
84 ΤΟΥΣΑ ΜΑΡΙΟ ΦΑΤΜΙΡ
85 ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
86 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
87 ΤΣΙΤΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
88 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
89 ΧΑΚΑ ΚΕΒΙΝ ΚΟΥΪΤΙΜ
90 ΧΑΤΖΗΓΚΟΥΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τάξη Εγγραφής: Β
1 ΒΑΪΝΑ ΑΝΝΑ ΘΩΜΑΣ
2 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
3 ΒΟΥΤΣΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
4 ΒΡΕΤΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΚΕΛΚΙΜ
5 ΒΥΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6 ΓΕΡΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8 ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9 ΓΚΑΖΓΚΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10 ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ ΣΤΕΛΛΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
11 ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
12 ΓΚΕΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
13 ΓΚΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
14 ΓΚΟΥΓΚΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΞΙΜ
15 ΔΑΜΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16 ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
17 ΖΙΩΓΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18 ΘΑΡΤΟΡΙ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
20 ΘΩΜΑ ΘΕΟΦΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21 ΚΑΛΚΕΤΙΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22 ΚΑΦΕΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΒΒΑΣ
23 ΚΕΤΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
24 ΚΟΛΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ
25 ΚΟΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
26 ΚΟΥΒΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
27 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
28 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
29 ΚΡΕΜΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
30 ΚΥΛΙΛΗ ΣΤΕΛΛΑ ΜΙΧΑΛΗΣ
31 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΣΜΑΣ
32 ΛΑΜΠΑΟΥΝΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
33 ΛΕΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΑΝΤΡΙ
34 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
35 ΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
36 ΛΙΜΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
37 ΜΑΡΤΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
38 ΜΕΝΤΕΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
39 ΜΕΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
40 ΜΟΥΛΛΑ ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ ΑΟΥΡΕΛ
41 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ
42 ΜΠΑΪΡΑΜΙ ΝΑΤΑΛΓΙΑ ΝΤΟΥΡΙΜ
43 ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ ΙΑΣΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
44 ΜΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
45 ΜΠΟΥΝΤΑΝΙ ΑΛΕΑΝΤΡΟ ΓΚΕΖΙΜ
46 ΜΠΟΥΝΤΑΝΙ ΕΛΕΝΑ ΓΚΕΖΙΜ
47 ΝΤΟΥΚΑ ΑΡΤΙΟΛΑ ΝΤΡΙΤΣΙΜ
48 ΟΤΣΕΛΛΙ ΣΑΡΑ ΚΛΟΝΤΙΑΝ
49 ΟΥΖΟΥΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΥΦΩΝ
50 ΠΑΓΓΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΝΟΥΛΗΣ
51 ΠΑΠΑΔΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
52 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
53 ΠΕΪΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
54 ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
55 ΠΗΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
56 ΠΙΣΑ ΑΝΙΣΑ ΚΟΥΙΤΙΜ
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Διάλογο και σχέδιο για την αξιοποίηση
των Ευρωπαϊκών πόρων
και όχι προσχηματικές συγκρούσεις
Του Γιάννη
Μαγκριώτη
Δυστυχώς στην χώρα μας έχουμε κοντή και επιλεκτική μνήμη, και περιορισμένη όραση στην
πολιτική. Ιδιαίτερα στα χρόνια της
κρίσης, ο θυμός και η απογοήτευση μεγέθυνε το πρόβλημα, γέννησε ακόμη και το νεοναζιστικό
μόρφωμα, την Χρυσή Αυγή.
Αυτό το πρόβλημα αξιοποίησαν και αξιοποιούν αυτοί που δημιούργησαν το «Κίνημα των αγανακτισμένων», άλλοι με τα Ζάππεια και άλλοι με το σκίσιμο των
μνημονίων, κέρδισαν την εξουσία και παρέτειναν την κρίση.
Στην τελευταία συζήτηση στην Βουλή, που τα ΜΜΕ την ονομάζουν «μετωπική σύγκρουση», η κάθε πλευρά χρησιμοποίησε
τα στοιχεία που την συμφέρουν και τα σύγκρινε με αυτά που
την συμφέρουν.
Ήταν αστεία η σύγκριση της ύφεσης από τον κ. Τσίπρα της
περιόδου 2010-2014, που είχαμε τα πολλά δημοσιονομικά μέτρα, με την περίοδο 2016-2019. Έκρυψε το δεύτερο εξάμηνο
του 2014 που έχουμε μικρή ανάπτυξη, πήδηξε την ύφεση που
αυτός δημιούργησε το 2015-2016, για να αποδείξει ότι αυτός
έφερε την ανάπτυξη.
Ο κ. Μητσοτάκης από την πλευρά του, έκρυψε την μείωση
της ανάπτυξης σε σχέση με τις προβλέψεις του προϋπολογι-

σμού κατά 1,8% του ΑΕΠ στο τελευταίο τρίμηνο του 2019, μιλώντας για ανάπτυξη 1% του ΑΕΠ, ξεχνώντας σκοπίμως ότι το
1% έπρεπε να ήταν 2,8% του ΑΕΠ.
Στο θέμα της ύφεσης λόγω κορονοιού, η σύγκριση που έκανε με τον μέσο όρο της ευρωζώνης στο πρώτο τρίμηνο του
2020 δεν έχει νόημα, γιατί στις άλλες χώρες της ευρωζώνης
και ειδικά στη Ιταλία, ο κορονοιός άρχισε να επηρεάζει την οικονομία από τα μέσα Φλεβάρη, ενώ εμάς από τα μέσα Μάρτη.
Σημασία έχει το βάθος της ύφεσης στο τέλος του χρόνου και
φυσικά η προέκταση της στο 2021 και το 2022.
Την μεγαλύτερη ύφεση φέτος θα την έχουν οι πιο ανεπτυγμένες χώρες, αυτές θα έχουν και την πιο μεγάλη ανάκαμψη την
επόμενη χρονιά, όπως το περιγράφει και στις τελευταίες εκτιμήσεις της η Κομισιόν, γιατί χάνουν ΑΕΠ από την παραγωγή, την
κατανάλωση, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, ενώ εμείς κυρίως
από την κατανάλωση, λόγω των χρόνιων παθογενειών της οικονομίας μας.
Γιαυτό η Ιταλία έχει την μεγαλύτερη ύφεση -6,5% στο πρώτο
τρίμηνο και εμείς την μικρότερη 0,9%.
Το Καλοκαίρι θα κάνει την μεγάλη βουτιά η ύφεση στη Ελλάδα, λόγω της συρρίκνωσης της βασικής εξωστρεφούς δραστηριότητάς μας, του τουρισμού, και μπορεί να φθάσει στο δεύτερο
τρίμηνο στο 12%.
Αντί κυβέρνηση και κόμματα να συζητήσουν ένα σοβαρό
σχέδιο και τα εργαλεία με τα οποία θα αξιοποιήσουν τους
πολλούς πόρους που μας δίνει η ΕΕ, όπως ομολογούν όλοι,
συγκρούονται χρησιμοποιώντας αριθμητικές αλχημείες, ενώ η
χώρα κινδυνεύει και πάλι να βρεθεί στα βράχια.

Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
στα δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια
για τα υγειονομικά πρωτόκολλα του τουρισμού

-Περισσότερες από 3.200 αιτήσεις μέχρι σήμερα
Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια, που διοργανώνει η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας για την εκπαίδευση στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων στα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον
κορονοϊό, δόθηκε μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη.
Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περισσότερες από 3.200 αιτήσεις και ήδη έχουν λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση
400 στελέχη τουριστικών καταλυμάτων και κατασκηνώσεων, τα οποία θα αποτελέσουν τους υγειονομικούς υπεύθυνους
ισάριθμων επιχειρήσεων και θα εκπαιδεύσουν με τη σειρά τους όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων.
Ο στόχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκπαίδευση 2.000 στελεχών ξεπεράστηκε και λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου ενδιαφέροντος, παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων μέχρι την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020, στις 15.00’.
Από σήμερα επίσης εντατικοποιούνται τα τμήματα, με σκοπό να εκπαιδεύονται 200 άτομα ημερησίως, έτσι ώστε να
καλυφθούν στο σύνολό τους οι ανάγκες μέχρι τις 5 Ιουλίου, σύμφωνα με την προθεσμία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που
έθεσε η σχετική ΚΥΑ.
Η φόρμα των αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.kekpkm.gr).

www.laosnews.gr
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ΜΑΛΒΙΝΑ …
Η ΤΟΛΜΗΡΗ
Γράφει ο
Τάσος Σεβαστιάδης
Τέτοιες μέρες έφυγε η Μαλβίνα… Έτσι χωρίς επώνυμο…
Υπάρχουν άνθρωποι που μας μένουν
έτσι στη μνήμη με το μικρό όνομά τους.
Μ’ άρεσαν τα κότσια της, μ’ άρεσε πόσο
γνώστρια της ελληνικής γλώσσας ήταν,
έτσι ώστε να πλάθει τις λέξεις στα μέτρα
της και να τις υποτάσσει στον γραπτό και
τον προφορικό της λόγο. Μ’ άρεσε το αγορέ μαλλί της, αλλά συνάμα ήταν ότι πιο
θηλυκό και αισθησιακό είχα δει.
Μ’ άρεσε η τρέλα της να αλλάζει στυλ και να ζει σε μία δική της εποχή. Από τις υπερβολές της δεν μ’ άρεσε που ενώ ήταν δυνατή έχανε το
κέντρο βάρος της και άφηνε τον κάθε βλάκα να την κάνει κομμάτια.
Η Μαλβίνα ήταν μπροστά από την εποχή μας (της). Δεν υπάρχει
εποχή που να αντέχει ξεχωριστές προσωπικότητες. Ούτε στο παρελθόν
ούτε στο μέλλον στεριώνουν αυτές. Είναι καταραμένες να τριγυρνούν
ανάμεσα σε «τυφλούς», σε «κωφούς», σε «άνοστους» και «έξυπνους»
ανθρώπους περιμένοντας να φύγουν από τη ζωή μπας και γίνουν κατανοητοί.
Την Μαλβίνα την χρειάζονταν η εποχή μας. Μία εποχή στείρα και
ανέραστη. Λέει η «Ματριόσκα η κόκκινη» για αυτήν: «Η Μαλβίνα δεν
έγραφε για τους έρωτες λείψανα που έχουν βουλιάξει χρόνια σε έναν
καναπέ, έρωτες που το κρεβάτι τους έχει γίνει η έρημος Σαχάρα, αλλά
μένουν μαζί με την ανάμνησή του «κάποιου πάθους» που ένιωθαν και
που για χάρη του υπομένουν την ανία τους από τον φόβο μη μείνουν
μόνοι ή τι θα πει ο κόσμος. Αυτοί δεν ήταν οι έρωτες για τους οποίους
έγραφε η Μαλβίνα. Ο πρωταρχικός ερωτικός πόθος χάνεται, αλλά αν ο
άλλος δεν είναι το πάθος σου, αυτός που βλέπεις απέναντί σου και να
νιώθεις το αίμα σου να κυλά με ορμή μέσα στις φλέβες σου, δεν έχει
κανένα νόημα να προσπαθείς να χώσεις τις λέξεις της στα μικρά σου
συναισθήματα».
Επιδερμικοί σαρκικοί έρωτες ή άνευρες αγάπες δεν ήταν εκείνο το
οποίο επιθυμούσε η ίδια για τη ζωή της και ούτε για τις ζωές των άλλων.
Ήθελε μεγάλα πάθη που οδηγούσαν σε μεγάλα λάθη. Αν δεν πέφτεις
με τα μούτρα πάνω στον άλλον να φας την ύπαρξη του ολάκερη και
εσύ δεν ρίχνεις όλες τις άμυνές σου ώστε να σε κατασπαράξει αυτός,
τότε για ποιο πράγμα μιλάμε; Ο έρωτας είναι για τους τρελούς, τους
ονειροπόλους εκείνους που δεν φοβούνται να εκτεθούν, να χάσουν τη
γη κάτω από τα πόδια τους, τον ουρανό πάνω από το κεφάλι τους ξανά
και ξανά και ξανά. Αυτό αποζητούσε από τους έρωτες της η Μαλβίνα,
αυτό ήθελε και για μας εκείνη όταν έγραφε αυτά που έγραφε. Να ζούμε,
να πέφτουμε και να σηκωνόμαστε πάλι και πάλι όπως έκανε η ίδια. Έπειτα από κάθε δύσκολη ιστορία έβγαινε πιο δυνατή, αλλά ταυτόχρονα
και πιο έτοιμη να πέσει στα δίχτυα του επόμενου έρωτα».
Έφυγε στα 52 της χρόνια και αν σήμερα ζούσε θα την απολαμβάναμε να γράφει για όλα τα τραγελαφικά που συμβαίνουν στην εποχή μας.
Μας λείπει η ματιά της, το γράψιμο της, η οξυδέρκεια της, το σπιρτόζικο χιούμορ της, τα «γαλλικά» της.
Έφυγε χωρίς να φανταστεί να λέει: «Πληγώθηκα και κρατάω πισινή». Έλεγε: «Πέσε με τα μούτρα ποτέ δεν ξέρεις ποιος έρωτας θα είναι
ο τελευταίος σου, ποιο θα είναι το τελευταίο σου χαμόγελο ή το δάκρυ
σου, μη μένεις ξερό κούτσουρο, κουμπωμένο σακάκι, παρατηρητής των
άλλων μέχρι να φύγεις από τη ζωή. Ούτε συμβιβασμένος, μίζερος, χαμένος σε καναπέδες και ήσυχα κρεβάτια που δεν τρίζουν πια».
Αν θέλεις να μνημονεύεις Ανθρώπους σαν τη Μαλβίνα πρέπει να
τολμάς και σαν εκείνη…

