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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

Διάλογο και σχέδιο 
για την αξιοποίηση 
των Ευρωπαϊκών 

πόρων και όχι 
προσχηματικές 
συγκρούσεις

Του Γιάννη Μαγκριώτη

Πτώσεις δέντρων στη Βέροια 
και ζημιές σε παραγωγές 

του Αλεξανδρινού κάμπου, 
από την χθεσινή 

σφοδρή καταιγίδα με χαλάζι

Δέσμευση για λύση στο θέμα 
των συμβασιούχων ΟΑΕΔ
του νοσοκομείου Ημαθίας

Νωρίτερα φέτος η διανομή 
των βιβλίων για την επόμενη

σχολική χρονιά

Σελ. 11

Σελ. 2

Σελ. 2

Προαγόμενοι, απολυόμενοι 
και αριστούχοι μαθητές 

του 6ου Γυμνασίου Βέροιας
Σελ. 8
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«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.
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Αναγκαίο και δίκαιο μέτρο τα 
τέλη κυκλοφορίας με το μήνα

Αναγκαίο και δίκαιο χαρακτήρισε οΑπόστολοςΒεσυρό-
πουλος,τοάρθροτουνομοσχεδίουγιατατέληκυκλοφορίας
οχημάτων,με τοοποίοθεσπίζεταιγια το τρέχονέτοςηκατα-
βολή τελώνκυκλοφορίαςσεμηνιαίαβάση.«Υπάρχουνπάνω
από 1 εκατ.πολίτες, οι οποίοι είχαν καταθέσειπινακίδες τα
προηγούμενα χρόνια, αδυνατώντας ναπληρώσουν τέλη, και
με τη συγκεκριμένη διάταξη θα μπορούν ναπροβαίνουνσε
άρση της ακινησίας και να πληρώσουν αναλογικά τέλη σε
μηνιαίαβάση.Γιαπρώτηφορά,όσοιλοιπόνπροχωρήσουνσε
άρσηακινησίας τωνοχημάτωντους,θαπληρώσουντέληκυ-
κλοφορίαςγιατοδιάστηματοοποίοθακυκλοφορήσουνχωρίς
καμμίαποινή»τόνισεοημαθιώτηςυφυπουργόςΟικονομικών,
προσθέτονταςότι«δίνεταιηδυνατότητασε ιδιοκτήτεςοχημά-
τωνπουτελούνσεκατάστασηαναγκαστικήςακινησίαςγιαλό-
γουςανωτέραςβίας,σεπερίπτωσηπουέρθειολόγοςακινησί-
αςαυτήςεντόςτουέτους2020,ναμπορούννακαταβάλουντα
τέληκυκλοφορίαςαναλογικάγιατουςυπόλοιπουςμήνεςμέχρι
τοτέλοςτουέτουςαυτού,καιόχιγιαόλοτοχρόνο».

Όντωςσωστόκαιδίκαιο!

Προσφυγή της Ελλάδας κατά της Δανίας
για την προστασία της φέτας

Στο Δικαστήριο της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης κατά τηςΔανίας για
παραβίαση του κανονισμού ΠΟΠ
προσφεύγουν Κομισιόν και ελληνι-
κή κυβέρνηση.Χθες τοπρωί οΥπ.
ΑγροτικήςΑνάπτυξης καιΤροφίμων
ΜάκηςΒορίδης υπέγραψε τοσχετι-
κόπληρεξούσιο καθώςησκανδινα-
βικήχώρααρνείταινασυμμορφωθεί
με την υφιστάμενη νομοθεσία της
Ένωσης και παραβιάζει μία σειρά
άρθρων του ενωσιακού δικαίου α)
επιτρέποντας στους παραγωγούς
της να χρησιμοποιούν την ονομα-
σία«φέτα» και ναπαράγουν και να
πωλούναπομιμήσειςτης,καιβ)πα-
ραλείποντας να αποτρέψει την εξα-
γωγήαπομιμήσεων τυριώναπό την
ΕυρωπαϊκήΈνωσησετρίτεςχώρες.

«Ηπροστασία τωνΠΟΠπροϊό-
ντωντηςπατρίδαςμαςαποτελείαπαρέγκλιτηδέσμευσητηςΚυβέρνησηςμαςκαιθασυνεχίσουμεναπροασπίζουμε
ταδικαιώματατωνΕλλήνωνπαραγωγώντόσοσεεγχώριοόσοκαισεδιεθνέςεπίπεδο,προκειμένουναδιασφαλίσου-
μεότικανείςδενθασφετερίζεταιτηνονομασίαενόςεκτωνπλέονεμβληματικώνπροϊόντωνμας,τηςΦέτας,αλλάκαι
τωνελληνικώνπροϊόντωνενγένει»,σημειώνεισεδήλωσήτουοκ.Βορίδης.

Μάζευαν
και καθάριζαν μέχρι 

τη νύχτα
Μέχρι τις 9.30 το βράδυ η υπηρεσία κα-

θαριότητας τουΔήμουΒέροιαςμάζευε και τα
τελευταία κλαδιάαπό ταδένδραπου έπεσαν
χθες λόγω της καταιγίδας και του δυνατού
αέρα.

Με την συνεχήπαρουσία του αντιδημάρ-
χουΒασίληΠαπαδόπουλου ολοκληρώθηκαν
οι  εργασίες και πλύθηκε στο κλείσιμο της
δύσκοληςμέρας ,ηπαιδική χαράστην γωνία
Ανοίξεως και Γράμμουαφούαπομακρύνθηκε
τοδέντροπουέκοψεηΠυροσβεστική,όσοκαι
οδρόμοςπουείχεγεμίσεικλαδιάκαιχώματα.
Απρόβλεπτεςοικαλοκαιρινέςμπόρες…

Νωρίτεραφέτοςη
διανομήτωνβιβλίων
γιατηνεπόμενη
σχολικήχρονιά

Μόλις έληξε η σχολική χρονιά για την δευ-
τεροβάθμια και οι υπεύθυνοι τουΥπουργείου
Παιδείας έχοντας υπόψη τηνπιθανώς νωρίτερη
έναρξη του νέου σχολικού έτους ξεκίνησαν τον
σχεδιασμό.Έτσιμεστόχοναολοκληρωθείμέσα
στονΑύγουστο,θααρχίσειαπό τις13 Ιουλίουη
διανομή διδακτικών βιβλίων Γενικού και Επαγ-
γελματικούΛυκείου για τοσχολικό έτος 2020-21
και τα βιβλία θα αφορούν τα μαθήματα Γενικής
Παιδείας.Ταπαραπάνωαναφέρει σχετική εγκύ-
κλιοςτουυπουργείουΠαιδείας,ηοποίαορίζεικαι
τηδιαδικασία,ηοποίαθαπρέπειναακολουθηθεί
απότουςαρμόδιους.

ΔέσμευσηγιαλύσηστοθέματωνσυμβασιούχωνΟΑΕΔ
τουνοσοκομείουΗμαθίας

ΣτηνΑθήνακατέβηκετηνΤρίτη16Ιουνίου,ομάδασυμβασιούχων(4000ΟΑΕΔ)τουνοσοκομείουΝάουσαςόπουσυμ-
μετείχεστηναπεργιακήκινητοποίησητηςΠΟΕΔΗΝ,μετηστήριξητουεργατικούκέντρουΝάουσας.

Ένααπόταβασικάζητούμενατηςπανελλαδικήςαπεργίας,ήτανκαιημονιμοποίησητωνσυμβασιούχωνμεελαστι-
κέςμορφέςαπασχόλησης.Οισυμβάσειςτων4000εργαζομένωντουΟΑΕΔστηνυγεία,λήγουντονΦλεβάρητου2021,
ωστόσοσεσυνάντησηπουακολούθησεστοΥπουργείοκαισυμμετείχεκαιοπρόεδροςτουΣωματείουτηςΗμαθίας(νο-
σοκομείοΒέροιας)ΘωμάςΜανιόπουλος,ουφυπουργόςκ.Κοντοζαμάνης,δεσμεύτηκεγιατηνκαλύτερηδυνατήλύσηστο
θέμα.Αναμένεταικαιηυλοποίησητηςδέσμευσης.
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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 δί-
κτυο 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. Παράλ-
ληλα 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.  

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 Πράσι-
νο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Ο Δήμος, στο πλαί-
σιο των αρμοδιοτήτων του και έχοντας θέσει ως στρατηγική κατεύθυνση την υλοποίηση κυκλο-
φοριακών 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 συνεργα-
σία 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, απο-
δοτικότερου, 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 επιδιώ-
ξεις 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 συμμετοχι-
κές διαδικασίες  διαβούλευσης θα προκύψουν οι προτάσεις και παρατηρήσεις κατοίκων και φορέ-
ων 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 Σχεδί-
ου.

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.