Ολοκληρώθηκε η συλλογή τροφίμων και η παράδοσή τους, από το 5ο Σύστημα Προσκόπων Βέροιας
Το 5ο Σύστημα Προσκόπων Βέροιας ανακοινώνει ότι το Σάββατο
6 Ιουνίου 2020 ολοκλήρωσε την εξαιρετικά επιτυχημένη δράση Συλλογής Τροφίμων για φορείς-ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας της πόλης
μας που πραγματοποιήθηκε από τους όλους τους Προσκόπους της
Βέροιας. Η δράση αυτή η οποία έγινε με αφορμή την παγκόσμια Ημέρα
Σκέψεως και Φιλίας και περιλάμβανε σε πρώτη φάση στις 15 Φεβρουαρίου 2030 την συλλογή τροφίμων από τους δημότες τις Βέροιας μέσω
των έξι (6) συνεργείων των Προσκόπων της Βέροιας που βρίσκονταν
στις εισόδους Κεντρικών Μάρκετ της πόλης μας. Τα μέλη του δικού μας
Συστήματος βρίσκονταν στα Μάρκετ My Market και LIDL.
Η δεύτερη φάση της δράσης περιελάμβανε την καταμέτρηση και την
καταγραφή των τροφίμων ενώ η τρίτη και τελευταία φάση της δράσης η
οποία πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαϊου και στις 6 Ιουνίου 2020 (λόγω
των ειδικών συνθηκών) και περιλάμβανε την παράδοση των συλλεχθέντων τροφίμων από το 5ο Σύστημα Προσκόπων Βεροίας (τα οποία
έφτασαν τα 800kg!!!) στο Όμιλο Προστασίας Παιδιού Βέροιας και το
Συσσίτιο Αγάπης Ι. Ν.«Αγ. Σάββα» «Κυρριωττίσης».
Με την ολοκλήρωση της δράσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε :
-Τους συμπολίτες μας οι οποίοι ανταποκρίθηκαν για μια ακόμη
χρονιά στο κάλεσμα των Προσκόπων της Βέροιας και προσέφεραν
τρόφιμα.
-Την διεύθυνση και το προσωπικό των Μάρκετ που μας φιλοξένησαν

(LIDL Περιφερειακής Οδού – My Market -Μητροπόλεως)
-Τις τοπικές εφημερίδες (έντυπες και ηλεκτρονικές) της πόλής μας οι
οποίες κάθε χρόνο στηρίζουνε
την δράση μας αυτή διαφημίζοντας την.
-Όλα τα μικρά και μεγάλα μέλη μας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17

Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, συμβάλλοντας στη δημιουργία
ενός καλύτερου κόσμου!
Με τη συγκεκριμένη δράση συμβάλουμε στην εφαρμογή του Στόχου
1: ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΦΤΩΧΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.
Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς,
Παντελίδης Ανέστης
Αρχηγός 5ου Συστήματος
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Super League

Ο Σιδηρόπουλος διαιτητής
στο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Η

ΚΕΔ ανακοίνωσε
τους διαιτητές για την
τρίτη αγωνιστική των playoffs
και playouts της
Super League.
Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει το
ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον
Παναθηναϊκό, το
οποίο θα διευθύνει ο Τάσος Σιδηρόπουλος.

.Ο Τάσος Παπαπέτρου θα διευθύνει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού Σταδίου ανάμεσα στην
ΑΕΚ και τον Άρη, ο Φώτης Φωτιάδης αυτήν της
Τούμπας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ. Ο
Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος στην Ξάνθη και την
αναμέτρηση της τοπικής ομάδας με τον Παναιτωλικό, ο Αλέξανδρος Τσαμούρης στην Τρίπολη και το
ματς του Αστέρα με τον Ατρόμητο.
Στη Λάρισα (ΑΕΛ - Βόλος) θα είναι ο Αριστομένης Κουτσιαύτης, ενώ στη Λαμία και την αναμέτρηση της τοπικής ομάδας με τον Πανιώνιο ο Ιωάννης
Παπαδόπουλος. Αναλυτικά:
Σάββατο 20 Ιουνίου
20:30 ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (Τούμπα) Διαιτητής: Φώτης
Φωτιάδης (Καστοριάς), Βοηθοί: Αντώνης Δίπλαρης
(Καρδίτσας), Νικόλαος Δημόπουλος (Φλώρινας)
4ος: Αθανάσιος Σέζος (Κιλκίς)
21:30 ΑΕΚ - Άρης (ΟΑΚΑ) Διαιτητής: Τάσος
Παπαπέτρου (Αθηνών),  Βοηθοί: Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος (Κορινθίας), Νικόλαος Σάββας (Σερρών) 4ος: Δημήτριος Μαλούτας (Ημαθίας )
Κυριακή 21 Ιουνίου 19:15
Αστέρας - Ατρόμητος  Διαιτητής: Αλέξανδρος

Τσαμούρης (Πειραιά) Βοηθοί: Σταύρος Σίπκας (Σάμου), Κωνσταντίνος Κωνστάντιος (Εύβοιας), Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
19:30 Ξάνθη - Παναιτωλικός Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας) Βοηθοί: Κωνσταντίνος Νικολαΐδης (Μακεδονίας), Αντώνης Σινιοράκης (Χανίων)
21:30 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός  Διαιτητής:
Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς (Αιτωλοακαρνανίας), Λάζαρος
Δημητριάδης (Μακεδονίας) 4ος: Αριστείδης Βάτσιος (Δυτ. Αττικής)
Δευτέρα 22 Ιουνίου
19:30 ΑΕΛ - Βόλος (AEL FC Arena) Διαιτητής:
Αριστομένης Κουτσιαύτης (Άρτας) Βοηθοί: Θεόδωρος Τζιουβάρας (Κοζάνης), Δημήτριος Μαυρουδής
(Ηρακλείου) 4ος: Δημήτριος Καραντώνης (Ημαθίας)
20:00 Λαμία - Πανιώνιος (ΔΑΚ Λαμίας) Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Δημήτριος Νατσιόπουλος (Μακεδονίας),
Πέτρος Πάτρας (Μακεδονίας) 4ος: Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανίων)

Στην Αθήνα οι κληρώσεις Champions League
και Europa League

Στην Αθήνα θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Οκτώβριο οι κληρώσεις του Champions League και του
Europa League όπως αποφάσισε ομόφωνα η εκτελεστική επιτροπή της UEFA. Η επιλογή της Ελλάδας
από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης, αφού πρόκειται για την
πρώτη μεγάλη εκδήλωση της UEFA μετά τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση του
κορονοϊού και συνδέεται με τον τρόπο που αντιμετώπισε η χώρα μας την πανδημία.
Η απόφαση της UEFA συμβάλλει καθοριστικά στην παγκόσμια προβολή της Ελλάδας, ως μιας σύγχρονης ασφαλούς χώρας, που είναι σε θέση να φιλοξενεί διοργανώσεις αυτού του επιπέδου.
Καθοριστικό γεγονός για την οριστικοποίηση της συμφωνίας ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε
τις προηγούμενες μέρες ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Πρόεδρο της UEFA, Αλεκσάντερ Τσέφεριν.

Στα «Πριόνια» και στο «Λιβαδάκι»
του Ολύμπου οι Ορειβάτες Βέροιας
O Όλυμπος, ένα από τα νεώτερα βουνά του κόσμου από
γεωλογική άποψη, ανήκει στη
γεωτεκτονική Πελαγονική ζώνη
( πού εκτείνεται από τα Σκόπια
μέχρι τη Β. Εύβοια ). Είναι το
δεύτερο σε ύψος βουνό των
Βαλκανίων 2918 μ. μετά τη
Ρίλα της Βουλγαρίας, κορυφή
Μουσάλα 2925μ. Βρίσκεται  ανάμεσα στα 50 ψηλότερα βουνά του κόσμου.  Ανακηρύχθηκε
εθνικός Δρυμός το 1938.
Φύγαμε για τον Όλυμπο
στις 6+30  το πρωί για Λιτόχωρο. Ολόκληρος ο Πιερικός Όλυμπος κηρύχθηκε αρχαιολογικός και ιστορικός χώρος για να διαφυλαχθεί η μνημειακή και ιστορική του όψη. Η ηλικία των πετρωμάτων του υπολογίζεται ότι δεν ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια χρόνια.
Στα 5 χλμ από τη θάλασσα βρίσκεται το Δίον, ιερή
πόλη των αρχαίων Μακεδόνων αφιερωμένη στον Δία
και τους δώδεκα θεούς. Η Πίμπλεια και τα Λείβηθρα,
δυο αρχαίες πόλεις στην περιοχή του Ολύμπου,
σχετίζονται με τον μύθο του Ορφέα   και τα ορφικά
μυστήρια. Στην αρχαιότητα υπήρχαν λιοντάρια (
Παυσανίας )ενώ τουλάχιστον μέχρι τον 16ο αιώνα
υπήρχαν αρκούδες (βίος Αγίου Διονυσίου του Νεώτερου). Έχουν καταγραφεί   32 είδη θηλαστικών όπως
: αγριοκάτσικα, ζαρκάδια, αγριογούρουνα, κουνάβια
, η αλεπού, η αγριόγατα, το κουνάβι, ο σκίουρος και
άλλα πολλά. Έχουν εντοπισθεί 108 είδη πτηνών,
όπως ο μαυρόγυπας, η πετροπέρδικα, το αγριοπερίστερο, ο κοκκινολαίμης ο χρυσαετός. Κυριακή πρωί
και το Λιτόχωρο μας υποδέχεται ήρεμο και ήσυχο να
αναπαύεται κάτω από τον ορεινό όγκο του Ολύμπου.
Η πρώτη αναφορά  είναι από τον Άγιο Διονύσιο στις
αρχές του 16ου αιώνα, που επισκέφθηκε το χωριό
όπου και μόνασε στην περιοχή. Έζησε ταπεινά με
πνευματική άσκηση, προσευχή και νηστεία. Στο
Λιτόχωρο κατέφυγε και ο Ρήγας   Φεραίος μετά τον
φόνο του   Τούρκου πρόκριτου στο Βελεστίνο. Το
1878 συντελέστηκε η αποτυχημένη αλλά ηρωική
Επανάσταση του Λιτόχωρου. Περάσαμε το Λιτόχωρο
και πήραμε τον δρόμο που οδηγεί στη θέση Πριόνια.
Η ιστορία στάθηκε πολυτάραχη στον Όλυμπο,
πέρα από ιερό προσκύνημα, απετέλεσε πεδίο μαχών για τον έλεγχο της πρόσβασης από την Θεσσαλία στη Μακεδονία από τα αρχαία χρόνια.
Στην Τουρκοκρατία υπήρξε κρησφύγετο και ορμητήριο διάσημων κλεφτών και αρματολών, Βλαχάβας,
Σταθάς, Νικοτσάρας και τόσοι άλλοι.
Στις αρχές του 20ου αιώνα έδρασαν εδώ ληστές,
γνωστότερος ο διαβόητος Γιαγκούλας.
Κατά την εισβολή των Γερμανών το 1941   Ελληνικός στρατός μαζί με μονάδες Νεοζηλανδών
και Αυστραλών έδωσαν σημαντικές
μάχες. Αμέσως μετά φώλιασε εδώ
η Εθνική Αντίσταση ενώ λίγο αργότερα στο Λιτόχωρο άναψε η σπίθα
που οδήγησε στον τραγικό εμφύλιο
σπαραγμό.
Αφήσαμε τα αυτοκίνητα και πήραμε το μονοπάτι, προσπερνάμε
την ξύλινη πεζογέφυρα και αφήνουμε δεξιά μας τον καταρράκτη
του ποταμού Ενιπέα.   Η βουνοπλαγιά μέσα σε οργιώδη βλάστηση να υψώνει τείχος αδιαπέραστο
για ανθρώπους και ζώα και εμείς
με τους σάκους στον ώμο και τα
απαραίτητα να πεζοπορούμε σε
μονοπάτι ανηφορικό. Bρισκόμαστε
στο ΄΄δάσος της σιωπής΄΄, μονοπάτι   τυλιγμένο σε πυκνό και σκιερό
δάσος οξιάς. Φωνές και ψίθυρους
σαν να άκουσα πίσω από το θροϊσμα των φύλλων και του αέρα τον
θόρυβο, η φαντασία μου τρέχει σε
νεράϊδες, νύμφες και ξωτικά. Στη
συνέχεια οδοιπορούμε ανεβαίνοντας σε δάσος πεύκων, το μονοπάτι ανηφορικό δύσκολο. Μετά από 2
χιλιόμετρα συνεχούς ανάβασης και
λίγο μετά το χαρακτηριστικό κιόσκι
στη θέση Πηγαδούλι, αφήνουμε το
κλασικό μονοπάτι και ακολουθούμε
τη σήμανση για Λιβαδάκι. Αφήσαμε το κεντρικό μονοπάτι από τα
Πριόνια και κινούμαστε τώρα προς
Μαυρόλογγο. Από τη θέση Πηγαδούλι, σε υψόμετρο 1320 μ. αφήνουμε το μονοπάτι (που οδηγεί στο

καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός )και θα κατευθυνθούμε
Ν.Δ. Βρισκόμαστε τώρα στην καρδιά του Εθνικού
Δρυμού και διασχίζοντας το ρέμα του Μαυρόλογγου
θα ανηφορίσουμε. (   Χαρακτηριστικότερη χαράδρα
του Ολύμπου αυτή του Μαυρόλογγου – Ενιπέα 14
χ.λ.μ.). Μετά από άλλα 2 χιλιόμετρα και συνεχή ανηφορική πορεία φτάνουμε σε χαρακτηριστικό σημείο
ράχης στα 1700 υψόμετρο, πριν το ρέμα Μελιτζάνη.
Εδώ το μονοπάτι έχει διακλάδωση προς Λιβαδάκι ή
προς Καλόγερο. Εμείς πήραμε πορεία για Λιβαδάκι.
Αφού πάρουμε αρκετό ύψος και βρεθούμε στα 2000
μ. θα κατευθυνθούμε στη Νότια πλευρά του βουνού, τραβερσάροντας για αρκετό χρονικό διάστημα
ανάμεσα σε μεγάλα ρόμπολα. Στη συνέχεια ανηφορίζουμε προς Λιβαδάκι ορειβατώντας στην καρδιά
του Εθνικού Δρυμού και κάτω από τις κορφές του
Καλόγερου. Το μονοπάτι στρέφεται για μια ακόμη
φορά στα Ν.Δ., όπου σε λίγη ώρα μας   βγάζει στο
Λιβαδάκι, σε υψόμετρο 2100μ. Μια διαδρομή που
ξεκίνησε από τη θέση Πριόνια   - όλο ανάβαση -   4
ωρών μέχρι την κορυφή Λιβαδάκι,  η οποία καλύπτει
1000 μέτρα υψομετρικής διαφοράς.   Εδώ υπάρχει
ένα μικρό καταφύγιο ανάγκης που το διαχειρίζεται ο
Ε.Ο.Σ. Λιτοχώρου, αλλά είναι κλειστό.
Συνεχίζουμε για την κορυφή Σημαιοφόρος, υψόμετρο 2320μ., όπου υπάρχει και υψομετρικό κολωνάκι. Ο χρόνος που απαιτείται έως το Λιβαδάκι είναι
περίπου 4 ώρες, ενώ για την κορυφή Σημαιοφόρος
θα χρειασθούν άλλα 30 λεπτά. Από εδώ ψηλά θέα
απεριόριστη ! Κάτω το Λιτόχωρο και η παραλία της
Πιερίας μια ζωγραφιά ! Πήραμε το μονοπάτι της επιστροφής από την ίδια διαδρομή. Συγχαρητήρια σε
όλους εμάς για αυτή τη δυνατή πορεία.
Υ.Γ. Αφιερωμένο σε όλους εκείνους τους φίλους
ορειβάτες που ΄΄ έφυγαν΄΄ οδοιπορώντας στις πλαγιές του μυθικού βουνού. Στον  Όλυμπο άφησαν την
τελευταία τους πνοή δεκάδες ορειβάτες και περιπατητές, έμπειροι και μη, σε μια σειρά από ατυχήματα
που υπογραμμίζουν την ανάγκη να τηρούνται ευλαβικά οι κανόνες ασφαλείας.
Για τους Ορειβάτες Βέροιας
Τσιαμούρας Νικόλαος
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Πτώσεις δέντρων στη Βέροια και ζημιές σε παραγωγές
του Αλεξανδρινού κάμπου, από την χθεσινή σφοδρή καταιγίδα με χαλάζι
-Στην Ημαθία την ερχόμενη Δευτέρα ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδ. Λυκουρέντζος

Πέντε λεπτά σφοδρής βροχόπτωσης,
αέρα και χαλαζόπτωσης λίγο μετά τις 5.00
το απόγευμα, στάθηκαν ικανά να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές και πτώσεις
δέντρων σε πολλά σημεία της Βέροιας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πτώση
πλατάνου στην οδό Τρεμπεσίνας μπροστά από το 6οο δημοτικό σχολείο, ενός
κυπαρισσιού στην κατηφόρα κάτω από
την παιδική χαρά της Ανοίξεως κι ενός
μεγάλου δένδρου στην γωνία Ανοίξεως
και Προνοίας το οποίο έπεσε επάνω σε
αυτοκίνητο βουλιάζοντας την οροφή του.
Επί ποδός Πυροσβεστική και Δήμος
Βέροιας για την κοπή και την απομάκρυνση των πεσμένων δένδρων μέχρι αργά το
απόγευμα, καθώς και την αποκατάσταση των δρόμων και της κυκλοφορίας, με
την συνδρομή και της Αστυνομίας.
Zημιές από το χαλάζι σε καλλιέργειες του κάμπου της Αλεξάνδρειας
Μεγάλες ζημιές εκτιμούν οι αγρότες
ότι έχουν και οι δενδροκαλλιέργειες (ροδάκινα, συμπύρηνα, βερίκοκα κ.α.) σε
περιοχές του κάμπου της Αλεξάνδρειας,
που βρίσκονται σε στάδιο συγκομιδής,
τα μεσοπρώιμα ή σε στάδιο καρπόδεσης,
για τις ποικιλίες που ακολουθούν.
Ήταν στραβό το κλίμα το έφαγε κι η
καταιγίδα, λένε οι παραγωγοί της Ημαθίας που αναμένουν την ανταπόκριση του
κράτους για να σώσουν ότι δεν σώζεται…

Στη Βέροια τη Δευτέρα ο Λυκουρέντζος
Πάντως, πάνω στις απανωτές ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα
του Ιουνίου, έρχεται στη Βέροια την ερχόμενη Δευτέρα 22 Ιουνίου ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος, για προγραμματισμένη σύσκεψη
στη Βέροια στα Γραφεία του Οργανισμού, με υπηρεσιακούς παράγοντες.
Προφανώς ο Πρόεδρος να επιβεβαιώσει και τις πληροφορίες που θέλουν
τον ΕΛΓΑ να πληρώνει σε δυο δόσεις τις περσινές αποζημιώσεις των αγροτών μέσα στον Ιούνιο.
Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των αγροτών περιμένουν τον κ.
Λυκουρέντζο, για να του δείξουν τις ζημιές στα χωράφια, όπως λένε, και να
του θέσουν εκ νέου και μάλιστα επιτακτικότερα τα αιτήματά τους.
Σ.Γκ.
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Ο “ΛΑΟΣ” και το Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” κοντά στο μαθητή
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020

Πάντα μέσα στα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων
Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” - Μ. Αλεξάνδρου 38 - τηλ.: 23310 21.021, 29.435
Λύσεις και απαντήσεις κάθε Σάββατο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.omilosfr.gr
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Στα 12 εκατ. ευρώ η ενίσχυση των ερασιτεχνικών σωματείων

Ο

Υπουργός Οικονομικών,
Χρήστος Σταϊκούρας και ο
Υφυπουργός Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης
παρουσίασαν την πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης για την ενίσχυση των
ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων,
ύψους 12 εκατ. ευρώ, προκειμένου να
αντιμετωπίσουν τις αυξημένες, λόγω
της πανδημίας του κορωνοϊού, ανάγκες τους.

Ο κ. Σταϊκούρας έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η Κυβέρνηση, από την αρχή της υγειονομικής
κρίσης, έχει αποδείξει ότι αξιοποιεί, στον μέγιστο
δυνατό βαθμό και κατά τον βέλτιστο τρόπο, τα διαθέσιμα δημοσιονομικά και ταμειακά περιθώρια,
προκειμένου να στηρίξει το σύνολο της κοινωνίας και
της οικονομίας, όλες τις κοινωνικές και οικονομικές
δραστηριότητες.
Στις φάσεις της επανεκκίνησης και της προοδευτικής ανάκαμψης της οικονομίας, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς που επλήγησαν εντονότερα από την
πανδημία. Παράλληλα, με το συνεκτικό, δυναμικό,
ρεαλιστικό και αποτελεσματικό, όπως αναγνώρισαν
και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, σχέδιό μας, κερδίζουμε
σταδιακά, όλο και περισσότερους βαθμούς ελευθερίας για την υλοποίησή του.
Χάρις στον επιπλέον ταμειακό χώρο που έχει
δημιουργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, την
περασμένη εβδομάδα προχωρήσαμε στη διεύρυνση
της χρηματοδότησης του προγράμματος “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”, στην αύξηση του αριθμού των δόσεων για
την εξόφληση του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ, καθώς και στη ρύθμιση των αναστολών που
χορηγήθηκαν για φορολογικές υποχρεώσεις μέσα
στην κρίση. Επίσης, επαναφέραμε την έκπτωση 2%
για την εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος
φυσικών προσώπων.
Σήμερα, αξιοποιούμε τον πρόσθετο αυτό χώρο,
για να κάνουμε πράξη άλλη μία κυβερνητική πρωτοβουλία. Πρωτοβουλία με σημαντικό κοινωνικό
αποτύπωμα, καθώς αφορά την ενίσχυση ενός τομέα
με πολύπλευρη και σημαντική προσφορά: του ερασιτεχνικού αθλητισμού.
Η αθλητική οικογένεια καλύφθηκε εξαρχής από το
«δίχτυ προστασίας» που απλώσαμε σε όλη την κοινωνία, μόλις ξέσπασε η πανδημία. Επιπροσθέτως,
εκτός από τα οριζόντια μέτρα, εφαρμόζονται πρόσθετες πρόνοιες για τον αθλητισμό, ο οποίος, μαζί
με τον πολιτισμό και τον τουρισμό, έλαβε περαιτέρω
στήριξη, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων.
Με τη σημερινή μας πρωτοβουλία, υλοποιούμε
τη δέσμευση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μη-
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τσοτάκη, για στήριξη των ερασιτεχνικών αθλητικών
σωματείων.
Διαθέτουμε συνολικά για τον σκοπό αυτό 12 εκατ.
ευρώ. Το ποσό θα διανεμηθεί απευθείας στα σωματεία, με διαφανή, αντικειμενικά και δίκαια κριτήρια,
μέσα από το  μητρώο αθλητικών σωματείων.
Πρόκειται για μια απτή απόδειξη της σημασίας που αποδίδει η Κυβέρνηση στον ερασιτεχνικό
αθλητισμό, ο οποίος αποτελεί πυρήνα ομαδικής
κοινωνικής δράσης, κύτταρο εθελοντισμού, αλλά και
φυτώριο του επαγγελματικού αθλητισμού.
Επιπλέον, είναι ακόμα μία απόδειξη ότι συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε τις κατάλληλες πολιτικές,
ώστε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις του κορονοϊού
στην κοινωνία και στην οικονομία και να ξαναπιάσουμε το νήμα από το σημείο που το είχαμε αφήσει
προ κρίσεως, το συντομότερο δυνατό».
Ο κ. Αυγενάκης, στην ομιλία του, τόνισε:
«Είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να ικανοποιήσουμε ένα πάγιο αίτημα της αθλητικής οικογένειας της χώρας μας.
Το αίτημα αυτό αφουγκράστηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανταποκρίθηκε
θετικά και δεσμεύτηκε ότι επιβάλλεται να ενισχυθεί
ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, για να συνεχίσει να
επιτελεί τον σπουδαίο ρόλο του στην Ελλάδα και
παγκοσμίως.