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 κρίσι-
μες. Η συνεργασία στον δήμο Νάου-
σας είναι η πιο σοφή επιλογή. Είναι 
και επιθυμία της πλειοψηφίας της κοι-
νωνίας. 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 Τό-
πος’ δηλώνει παρών.»

Αυτό τόνισε ο Νίκος Κουτσογιάν-
νης, σε συνέντευξη τύπου που δόθη-
κε χθες το απόγευμα στο ξενοδοχείο 
‘Εσπερίδες’. Ο τέως δήμαρχος, διέ-
νειμε μάλιστα το μνημόνιο κατανόη-
σης 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 δυ-
νάμεις της μειοψηφίας.

Στη συνέντευξη Τύπου ο τέως δή-
μαρχος χαρακτήρισε εξόχως ρεαλιστική και διαφωτιστική την τοποθέτη-
ση 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 δι-
αρροές, και αήθη τρόπο απέναντι στον δήμαρχο, μέχρι και με υπόνοιες 
εγκατάλειψης της θέσης του. Οργή και απέχθεια μας προκαλεί…» τόνι-
σε, 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. Κουτσο-
γιάννης 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 γραμ-
μές. 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 απόφα-
ση του Κοινού Τόπου, με υπευθυνότητα και αντιλαμβανόμενη τις προ-
κλήσεις. 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.
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Πινόκιο
Προβολές:   Πέ-

μπτη 18/6 – Παρα-
σκευή 19/6 – Σάββατο 
20/6 – Κυριακή 21/6 
– Δευτέρα 22/6 στις 
21.00

Σκηνοθεσία: Ματέο 
Γκαρόνε

Σενάριο:  Ματέο 
Γκαρόνε, Μάσιμο Κε-
τσερίνι

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     18/6/20 - 24/6/20

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

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

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

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

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

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

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

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

ΝΑΟΥΣΑ-ΑΘΗΝΑ 7:25

ΒΕΡΟΙΑ-ΑΘΗΝΑ 8:00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΑΘΗΝΑ  8:30

ΑΘΗΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-
ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ  8:00

Τηλ. Επικοινωνίας Υπεραστικών 
Γραμμών: 2331022342.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

 Δημοσιεύθηκε νέα Πρόσκληση Εκ-
δήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκ-
παιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά 
Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ» 
(ΟΠΣ 5002212).

Οι ιστοσελίδες πρόσβασης στα σχετι-
κά αρχεία της Πρόσκλησης είναι οι ακό-
λουθες:

• Ιστοσελίδα Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.
inedivim.gr)

•  Ι σ το σ ε λ ί δ α  Έ ρ γ ο υ  ( h t t p : / /
kentradiaviou.gr)

Σύμφωνα με την ανωτέρω Ανακοί-
νωση και τους όρους της σχετικής Πρό-
σκλησης:

• Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρο-
νικά στη διεύθυνση ( http://mis.inedivim.
gr )

• Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονι-
κών 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 ταχυμε-
ταφορές 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 Ό-
ροφος).

• Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με 
την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και 

αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή 
fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτο-
νται.

• Φάκελοι δικαιολογητικών που θα 
κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται 
δεκτοί.

 Για περισσότερες πληροφορίες:
Κ έ ν τ ρ α  Δ ι α  Β ί ο υ  Μ ά θ η σ η ς 

(Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση
Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαί-

ας και Δια Βίου Μάθησης
Τμήμα Διαχείρισης Έργων Προ-

γραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθη-

σης
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 Δή-

μου  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

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 Νοσοκο-
μείου Βέροιας (1ος  όροφος).

Προτρέπουμε όσα μέλη μας  αλλά και όσους συγγενείς και φί-
λους αυτών έχουν τη δυνατότητα, να συμμετάσχουν διαθέτοντας 10΄ 
από το χρόνο τους, χαρίζοντας όμως ζωή σε όσους το έχουν πραγ-
ματική ανάγκη.

Η στήριξη του επιτυχημένου θεσμού της Εθελοντικής Αιμοδοσίας, 
σε μία περίοδο αυξημένων αναγκών για αίμα, αποτελεί στοιχείο αλ-
ληλεγγύης 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, επι-
κοινωνήστε 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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Σε μια όμορφη και αξιέπαινη πράξη προχώρησαν οι μαθητές της Τρίτης τάξης 

του 1ου Γυμνασίου Βέροιας. Όταν ακυρώθηκε η τριήμερη εκδρομή τους, απο-
φάσισαν 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»!