Ανταποκρινόμενοι, λοιπόν, στις μεγάλες και επείγουσες ανάγκες που έχουν τα ερασιτεχνικά σωματεία, οι οποίες μεγεθύνθηκαν από την πανδημία,
ανακοινώνουμε τη διάθεση ποσού 12 εκατ. ευρώ,
από την Πολιτεία απευθείας στα αθλητικά σωματεία
για την άμεση ενίσχυσή τους.
Το ποσό αυτό θα διανεμηθεί με απόλυτη διαφάνεια και κριτήρια ισονομίας.
Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι θα υπάρχουν κριτήρια οικονομικά και αγωνιστικά.
Έπειτα από 12 χρόνια, τελευταία φορά ήταν το
2008, η Πολιτεία προχωρά απευθείας στην επιχορήγηση των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων.
Εκείνων που προχωρούν την προεγγραφή τους στο
«Μητρώο Αθλητικών Σωματείων» και διαθέτουν ή
έχουν αιτηθεί την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση.
Η έκτακτη αυτή επιχορήγηση που ανακοινώνουμε
σήμερα, έρχεται να προστεθεί στην ετήσια τακτική
επιχορήγηση που έχει ήδη ανακοινωθεί για τις 48
Αθλητικές Ομοσπονδίες της χώρας μας, ύψους 17,5
εκ. ευρώ. Για πρώτη φορά, αξιοκρατικά και με διαφάνεια κατανείμαμε τα χρήματα μέσω του πρωτοποριακού συστήματος αξιολόγησης αθλητικών Ομοσπονδιών “ΧΙΛΩΝ”, λαμβάνοντας υπ’ όψιν απολύτως μετρήσιμους δείκτες, που αποτυπώνουν τα δεδομένα
για τις πλήρεις δραστηριότητες των Ομοσπονδιών.
Επιπλέον, από την αρχή κιόλας της εμφάνισης
της πανδημίας στη χώρα μας, δράσαμε άμεσα και

ΠΑΟΚ: Πήρε εξιτήριο ο Μίσιτς

Γιόζιπ Μίσιτς επέστρεψε
στο σπίτι του μετά την
πετυχημένη επέμβαση στην
οποία υποβλήθηκε για την αφαίρεση κύστης. Αποθεραπεία έκανε ο
Αντρέ Βιεϊρίνια.

Μία ημέρα μετά από την επέμβαση στην
οποία υποβλήθηκε ο Γιόζιπ Μίσιτς βρίσκεται
ήδη στο σπίτι του. Ο Κροάτης μέσος έμεινε
ένα βράδυ μόνο στην κλινική και σήμερα πήρε
εξιτήριο. Τα πράγματα δείχνουν ότι πήγαν καλά
αν κρίνει κανείς και από την ανάρτηση που έκανε ο παίκτης σήμερα το πρωί στο Instagram
ευχαριστώντας δημόσια όσους έχουν εκφράσει
τη συμπαράσταση τους για το πρόβλημα υγείας
που αντιμετωπίζει.
Ο Κροάτης είναι προγραμματισμένο να πάρει
και πρόγραμμα αποθεραπείας για να επιστρέψει
υγιής όσο γίνεται πιο σύντομα στους αγωνιστικούς χώρους.
Ο ΠΑΟΚ φροντίζει με κάθε τρόπο να στηρίξει και ψυχολογικά τον ποδοσφαιριστή που τις
προηγούμενες  ημέρες έδειχνε να είναι ιδιαίτερα

επηρεασμένος από το ζήτημα που προέκυψε.
Μετά την επέμβαση πάντως ο Μίσιτς φαίνεται
να είναι περισσότερο αισιόδοξος.
Από την άλλη, ο Αντρέ Βιεϊρίνια συνέχισε

το πρόγραμμα αποθεραπείας του, ενώ οι Λέο
Ζαμπά και Χοσέ Άνχελ Κρέσπο ακολούθησαν
μέρος της προπόνησης κι εν συνεχεία έκαναν
ατομικό πρόγραμμα.

έγκαιρα και για πρώτη φορά όλη η αθλητική οικογένεια εντάχθηκε κάτω από την ομπρέλα προστασίας,
αφού συμπεριλήφθηκε στα οικονομικά μέτρα στήριξης που έλαβε η Πολιτεία.
Παράλληλα, ετοιμάσαμε πολύ γρήγορα πλαίσιο
έμμεσων μέτρων με γενναίες οικονομικές διευκολύνσεις στη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων,
για την ενίσχυση των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων και τη στήριξη των εκατοντάδων χιλιάδων
αθλητών.
Ακόμη, διεκδικούμε πόρους ενίσχυσης του ερασιτεχνικού αθλητισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συμμετέχουμε ως χώρα, ενεργότατα το τελευταίο
διάστημα, σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήδη έχουμε καταθέσει τρεις προτάσεις και ετοιμαζόμαστε να υποβάλλουμε συμμετοχή και με άλλες.
Κατόπιν ελληνικής πρότασης, στις πρόσφατες
άτυπες τηλεδιασκέψεις των Υπουργών Αθλητισμού
των κρατών-μελών της ΕΕ, η αρμόδια Επίτροπος
για θέματα Αθλητισμού, Μαρίγια Γκάμπριελ, ανέφερε
ότι τέλη Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη
της Επιτροπής για τις επιπτώσεις της πανδημίας
στον αθλητισμό και δεσμεύθηκε ότι αμέσως μετά θα
ακολουθήσει η ανακοίνωση επιπλέον μέτρων για τη
στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού.
Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη το «Μητρώο
Αθλητικών Σωματείων», στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για να μπει μια τάξη στις αθλητικές δομές
της χώρας.
Περίπου 5.000 ερασιτεχνικά σωματεία έχουν ανταποκριθεί έως τώρα στην πρώτη φάση προεγγραφής στο «Μητρώο Αθλητικών Σωματείων».
Η διαδικασία είναι δυναμική, το Μητρώο συνεχίζει να δέχεται εγγραφές καθημερινά. Ξεκαθαρίσαμε
ότι δεν κλείνει και υπόκειται σε βελτιώσεις, κατόπιν
συνεννόησης με τους φορείς, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης χρηστικότητας της διαδικασίας της προεγγραφής.
Αυτό σημαίνει ότι όσα σωματεία δεν έχουν ολοκληρώσει σήμερα την εγγραφή του στο Μητρώο,
αλλά έχουν κάνει την προεγγραφή τους, δεν αποκλείονται από την χρηματοδότηση στο μέλλον.
Στο πλαίσιο του νοικοκυρέματος του αθλητικού
τοπίου της χώρας μας, θα ακολουθήσει το Μητρώο
Προπονητών και το Μητρώο Αθλητών.
Είναι γεγονός ότι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός αποτελεί βασικό πυλώνα κοινωνικής δραστηριότητας.
Στηρίζεται και θα συνεχίσουμε την πολιτική ανάπτυξής του.
Είναι στις προτεραιότητες του πρωθυπουργού,
Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης μας.
Η κοινωνία έχει δικαίως απαιτήσεις από εμάς. Και
ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, με τις αξίες που πρεσβεύει, βοηθάει το κάθε άτομο ξεχωριστά και όλους
μαζί να δημιουργήσουμε μια καλύτερη κοινωνία».
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«Το Ρουμλούκι κατά τον 19ο
και 20ο αιώνα»
Επιστημονική Ημερίδα Τοπικής Ιστορίας

Το Δ.Σ. της Ε.Μ.Ι.Π.Η. κατά την υπ. αριθμ. 4/2020 συνεδρίαςή
του αποφάσισε τον επαναπρογραμματισμό της Α΄ Επιστημονικής Ημερίδας Τοπικής Ιστορίας με το γενικό τίτλο «Το Ρουμλούκι
κατά τον 19ο και 20ο αιώνα». Σκοπός της παραπάνω ημερίδας
είναι η έρευνα και ανάδειξη στιγμών και πτυχών της ιστορίας του
Ρουμλουκιού μέσα από άγνωστο αρχειακό υλικό που διασώζεται
σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές. Μέσα από την έρευνα και γενικότερα μέσα από την ημερίδα ευελπιστούμε να αναδειχτούν νέα
ζητήματα και να καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κενά
τα οποία έχουν εντοπιστεί στην τοπική ιστοριογραφία και αφορούν στους τομείς της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας, της Τέχνης, της
Λαογραφίας του Δικαίου κ.τ.λ. Η Επιστημονική Ημερίδα προγραμματίζεται να διεξαχθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο στο πλαίσιο της Ι΄
Εβδομάδας Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού 2020 και συγκεκριμένα την Παρασκευή και το Σάββατο 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2020.  
Υπεύθυνη για τη διασφάλιση του επιστημονικού υπόβαθρου της
ημερίδας είναι Επιστημονική Επιτροπή η οποία αποτελείται από
τους κ.κ. α) Βασίλειο Κουκουσά Καθ. Α.Π.Θ.   β) Γεώργιο Γκαβαρδίνα Αν. Καθ. Α.Π.Θ. και γ) Αγγελική Τριβυζαδάκη Επικ. Καθ.
Α.Π.Θ., ενώ υπεύθυνη για την οργάνωση και διεξαγωγή της ημερίδας είναι τετραμελής Οργανωτική Επιτροπή που θα οριστεί για
το σκοπό αυτό από την Ε.Μ.Ι.Π.Η. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη από σύντομη
περίληψη της ανακοίνωσής τους, μέχρι την 20η Αυγούστου 2020,
μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Μ.Ι.Π.Η www.emipi.gr, στην ακόλουθη
φόρμα.    Το θέμα θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και στην περίληψη να αναφέρεται το αρχειακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε,
καθώς επίσης και τα οφέλη που προκύπτουν από την έρευνα. Οι
περιλήψεις θα δημοσιευθούν σε φύλλο του τετραμηνιαίου περιοδικού της Ε.Μ.Ι.Π.Η. «Χρονικά Ιστορίας & Πολιτισμού Ν. Ημαθίας».
Επόμενη ανακοίνωση θα αποσταλεί μαζί με το πρόγραμμα της
ημερίδας στα τέλη Αυγούστου.
Με τιμή,
Για το Δ.Σ.
                   Ο Πρόεδρος                         Η Γραμματέας
Δρ. Εμμανουήλ Γ. Ξυνάδας          Ολυμπία Μπέτσα

Η Ελληνική Βιομηχανία Χυμών Κ. Δέδες ΑΣΠΙΣ ΑΕ, μια από τις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, για την κάλυψη θέσεων εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων στο εργοστάσιο της στο Ζερβοχώρι Ημαθίας.
Η εταιρεία αναζητά:
• Εργάτες Παραγωγής
• Χειριστές / Βοηθούς Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων
• Τεχνίτες / εργατοτεχνίτες
• Αναλυτές χημείου
Η εταιρεία προσφέρει:
• Δωρεάν μεταφορά εργαζομένων από και προς το εργοστάσιο
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας σε υπερσύγχρονες δομές
• Κλιματιζόμενος χώρος εργασίας
• Παροχή πλήρους εξοπλισμού εργασία  • Εγγυημένες-υψηλές
αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας
(www.aspis.gr) ή απευθείας στα γραφεία της εταιρείας στο Ζερβοχώρι Ημαθίας.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την πρόσληψη:
• Αποδεικτικό ΑΦΜ – ΑΜΚΑ – Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας
• Πιστοποιητικό Υγείας
• Φωτογραφία
• Ασφαλιστική Ενημερότητα για ασφαλισμένους Ο.Γ.Α.  Για όλα τα
έγγραφα απαιτείται μια απλή φωτοτυπία.
Επιπλέον πληροφορίες Δ/νση: Ζερβοχώρι Ημαθίας, 59034
Τηλ: +30 – 23323 03100, Τμήμα Προσωπικού: κα Αλέκα Μπαράκου

Η βιομηχανία
ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ ζητά
εποχικό προσωπικό για τις ανάγκες
της παραγωγής
του επόμενου τετραμήνου.
Συγκεκριμένα:
• Εργάτες / εργάτριες παραγωγής
• Επιστημονικό προσωπικό (γεωπόνους, χημικούς, τεχνολόγους τροφίμων, τεχνολόγους γεωπόνους)
• Τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων (μηχανικούς – ηλεκτρολόγους)
• Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

Φαρμακεία
Πέμπτη 18-6-2020
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.)

ταθέτουν αιτήσεις στην έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ
Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης, έως και τις 30/6/2020.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία
ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου (με την άδεια εργασίας).

Επίσης η εταιρεία “Tasty Fruit” δέχεται δηλώσεις
παραγωγής στις καλλιέργειες κερασιών, βερίκοκων,
νεκταρινιών και ροδάκινων
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027 800
Email: info@almifoods.gr

-Κεντρικό: Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια

13:30-17:30 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών, διπλ. Στα ΚΤΕΛ) 2331063620
21:00-08:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ 08-12/06/2020
Στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Βέροιας   προσφέρονται
Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ανασφάλιστους και άπορους πολίτες του Δήμου Βέροιας,  από εθελοντές επαγγελματίες υγείας. Για πληροφορίες και ραντεβού για
όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν
στο τηλεφωνικό νούμερο 23313-53821 και 53809 ή να επισκέπτονται το Δημοτικό Ιατρείο στη  διεύθυνση οδός Σταδίου
51, πιο κάτω από το γήπεδο της Βέροιας.
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Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει του πολίτες ότι λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν, αναπροσαρμόζει
τα καθημερινά δρομολόγιά του από 15-5-2020 έως 30-6-2020.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο  	
23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	 23313 50102
Πυροσβεστική   	
23310199,23310 68400
Νοσοκομείο κέντρο 	
23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες	 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 	
23313 51400
ΕΚΑΒ 	
166
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες 	
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
2331022.342
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53124
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών 	
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών: 	
2331353416, 7
Τελωνείο	 2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)	 2331060.066
Ι δ ι ω τ ι κ ό Κ Τ Ε Ο Β έ ρ ο ι α ς ( Μ α κ ρ ο χ ώ ρ ι )              
2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894.463,
	 2310894.562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331096.342  
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879  
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 	
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 	
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής: 	
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.643
Γραμματεία: 	
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:	 2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής: 	
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.653
Γραμματεία: 	
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: 	
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής: 	
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.669
Γραμματεία: 	
2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών 	
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 	
2332 3 50300
Fax: 	
2332 0 24260
ΚΕΠ: 	
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: 	
2333 3 50100
Δημοτολόγιο
23333 50150
Ληξιιαρχείο
23333 50130
Πρωτόκολλο
23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
23333 50144
Γραφείο Προσωπικού
23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου
23333 50142
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ.
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Ανελκυστήρα, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.23898 ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται κομπλέ
επιπλωμένη γκαρσονιέρα 29 τ.μ., μικτά κατασκευή 1978, 1 υ/δ σαλοκουζίνα και μπάνιο , 1
ος όροφος , με ανεξάρτητη θέρμανση , A/C και
ελάχιστα κοινόχρηστα μόνο 200€. Θα είναι ελεύθερο και επισκέψιμο από 1/05/2020.
Κωδ: 23286 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. στον
3ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο,
Κουζίνα και   Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη
το 1980 και διαθέτει θέρμανση Κεντρική Πετρελαίου, Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα,
Ανελκυστήρα, Ηλ. Συσκευές, Σκαλιά εισόδου, σε
πολύ κεντρικό σημείο, Τιμή: 180 €.
Κωδ. 116009 Στην ΑΝΟΙΞΕΩΣ ενοικιάζεται
μία πλήρως ανακαινισμένη γκαρσονιέρα 1ου
ορ. με 38 τ.μ. , με δύο χώρος και εντοιχισμένη
ντουλάπα , η θέρμανση της με δύο κλιματιστικά
Inverter, σε εξαιρετικά καλή κατάσταση , ενοίκιο
180€. Θα είναι διαθέσιμο από 1/06/2020. Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΚΩΔ: 106507 ΕΛΗΑ, Διατίθεται ένα ωραιότατο Διαμέρισμα 80τ.μ. σε Ημιόροφο, με 2υ/δ,
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, κομπλέ επιπλωμένο, με
ηλεκτρικές συσκευές, η θέρμανση είναι με 2 κλιματιστικά Inverter, με πολύ μοντέρνα διακόσμηση, διαμπερές, με μία ντουλάπα, θωρακισμένη
πόρτα εισόδου, ηλιακό θερμοσίφωνα, σε πολύ
καλή τοποθεσία, μηνιαίο μίσθωμα 400€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23712 - Βέροια Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο Διαμέρισμα συνολικής
επιφάνειας 98 τ.μ. μικτά και 88 τ.μ. καθ. στον 3ο
όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1968 και διαθέτει Ατομική θέρμανση
Πετρελαίου, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, A/C, Έπιπλα, Διπλά τζάμια - Τιμή: 270 €.
Κωδ: 22988 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ   ενοικιάζεται
σπάνιο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105
τ.μ. 1ος ορ. Εξαιρετικής διαρρύθμισης ,Διαμπερές και με πολύ φωτεινούς χώρους ,αποτελούμενο από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα και
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1999 και
διαθέτει θέρμανση ατομική με υπέρυθρες , η
με σόμπα πέλλετ του ενοικιαστή , κουφώματα
αλουμινίου με διπλά τζάμια, θέση στάθμευσης
στον αύλιο χώρο , έχει μεγάλη βεράντα , απεριόριστη θέα στον κάμπο, σε πολύ καλή τιμή μόνο: 280 €. Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .
ΚΩΔ. 23402 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Διαμέρισμα
110 τ.μ., κατασκευή 1973, 3 υ/δ, 2 ος όροφος,
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , μέτρια κατασκευή, αλουμινίου συρόμενα, ανεξάρτητη
θέρμανση , σόμπα με ξύλα η Pellet , χωρίς
ανελκυστήρα, με πολύ λίγα κοινόχρηστα, 190€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23784 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στην Εληά
ενοικιάζεται  διαμέρισμα 113 τ.μ., 3 υ/δ, Ημιόροφος , έχει αλουμινίου συρόμενα κουφώματα
, είναι επιμελημένης κατασκευής και σε μία
όμορφη πολυκατοικία, με κουζίνα ανεξάρτητη
και με κεντρική θέρμανση πετρελαίου αλλά
και με δύο αποθήκες , σε θέση περιοπής σίγουρα, με θωρακισμένη πόρτα , ενοίκιο 250€,.
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24727 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, ενοικιάζεται
ισόγειο διαμέρισμα 120τ.μ., με κοινόχρηστα
μόνο το ρεύμα της σκάλας , κατασκευή 1980,
2 υ/δ, πολύ άνετο , ατομική θέρμανση πετρελαίου και με αποθήκη μέσα , τιμή μόνο: 240€.
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διαμέρισμα σαν σε Μονοκατοικία συνολικής
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα συντηρημένο, με πολυτέλεια και ζεστασιά. Αποτελείται
από 3 μεγάλα Υπνοδωμάτια με εντοιχιζόμενες
ντουλάπες, μια ωραιότατη σαλοκουζίνα με τζάκι
και ένα μπάνιο . Είναι κομπλέ επιπλωμένο μαζί
με ηλεκτρικές συσκευές. Διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου, συνθετικά κουφώματα με διπλά
τζάμια, με ανοιχτό πάρκινγκ, κοινόχρηστη αυλή.  
Τιμή: 300 €. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι ελεύθερο από 1/06/2020.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24291 - Στον Κοπανό Νάουσας   ,
ενοικιάζεται αποθήκη συνολικής επιφάνειας
650 τ.μ. σε ισόγειο χώρο με αυλή μπροστά .
Αποτελείται από έναν ενιαίο  Χώρο, και WC. .
Μίσθωμα  650 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23472 ΚΕΝΤΡΟ , Γραφείο 19 τ.μ.,
κατασκευή 1976, ημιόροφος , ανακαινισμένο εκ
βάθρων και άψογα συντηρημένο, σε εξαιρετική
κατάσταση, με ατομική θέρμανση με κλιματιστικό , επιπλωμένο κομπλέ , με κοινό WC ,
κεντρικότατο, ενοίκιο 150€.
Κωδ.23189 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 40 τ.μ.,
προς ενοικίαση κοντά στον Άγιο Αντώνιο , κατασκευή 1974, 2 χώροι και WC , 3 ος όροφος,
ενοίκιο πολύ χαμηλό μόνο 150€.
κωδ.23188 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον Άγιο
Αντώνιο , γραφείο 45 τ.μ., με δύο χώρους ,  με
καινούργια κουφώματα και  με δικό του μέσα  
WC , 3 ος όροφος , μόνο 200€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
κωδ. 23272 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γραφείο
50 τ.μ., 1 ος όροφος , πολύ μεγάλης προβολής
, γωνιακό , δύο χώροι με δική του τουαλέτα έξω
, κατασκευή 1972,  κουφώματα καινούργια συνθετικά , ενοίκιο 150€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24010 - Κέντρο σε παράλληλο της
Βενιζέλου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα ισόγειο κατάστημα συνολικής επιφάνειας
20 τ.μ. Αποτελείται από 1 Χώρο  και έχει  ωραία
βιτρίνα. Μίσθωμα μόνο  170 € .
Κωδ: 24070 - Κέντρο σε πάροδο της Μητροπόλεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικό-
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μή αποτελούμενη από οικόπεδο 388 τ.μ. και
αναδρομή  355 τ.μ. η οποία κατανέμεται σε α)
ένα διαμ/μα  ισόγειο 59 τ.μ. β) δεύτερο διαμ/μα
ισόγειο 124 τ.μ. γ) τρίτο διαμ/μα ισόγειο 56 τ.μ.
και  δ)τέταρτο  διαμ/μα 1ος ορ. με 116 τ.μ. τιμή
ευκαιρίας όλα μαζί μόνο 120.000€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη
συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
τητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ.
ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και με δικό του
WC. Διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου. Ενοίκιο
μόνο  150 €. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 24249 ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ της Βέροιας, ενοικιάζεται κατάστημα 100 τ.μ. ισόγειο,
διαμπερές, βλέπει σε δύο κεντρικούς δρόμους,  
με 100 τ.μ. υπόγειο , σε σίγουρα εμπορικό δρόμο
και σε σημείο μεγάλης προβολής , τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα, μόνο 1000€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24348 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ κατά αποκλειστικότητα μίσθωση νεόδμητου ισογείου καταστήματος συνολικής επιφάνειας 175 τ.μ. Είναι κατασκευασμένο το 1997 ,
διαθέτει  και αποθήκη - Ενοίκιο 400 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105475  ΠΑΡΚΙΝΓΚ ενοικιάζεται στο
Βήμα του Αποστόλου Παύλου 15 τ.μ.  σε ημιυπόγειο με εύκολη πρόσβαση και με τηλεχειριστήριο , μηνιαίο μίσθωμα 50€ ,
ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 12743 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 2 ο
όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο
το 1995 και διαθέτει θέρμανση με σόμπα η ότι
άλλο θελήσει ο αγοραστής   , έχει καινούργια
κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, και
ανελκυστήρα, έχει επίσης πάρκινγκ πυλωτής  ,
αποθήκη μέσα και ηλιακό θερμοσίφωνα - Τιμή:
50.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12870 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. μικτά και
80τ.μ. καθ., στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 2
υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1967 και διαθέτει απεριόριστη Θέα,
οι χώροι του λειτουργικοί, κουφώματα ξύλινα,
ανελκυστήρα, χωρίς θέρμανση, με εξαιρετική διαρρύθμιση, σκαλιά εισόδου,  σε μοναδική τοποθεσία, σε τιμή προσφοράς μόνο: 52.000 €. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13084 ΡΟΔΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οροφοδι-

αμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 τ.μ. στον
5ο όροφο Ρετιρέ, αποτελείται από 3 υπνοδωμάτια, σαλονοκουζίνα και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1997 και διαθέτει θέρμανση
ατομική με κλιματιστικό, απεριόριστη Θέα στον
κάμπο, κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια,
ηλιακό θερμοσίφωνα, θωρακισμένη πόρτα εισόδου, ανελκυστήρα, με τέντες, κλειστό πάρκινγκ
18τ.μ. καθώς και μια αποθήκη 9 τ.μ., σε πολύ
καλή γειτονιά, άνετοι χώροι, σε τιμή προσφοράς
115.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο αγοραστή. Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12811 - ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητο ακατοίκητο διαμέρισμα ημιτελές συνολικής επιφάνειας 155 τ.μ. στον 4 ο όροφο
με μοναδική θέα στον κάμπο της Βέροιας . Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα,
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένο το 2010
και διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο.
Τα Κουφώματα του είναι συνθετικά και είναι ,
εξοπλισμένο με πόρτα Θωρακισμένη , διαθέτει
ανελκυστήρα, Πάρκινγκ ανοιχτό και δύο αποθήκες , επίσης Τζάκι γωνιακό  τιμή όπως είναι
μόνο 130.000 € όπως είναι σήμερα.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ. 23397 Μονοκατοικία 60 τ.μ. σπάνια
ευκαιρία , στους Γεωργιανούς Βέροιας σε 1979
τ.μ. οικόπεδο εντός σχεδίου , σε σημείο με εξαιρετική θέα , πωλείται για οικογενειακούς λόγους
, τιμή μόνο 35.000€.Πρόθυμος αγοραστής καλοδεχούμενος.  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.105200 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας , πωλείται σπάνια διπλοκατοικία Ισόγειο, και 1ος ορ.  
βλέπει σε ανοιχτωσιά, η θέα του είναι μοναδική,
έτος κατασκευής 1988 με 192 τ.μ. σε δύο επίπεδα και 93  τ.μ. υπόγειο το οποίο χρησιμοποιείται
σαν γκαράζ και αποθήκη  , σε οικόπεδο 350 τ.μ.
σε άψογη κατάσταση, αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών,  έχει τζάκι ενεργειακό , αρχοντικό ,
για απαιτητικούς αγοραστές, και με δύο μπάνια ,
τιμή 185.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!                        
ΚΩΔ. 23569 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ημιτελής οικοδο-

τ.μ., με υπόγειο 75 τ.μ. και
οικόπεδο 200 τ.μ., 48.000
ευρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 63 τ.μ.
με πατάρι και υπόγειο στη Βέροια,
οδός Τρύφωνος 3. Τηλ.: 6944
024468.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία
κοντά στο 7ο Δημοτικό, 75

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πωλείται
οικόπεδο 433 μέτρα (περιφραγμένο αμπέλι). Τιμή
22.000 ευρώ. Τηλ.: 6971
879698.
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη
ευκαιρία, πωλείται οικόπεδο 2 στρ., οικοδομήσιμο, με
θέα, σε ήσυχη τοποθεσία. Τιμή 25.000 ευρώ. Τηλ.: 6934
662478.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 468
τ.μ. στο Πλατύ Ημαθίας σε
πολύ καλή θέση. Πληρ. τηλ.:
6946 829244.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικόπεδο 250 έως 1000 τ.μ. για αντιπαροχή
στην πόλη της Βέροιας, εκτός
απο Εργατικές κατοικίες. Τηλ.:
6945 122583.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη
Μέση Βέροιας, 6 στρέμματα,
τιμή 130.000 ευρώ (συζητή-

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:
α) Άνδρα ή γυναίκα
για βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
β) Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄ κατηγορίας
γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ
Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σ το
τηλ.: 6947 021868

Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Ε Π ΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τη
Βέροια, ζητά άνδρα ή
γυναίκα από 30 έως 50
ετών για το Τμήμα Πωλήσεων. Προσφέρει μισθό, πλήρη ασφάλιση,
αυτοκίνητο και κινητό.
Πληροφορίες στο 6947
021868.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14280 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 55 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο,
Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη,
Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια - Τιμή: 35.000 €.
Κωδ.13833 ΚΕΝΤΡΟ , Μητροπόλεως πωλούνται γραφειακοί χώροι 1ου ορ. αποτελούμενοι από 3 χώρους και με δική τους τουαλέτα.
Το συνολικό τους μέγεθος  86 τ.μ., κατασκευή
1976, είναι ανακαινισμένοι και σε πολύ καλή κατάσταση , τιμή εξαιρετικά χαμηλή μόνο 50.000€.
Κωδ: 13617 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 87 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο,
Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη,
Διπλά τζάμια - Τιμή: 52.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13806 ΚΕΝΤΡΟ , Στο πάνω μέρος
της παλαιάς Κεντρικής πωλείται κατάστημα 44
τ.μ., ισόγειο, αυτοτελές και με  22 τ.μ. πατάρι  ,
κατασκευή 1998, διαθέτει μεγάλη βιτρίνα , πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο ακίνητο και διατίθεται σε τιμή ευκαιρίας , Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμή μόνο 40.000€.
Κωδ: 13964 πωλείται κοντά στα ΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειο κατάστημα 70 τ.μ., τετραγωνισμένο και με πολύ μεγάλη φάτσα , ακίνητο
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη,  Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Μόνο σοβαρές προτάσεις , τιμή πώλησης  
80.000€ τώρα 50.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 14158 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, πωλείται ισόγειο κατάστημα 80 τ.μ., σε οικόπεδο 8.000 τ.μ.
, κατάλληλο και για υγειονομικού ενδιαφέροντος
, τσιπουράδικο κ.τ.λ μέσα στη φύση , ιδιαίτερο
ακίνητο το οποίο ευρίσκεται σε εξαιρετικό σημείο , είναι κατάλληλο και για άλλες χρήσεις και
προσφέρεται σε απίστευτα χαμηλή τιμή, πολύ
σπάνια ευκαιρία, μόνο 70.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 105272 ΚΕΝΤΡΟ, πωλείται επιχείρηση καφενείου η οποία βρίσκεται σε λειτουργία,
μαζί με τον εξοπλισμό κομπλέ και το πελατολόγιο. Δίνεται σε χαμηλή τιμή μόνο 12.000€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

σιμη). Κιν.: 6972913645 κ.
Τάσος.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
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ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115769 - ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο πολύ κοντά στο χωριό στον Κοπανό Νάουσας
συνολικής επιφάνειας 1830 τ.μ. στην άκρη του
σχεδίου πόλεως. Η Τιμή του εξαιρετικά χαμηλή
στις 9.000 € μόνο.
Κωδ: 115745 - ΣΤΟ ΣΑΑΚ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριν του Μπονάνου πωλείται αγροτεμάχιο με
σύνδεση στο δίκτυο υψηλής πίεσης , συνολικής
επιφάνειας 26.100 τ.μ. άδειο η και μισθωμένο ,
με δική του βάνα , Τιμή: 58.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
κωδ 14217 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 218 τ.μ.,
σε προνομιακή τοποθεσία , ευκαιρία για μεγάλη
υπεραξία, καταπληκτικό οικόπεδο, σχεδόν χαρίζεται, σε τιμή πράγματι χαμηλή μόνο 9.000€.
Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 14220 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ σε εξαιρετικά
καλό σημείο  προσφέρεται  οικόπεδο συνολικής
επιφάνειας 744 τ.μ. κατάλληλο για οικοδομή  Τιμή: 200.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ 14156 ΑΣΩΜΑΤΑ, Οικόπεδο 780 τ.μ.,
με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , βλέπει σε
δύο δρόμους , χωρίζεται και σε δύο άρτια και
οικοδομήσιμα οικόπεδα , από 100.000€ τώρα
μόνο 60.000€. Ευκαιρία σπάνια.
κωδ 14106 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Σπάνιο οικόπεδο
802 τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα ,
με σ/δ 0,8 και 70% κάλυψη , αμφιθεατρικό , με
πολύ μεγάλη φάτσα πάνω σε δρόμο , προσφέρεται σε τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα, 80.000€.
Κωδ: 14308 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο
επίπεδο συνολικής επιφάνειας 1119 τ.μ. εντός
σχεδίου πόλεως  Τιμή μόνο 45.000 €.
κωδ.14284 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο
1.133 τ.μ., με παλιά κατοικία 56 τ.μ. και αποθήκη
40 τ.μ. εντός σχεδίου πόλης και με νοτιοανατολικό προσανατολισμό , προσφέρεται σε πολύ
καλή τιμή 50.000€.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ: 106454 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 65τ.μ.
μικτά και 59τ.μ. καθαρά, στο Κέντρο της Βέροιας, σε ημιόροφο υπερυψωμένο ( σαν 1ος
όροφος), με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, σε
πολύ κεντρικό σημείο, με ατομική θέρμανση
πετρελαίου, το οποίο χρήζει ανακαίνισης. Το
ακίνητο μπορεί να γίνει και μία άνετη γκαρσονιέρα με 1υ/δ, μεγάλη σαλοκουζίνα και μπάνιο.
Προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή μόνο 28.000€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
κωδ. 105867 Πωλείται στην ΚΑΛΛΙΓΚΑ
σπάνιο χωραφοοικόπεδο 26 στρ. με σπάνια θέα
όλη τη Βέροια σε τιμή εξαιρετικά δελεαστική ,
μόνο 75000€. Μοναδική  ευκαιρία. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλα τα ακίνητά μας στο

νιέρα επιπλωμένη, Πλατεία
Ωρολογίου, οδός Μιαού-

www.mesitiki.gr
λη 17, Βέροια. Τηλ.: 6977
174457.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΠΙΠΛΑ
Πωλούνται οικιακά έπιπλα μεταχειρισμένα σε τιμή
ευκαιρίας. Πληρ. στο τηλ.: 6977 933532 (κ. Απόστολος).

Η Εταιρεία Coverjeans IKE αναζητά Πωλητή-τρια για κατάστημα ενδυμάτων
με προϋπηρεσία   στο χώρο της μόδας, ενημερωμένο με τις σύγχρονες τάσεις ,
με επικοινωνιακό και οργανωτικό πνεύμα, άριστη γνώση Αγγλικών & Η/Υ, έως 40
ετών για θέση πλήρους και μερικής απασχόλησης. Για αποστολή βιογραφικού
vageliscover@gmail.com Επικοινωνία  6932627614
Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α) Εργατών Παραγωγής
Β) Αδειούχων και βοηθών χειριστών κλαρκ
Γ) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Μηχανικού εγκαταστάσεων
2ης ειδικότητας
Δ) Αρχιτεχνίτη Μηχανικού εγκαταστάσεων 4πς ειδικότητας-(Θερμαστή) Ε) Τεχνίτη ή
Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας
ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):
1. ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2. Α.Φ.Μ. (εκκαθαριστικό της εφορίας η βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.),
3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
4. Α.Μ.Κ.Α.
5.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ (επικυρωμένο αντίγραφο)
6.  ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (πρώτος δικαιούχος ο εργαζόμενος),
7. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (από λογαριασμό ΔΕΗ ή τηλεφωνίας)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:
Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας και
-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ:
-Άδεια χειριστή ή βοηθού χειριστή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 144 ή 141 ή 146
Mail: venus@venusgrowers.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ 92 τ.μ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 90000€
ΠΑΠΑΚΙΑ   94 τ.μ  χωρις, ασανσέρ 3ΔΣΚ Χρήζει μικρης  ανακαιν.
50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  πλησιον ,42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 21000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 44000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75+75 τ.μ Οικ.200
τ.μ 50000€
ΚΕΝΤΡΟ 94 τ.μ. 2ος με Θεα Α.Θ. ασανσερ,κοπλαμ 2-3 ΔΣΚ 70000€
ΠΙΕΡΙΩΝ κοντά  διπλοκατοικία 80 τ.μ+ ισογειο σε οικοπ.220 τ.μ
58000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 97 Τ.Μ 30 ετων 1ος 2Δσκ Αν.Θερμ. μονο 40000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ διαμερισμα  με 2ΔΣ-Κ 75 τ.μ διαμπερες,με θερμ/
τες 34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  8 διατηρητεο 1ος 54 τ.μ-ισογειο 27τ.μ 60000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ  2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 380€
ΙΣΟΓΕΙΟ Διαμερισμα στα Παπακια 2ΔΣΚ Ατ.Θ. αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟ επιπλωμενο Στουντιο 1ος καλο 250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 3ΔΣΚ Α.Θ Κοπλαμ 330€
ΠΙΕΡΙΩΝ 1ΔΣΚ Α.Θ ΩΡ/ΣΗ ΚΟΠΛΑΜ 180€
ΠΑΠΑΓΟΥ 60 τ.μ 1Δ-Σ-Κ Ωρ/ση με Θεα,διαμπερες  160€
ΚΕΝΤΡΟ Στουντιο επιπλωμενο 150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ΔΣΚ τζακι Α.Θ.  300€
ΑΝΘΕΩΝ Μονοκατοικια 1ΔΣ-Κ με σομπα περιποιημενο 140€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 22000 τ.μ  για Φωτοβολταικά 35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης 1000 τ.μ αρτιο οικοπεδο 1000 μ. από παραλια 45000€
ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€

ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ 8στρ.με καστανιες, με αγροικια ,αρδευομενες 500€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρ χερσα 1400€ το στρεμμα
ΠΑΤΡΙΔΑ 10 ΣΤΡ ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ Φωτοβολταικα 24000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 16.400 στρ 1.200.στην ασφαλτο σοβαρες
προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην ασφαλτο 7500 τ.μΒιομηχανικο μόνο
28000€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟ στον Αγ.Παταπιο καταστημα 18 τ.μ καταλληλο για παρκιγκ
28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,    85 τ.μ χρηζει ανακ.για   Ιατρειο 70000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 38 τ.μ Δίχωρο , καταλληλο για Ιατρειο –Τεχνικο
Γραφειο 27000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  από
150 εως 2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γραφειο μονοχωρο που χωριζει με γυψοσανιδα 50
τ.μ. 280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  καταστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,
ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ.  κοπλαμ, 130 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 30 τ.μ. 15ετίας, πολύ καλό, 200 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 35 τ.μ. υπερλουξ, ανακαινισμένο & επιπλωμένο, 260 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 35 τ.μ. υπερλουξ, ανακαινισμένο & επιπλωμένο, 270 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 35 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο, 200 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 40 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 190 €
ΚΕΝΤΡΟ 40 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 200 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 50 τ.μ. επιπλωμένο, θέα, 220 €
ΡΟΛΟΙ 50 τ.μ. 12ετίας, καλό, 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 50 τ.μ. ανακαινισμένο, καλό, 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 60 τ.μ. ανακαινισμένο, ντουλάπα, 200 €
ΕΛΗΑ 60 τ.μ. 10ετίας, τζάκι, θέα, λουξ, 300 €
ΚΕΝΤΡΟ 70 τ.μ. γωνιακό, ανακαινισμένο, 270 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 75 τ.μ. 12ετίας, επιπλωμένο, θέα, 320 €
ΚΤΕΛ 75 τ.μ. κόπλαμ, θωρακισμένη, καλό, 200 €
EΛΗΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, καλό, 400 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 90 τ.μ. καλό, επιπλωμένο, 250 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 95 τ.μ. καλό, ατομ. λέβητα, θέα, 370 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 100 τ.μ. καλό με 3 υ/δ, 290 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 100 τ.μ. 10ετίας, λουξ, 370 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. , ανακαινισμένο & επιπλωμένο, 280 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ μεζονέτα, 400 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 40 τ.μ. ευκαιρία, 13.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΡΟΛΟΙ 55 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο, 34.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας με αποθήκη & ηλιακό 37.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 65 τ.μ., ευκαιρία, με parking, 35.000 €
ΑΝΟΞΕΩΣ 65 τ.μ. ευκαιρία, 16.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. μονοκατοικία με οικόπεδο,
18.000 €
ΡΟΛΟΙ 78 τ.μ. ευκαιρία, θέα, επενδυτικό, 29.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. ανακαινισμένο , καλό, θέα, 54.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. θέα, καλό, 37.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 τ.μ. θέα, διαμπερές, καλό, 67.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 105 τ.μ. 18 ετών με 3 υ/δ, ευκαιρία, 75.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. ημιτελής μονοκατοικία, 22.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ
ΗΜΑΘΙΑΣ:
A) ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - Άνδρες, Γυναίκες
B) ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
·ΓΕΩΠΟΝΟΣ
·ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
·ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ / ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
·ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
·ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718
Υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων στο:
ergasiamrk@gmail.com
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 τμ.
με κτίσμα δυόροφο σε τιμή ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδομή και κατάστημα με υπόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. περιοχή Παπάγου
στα μπετά 100 τ.μ. ο κάθε όροφος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα Πιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/ΝΑ με
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώ και 110.000 ευρώ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό
11 στρέμματα στη Μελίκη (περιοχή

Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο
2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ.,
55.000 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα κέντρο με 2 και Σ,
Κ 80 τ.μ. και 110 τ.μ. 280 ευρώ και
400 ευρώ και 200 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα
κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και με 2Δ,
Σ, Κ, WC από 180 ευρώ και 220
ευρώ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώ και 70.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ 35 τ.μ. πολύ καλό, 220 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 450 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. πολύ καλό, 670 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. 14ετίας, καλό, 480 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 130 τ.μ. με καλή προβολή, 700 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 250 τ.μ. 1.200 €
ΛΑΙΚΗ 300 τ.μ. 2.200 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.600 μέτρα , 8.000 €
ΚΑΒΑΣΙΛΑ 6.000 μέτρα, 10.000 €
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.000 μέτρα, με δέντρα 6 ετών, 26.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 14.000 μέτρα, 28.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 26.000 μέτρα στον δρόμο, 95.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 160 μέτρα, με θέ€α, 29.000 €
ΔΟΒΡΑ 420 μέτρα, 55.000
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 450 μέτρα, με οικοδομική άδεια, 50.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 18.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 570 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 27.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κρεοπωλείο πλήρως εξοπλισμένο, σε χωριό δίπλα στην Βέροια, ενοίκιο 380 € / μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστάσιο χρωμάτων με κτιριακές εγκαταστάσεις, σε πλήρη λειτουργία & με 2 υποκαταστήματα λιανικής
πώλησης, 300.000 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ
γελματικός χώρος 50 τ.μ., πλήρως

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετών στον Βάλτο Σταυρού
Βέροιας και με αντιχαλαζική προστασια. Επίσης ένα τρακτέρ UNIMOK, μία
πλατφόρμα καινούργια και μία φρέζα συρταρωτή 1,70 σχεδόν καινούργια.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6973 616847.

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 140 τ.μ. μονοκατοικία, επενδυτικό, 57.000 €
ΝΑΟΥΣΑ 150 τ.μ. ημιτελής μεζονέτα , ευκαιρία, 29.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ανακαινισμένος, 1ος όρ., γωνιακό, δί-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

πλα στα Αστικά. Τηλ.: 6946 740621.

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

Ακροπόλεως, στην καινούργια

ΕΡΓΑΣΙΑ

γέφυρα «Κούσιου». Τηλ.: 6984

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος βοηθός

108684.

φαρμακείου στη Βέροια. Τηλ.:

ΠΙΝΔΟΥ & ΕΜ. ΠΑΠΠΑ γω-

6947 564217.

νία ενοικιάζεται κατάστημα 45

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός για Οδική

τ.μ. με πατάρι & W.C., ανακαινι-

Βοήθεια, στη Βέροια, με δίπλω-

σμένο με καινούργια κουφώμα-

μα Γ΄ κατηγορίας. Τηλ.: 6980

τα. Τηλ.: 6936 554258.

136902, 23310 41601 & 6988

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται επαγ-

564576.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ

Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη Χαρίεσσα Ναούσης εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και 100 τ.μ. περίπου το σπίτι με επιπλέον
αποθηκευτικούς χώρους. Πληρ. τηλ.: 6981 906509.

Από την εταιρια KORMOS EMPORIKI με έδρα τη Βέροια
ζητείται, νέος ή νέα με γνώσεις λογιστικής και αγγλικών για άμεση πρόσληψη. Αποστολή βιογραφικων στο kormosemp@
gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής
Απαιτούμενα προσόντα:
-Άριστη γμώση Αγγλικών
-Πολύ καλή γνώση Η/Υ και Office
-Δίπλωμα οδήγησης
-Άνεση επικοινωνίας, ομαδικότητα, αντίληψη, κατανόηση
Έδρα της εταιρίας στη Βέροια.
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική δ/νση: sidiropoulosfert@gmail.com.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθαρίστριες σε ενοκιαζόμενα διαμερίσματα στην Κασσάνδρα
Χαλκιδικής, εξασφαλισμένη διατροφή,
στέγη και ασφάλιση για σεζόν. Τηλ.:
6976 689089.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για το εξωτερικο κυλικείο του Νοσοκομείου Βέροιας.

Προσφορές της εβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο

Ώρες επικοινωνίας ΜΟΝΟ από 18.00
έως 21.00 στο τηλ.: 6944 577645.
Η    Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

Φ ΥΛ Α Ξ Ε Ω Ν

Λαζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε

‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζητάει να

400 τ.μ. οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

προσλάβει για μόνιμη απασχόληση,

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο γήπε-

εξωτερικό πωλητή ή πωλήτρια για

δο 65 τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανα-

τους Νομούς Ημαθίας, Πέλλας, Θεσ-

καίνισης. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

σαλονίκης. Απαραίτητα προσόντα,

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο στο Πανόραμα 4.500 τ.μ. κολλητά στον οικισμό με πανοραμική θέα. Τιμή πώλησης 40.000
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% της οικοδομής στην Ελιά πρώην «NOTA NOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 58 στρεμμάτων στο 2ο πόδι της Χαλκιδικής
πρώτο στη θάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο 105 τ.μ., 2ος όρ. με ασανσέρ.
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλη σαλοκουζίνα, W.C. Είναι σε καλή
κατάσταση φωτεινό με μπαλκόνι μπρος και πίσω. Τιμή πώλησης
70.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη Νέα Νικομήδεια 5 στρέμματα πολύ
κοντά στο χωριό, ποτίζεται με κατάκλυση μέσω δικτύου. Τιμή
πώλησης 12.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στη Βέροια στο κέντρο με 74 τ.μ. ισόγειο,
74 τ.μ. υπόγειο και 30 τ.μ. πατάρι. Τιμή πώλησης 130.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στην Κεντρικής 45 τ.μ. με 45 τμ. πατάρι.
Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο στα Ασώματα 3.200 με ρεύμα,
νερό, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή πώλησης 110.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, 4ος με ασανσέρ,
ρετιρέ με πολύ καλή μόνωση 75 τ.μ. με τεράστιο μπαλκόνι που
κοιτά μπροστά. Έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-Κωδ. 94 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40
τ.μ. με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό
σημείο, τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ
καλό σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 201 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση.
Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε
220 τ.μ. οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε
468 τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό
σημείο. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο
κέντρο. Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ.,
1ος όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα
ροδάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.950 τ.μ. στους Γεωργιανούς με ρεύμα,
νερό, θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη κοντά στ κάντρο 220 τ.μ., 50.000 ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ευχέρεια λόγου, αγγλική γλώσσα, δίπλωμα αυτοκινήτου, άδεια εργασίας
προσωπικού ασφαλείας, εμπειρία με
βιογραφικό και συστάσεις. Μισθός, ασφάλιση και ποσοστά. Παραλαβή δικαιολογητικών με συνέντευξη στα κεντρικά γραφεία μας, Θεσσαλονίκης 45
Βέροια www.securitytsiflidis.gr-sales@
securitytsiflidis.gr- Τηλ. 2331027102.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ με πείρα και
αγάπη για τα παιδιά αναλαμβάνει τη
φύλαξη βρεφών και νηπίων. Τηλ.: 6987
910004.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση
γερόντων και για 24ωρη απασχόληση, καθαριότητα γραφείων και σκάλες.
Τηλ.: 6946 479828.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτος ΤΕΙ με
γνώσεις φυσικοθεραπείας ΖΗΤΑ εργασία για να παρέχει υπηρεσίες είτε στο
Νοσοκομείο, είτε κατ’ οίκον. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23310 25520 & 6948
798051.
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τη
φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων
για 24ωρη βάση. Τηλ.: 6986 276287.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDI Α4, 1800 κυβικά,
μοντέλο 1996, υγραέριο, 160.000 χι-

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον
Προμηθέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα,
σε προχωρημένη κατάσταση η οικοδομή.
Τηλ.: 6944 764477 & 23310 27796.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερικό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτητη
οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο και
2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€.
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο,
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάσταση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δωμάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη η κατοικία.
Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 120.000€(κωδ
ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμένο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδΠΔ21)
Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση,
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κουζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαίου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώροι.

λιόμετρα, μαύρο χρώμα. Τηλ.: 6973
473304.
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ - ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ-Επιστήμων ζητεί σύ-

-Ισόγειο κύρια χρήση 90 τ.μ.
-Όροφος κύρια χρήση 90 τ.μ.
-2ος όροφος κύρια χρήση

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στο κέντρο 45 τ.μ. με πατάρι,
πλήρως ανακαινισμένο ενοίκιο 180 ευρώ

90 τ.μ., σύνολο 360 τ.μ.. Έχει

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

ριστοτέλους 21, στο κέντρο

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

6945 541642 (Ζαφείρης) &

κλιματισμό κα ασανσέρ. Ατης Βέροιας. Πληροφορίες:
6972 605550 (Βασίλης)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπάνιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3ΔΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη,
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC,
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)
ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δένδρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια Τιμή
30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε παραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ροδάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)
Τα ως άνω ακίνητα είναι μερικά από αυτά που διαθέτει
το γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2331068080 και
6973735020. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή
στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και συνέπεια
στο χρόνο. Τηλ.: 6944 764477 κ. Δημήτρης.

ζυγο-σύντροφο έως 40 ετών, για σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6949 215864.
ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από τη Βέροια, επιθυμεί γνωριμία με κοπέλα 25-40 ετών.
Τηλ.: 6974 706470.
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή
σχέση. Τηλ.: 6984 040769.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Κλάρκ για εργασία σε Ψυγείo – Συσκευαστήριo στον
Κοπανό Ημαθίας. Προϋπηρεσία και
Μηχανολογικές Γνώσεις θα ληφθoυν
υπόψιν. Δίπλωμα χειριστή κλάρκ δεν είναι απαραίτητο. Πληροφορίες στον τηλ:
6946437441 πρωινές ώρες.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
-Υπόγειο κυρια χρήση 90 τ.μ.

Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

80.000€

125 μ2   1ος όροφος   4Δ-

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

ΣΚΧΛΚ WC ΑΠ διαμπερές

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

110.000€

30.000€

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

90 μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚ-

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

ΧΛΚ ΑΠ θ. σταθ. ατ. λέβη-

50.000€

τας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

κτίσμα εντός οικοπέδου

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣ-

900 μ2 40.000€

ΚΤΛΚ 48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

287 μ2 με θέα 40.000€

68 μ2   2ος όροφος λούξ

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

τζάκι ατ, θερμ. αποθήκη θ.

110 μ2 κέντρο 75.000€

σταθμ. 65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστη-

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

μα 118 μ2 κέντρο (νοικια-

85 μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ.

σμένο) 140.000€

θερμ. κέντρο 55.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοι-

1444 μ2 Γιοτζαλίκια

κία 90 μ2   εντός οικοπέ-

14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

δου 800 μ2 σούπερ λούξ

409 μ2 Γιοτζαλίκια

CMYK
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P Άτιμη επικοινωνία…
P 36 εξωγήινοι πολιτισμοί, λέει, περιμένουν να επικοινωνήσουμε. Στο μεταξύ
εμείς στείλαμε απάντηση με τα ΕΛΤΑ.
P Τούτη η γη που την πατούμε, όλοι
μέσα θε να μπούμε. Περιμένοντας.
P Το οξύμωρο της κατάστασης είναι ότι
ενώ οι εξωγήινοι είναι μακριά, τα ούφο ζουν
ανάμεσά μας.
P Κι όσο πιο ούφο είσαι, τόσο μεγαλύτερη ελπίδα έχεις να πιάσεις δουλειά
στην τηλεόραση.
P Κι όσο πιο πολλά ούφο έχει το κανάλι, τόσο περισσότερα ούφο συνδέονται
μ’ αυτό για να μάθουν τι χρώμα κιλοτάκι
φοράει.

P Κάθε χρόνο και πιο βαθιά η θάλασσα. Όπως βλέπετε και στο σημερινό σκίτσο.

P By the way, άκουσα στις ειδήσεις
ότι εξιχνιάστηκε η ληστεία στο σπίτι της
Λίτσας Πατέρα. Εκτός κι αν το άκουσα
στο ωροσκόπιο και δεν θυμάμαι.
P Καλά, αυτή η Λίτσα ξέρει τι πρόκειται
να συμβεί σε όλους μας για μέρες και μήνες, και
δεν κατάφερε να εντοπίσει τους δράστες ούτε
πριν ούτε μετά.
P Άκουσες τα νέα Πατέρα;
P

P Να φανταστεί κανείς ότι μιλάμε για έναν
λαό που μεγάλωσε με τη σταθερά ότι το πέλαγο είναι βαθύ.
εξοχικό της και αφαίρεσαν την τοστιέρα. Κι είχε
μείνει η Πατέρα χωρίς τοστιέρα.

P Η κατάσταση θυμίζει την περίπτωση
Βελόπουλου, που διαφήμιζε το φάρμακο για
τη φαλάκρα, όντας φαλακρός.

Θυμίζουμε ότι οι δράστες είχαν μπει στο

P Και:

Ήταν ένας παπάς χρόνια σε ένα χωριό. Στην
εξομολόγηση των γυναικών που πήγαιναν με
άλλους άντρες, τους είχε πει να λένε τη λέξη
‘γλίστρησα’, για να μην λερώνουν το στόμα τους.
Κάθε φορά πήγαιναν οι γυναίκες του χωριού και
του έλεγαν π.χ.: «Πάτερ, ‘γλίστρησα’ αυτή τη βδομάδα μία φορά στο παρκάκι… Πάτερ, ‘γλίστρησα’

δύο φορές στη γέφυρα» κ.λπ.
Ο παπάς όμως κάποτε πέθανε και ο πρόεδρος, που ήταν ο μόνος άνδρας που ήξερε τη μυστική φράση, ξέχασε να την πει στον νέο παπά.
Κάποια στιγμή, μετά από καιρό, παίρνει τηλέφωνο ο νέος παπάς τον πρόεδρο και του λέει:
«Πρόεδρε, φτιάξε τα πλακόστρωτα τώρα που
χειμωνιάζει! Οι γυναίκες γλιστράνε καθημερινά
στους δρόμους σου…»
Ο πρόεδρος που γνώριζε άρχισε να γελάει.
Τότε ο πάτερ απαντά:
«Μη γελάς καθόλου πρόεδρε. Ακόμη και η γυναίκα σου, αυτόν τον μήνα έχει γλιστρήσει πάνω
από 10 φορές!»
Κ.Π.

ΥπΑΑΤ, Μ. Βορίδης στη Βουλή: Ξεκινά
η οικονομική εξυγίανση του ΕΛΓΑ

Σε διαβούλευση θα τεθεί, εντός των επομένων ημερών, νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο
οποίο θα περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις που αφορούν στον ΕΛΓΑ,
δήλωσε το πρωί της Τετάρτης (17/6/20) κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, ο Υπουργός, Μάκης Βορίδης.
«Οι ρυθμίσεις αυτές θα περιορίζουν διάφορα ανορθολογικά
κόστη στον ΕΛΓΑ και θα βελτιώνουν την κατάστασή του», ανέφερε
χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης για να προσθέσει: «Βελτιώνοντας τη
δημοσιονομική κατάσταση του Οργανισμού, θα μπορέσει αυτός να
εξυγιανθεί ταμειακά και επομένως να βελτιώσει και τον χρόνο αποπληρωμής και καταβολής των ζημιών».
Απαντώντας σε άλλη επίκαιρη ερώτηση ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων επεσήμανε τη σαφή πρόθεσή του να ενισχύσει την ορεινή κτηνοτροφία.
Ο κ. Βορίδης τόνισε ότι η ενίσχυση της ορεινής αιγοπροβατοτροφίας είναι στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης όχι μόνο για
κοινωνικούς λόγους αλλά και διότι «ο τρόπος που αναπτύσσεται
έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία δίνουν προβάδισμα στην
προσπάθεια που κάνουμε για την ενίσχυση της ποιότητας σε συγκεκριμένα προϊόντα».
Αναφερόμενος στην πρόσφατη ανακοίνωση της ενίσχυσης της
ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας με τη δέσμευση 31 εκατομμυρίων
για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορω-

νοϊού ευρώ, ο κ. Βορίδης τόνισε ότι τα χρήματα αυτά δεν έχουν
να κάνουν με την αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων της
κτηνοτροφίας. «Το ποσό των 31 εκατομμυρίων θα κατευθυνθεί, με
τη διαδικασία των κρατικών ενισχύσεων, σε όσους επλήγησαν από
τον κορωνοϊό» ανέφερε και πρόσθεσε: «Ακούω μια σύγκριση ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε 41, εσείς δώσατε 31.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε 41 για τα διαρθρωτικά
προβλήματα της αιγοπροβατοτροφίας σε
τεσσεράμισι χρόνια. Εμείς δίνουμε 31 για
την επίπτωση από τον κορωνοϊό σε δύο
μήνες».
Ο κ. Βορίδης διευκρίνισε ότι θα εξελιχθεί τώρα η διαδικασία των ενισχύσεων και αν διαπιστωθούν αδικίες «αφού διασταυρώσουμε στοιχεία και θα τις
καλύψουμε» επαναλαμβάνοντας ότι η
παρούσα ρύθμιση είναι στοχευμένη και
ορθολογική αλλά ως οριζόντια, διαφανής
και ενιαία, δεν μπορεί να καλύψει όλες
τις περιπτώσεις.
Σε ό,τι αφορά στη δακοκτονία ο κ.
Βορίδης επανέλαβε ότι η Κρήτη έχει ήδη
ενισχυθεί, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών και κατόπιν σχετικής εισήγησης
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων με το ποσό των δύο εκα-

τομμυρίων ευρώ αλλά και περαιτέρω, υπογραμμίζοντας ότι «όλα
έχουν γίνει προσηκόντως και εμπροθέσμως. Είμαστε απολύτως
έτοιμοι και, επομένως, δεν υπάρχει η παραμικρή καθυστέρηση στο
ζήτημα αυτό, που είχε εμφανιστεί σε άλλες χρονιές».
Αναφορικά με τον αριθμό των δακοκτονιών, δηλαδή των δολωματικών ψεκασμών, ο Υπουργός έκανε σαφές ότι αυτός έχει σχέση
με τις καλές γεωργικές πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται και
για τις οποίες οι πλέον αρμόδιοι είναι οι ειδικοί γεωπόνοι – επιστήμονες. Συμπλήρωσε δε ότι η Κρήτη «έχει πάρει πιο ακριβά και πιο
εξελιγμένα φάρμακα για τη δακοκτονία».
Τέλος, σχετικά με ζητήματα αντιχαλαζικής προστασίας, ο κ. Βορίδης έκανε σαφές ότι το Υπουργείο δεσμεύεται από σύμβαση και
προκήρυξη της προηγούμενης Κυβέρνησης, όμως υπογράμμισε
την ύπαρξη μέτρων ενεργητικής χαλαζοπροστασίας και μάλιστα με
υψηλές χρηματοδοτήσεις οι οποίες φθάνουν συνολικά τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ.
«Θέλω να παρακινήσω τους παραγωγούς να προχωρήσουν
στην αξιοποίηση αυτών των μέτρων και αυτών των επενδύσεων
οι οποίες χρηματοδοτούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης», κατέληξε ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