Νέα πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για θέσεις εκπαιδευτών 

ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης»



 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 πο-
λύ-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 προ-
σφάτως επιχειρούμενος “Εκσυγχρονισμός της Περιβαλλοντικής Νομο-
θεσίας” επιβεβαίωσε αυτή την άναρχη κατεύθυνση, υποβαθμίζοντας 
τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και “επιταχύνοντας” πα-
ράλληλα το πρώτο στάδιο αδειοδότησης ΑΠΕ, καταργώντας τις άδειες 
παραγωγής», τονίζει η κα Καρασαρλίδου.

Και καταλήγει:
Επειδή συχνά οι χωροθετήσεις των ΑΠΕ, ενώ συνοδεύονται συ-

νήθως 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 αδειο-
δοτηθεί 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 Διαταγμά-
των και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, 
που ξεκίνησε επίσης η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Επειδή η εγκατάσταση των (επιπλέον) ανεμογεννητριών θα οδηγή-
σει στην αλλαγή του ανάγλυφου του βουνού, σε μια συνολική αλλαγή 
του φυσικού τοπίου και στη διατάραξη του οικοσυστήματος της περιο-
χής, 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 φυσιολα-
τρικό τουρισμό ενώ, παράλληλα, έχει δυο από τα πιο δυναμικά χιονο-
δρομικά 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 προστα-
σία 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 αποφευ-
χθούν 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;

www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΤΖΗΜΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργί-

ου και της Ασπασίας, το γένος Μαργα-
ρίτη, που γεννήθηκε στα Γιαννιτσά Πέλ-
λας και κατοικεί στην Κατερίνη Πιερίας 
και η ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑ
του Ιωσήφ και της Ελένης, το γένος Ιω-

αννίδη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκει-
ται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Κατερίνης.

Φρόσω Καρασαρλίδου προς Κωστή Χατζηδάκη:
Ερωτήματα και ανησυχία  για την  ανάπτυξη

του Αιολικού Πάρκου Βερμίου και τον κίνδυνο 
διατάραξη του οικοσυστήματος στην περιοχή

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 ακινή-
των 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 πλατ-
φόρμα (https://tetragonika.govapp.gr) χωρίς κανένα δικαιολογη-
τικό, αίτηση για διόρθωση.

β) Να προσέλθουν στο Τμήμα Εσόδων Γραφείο ( 10 ) έχο-
ντας μαζί τους :

1. Ε9 Ιδιοκτήτη.
2. Λογαριασμό ΔΕΗ .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύ-
νεστε στο τμήμα εσόδων του Δήμου Αλεξάνδρειας. (Υπεύ-
θυνοι Επικοινωνίας ο κος Παναγιώτης Μεσσαλάς τηλέφωνο 
23333501123 & ο κος Μελιτζανάς Θωμάς 2333350129)
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Kυριακή 21 Ιου-

νίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Aντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου ανη-
ψιού και εξάδελφου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛ.
ΓΚΙΜΑ

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

Οι θείες, Τα ξαδέλφια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν 

φάρμακα που δεν χρειάζονται , 
μπορούν  να τα  προσφέρουν 
για  το  Γηροκομείο Βέροιας 
,στο υπόγειο της Δημοτικής Α-
γοράς.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 18 Ι-

ουνίου 2020 στις 11.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στο Ταγαρο-
χώρι Ημαθίας η Μαγδαληνή Λοκμα-
νίδου σε ηλικία 90 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου 

2020 στις 2.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Προφήτου Ηλία Ζερβοχωρίου ο Θεό-
δωρος Φωτιάδης σε ηλικία 82 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

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

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’ άτο-
μο είναι 10 ευρώ και περιλαμβάνει ουζάκι με μεζέ, κρεατικό. Ώρα 
προσέλευσης 13.00. Για τη συμμετοχή σας τηλεφωνείστε μας ή πε-
ράστε 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.

Συλλυπητήριο για την απώλεια 
του Κώστα Μπραβάκη

 Το προσωπικό της «Πρωτοβουλίας για το Παιδί» εκφράζει στην οι-
κογένειά του τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια του Κώστα 
Μπραβάκη.

Κάποιοι από εμάς είχαν την ευτυχία να έχουν τον Κώστα δάσκαλο μου-
σικής στα παιδικά ή εφηβικά τους χρόνια, άλλοι τον γνώρισαν ως καθηγη-
τή 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 νιώ-
θουμε πάντα δίπλα μας μέσα από την οικογένειά του.

Τον  αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη για την υποστήριξη και την προ-
σφορά του. 

Το έμμισθο και εθελοντικό προσωπικό 
της «Πρωτοβουλίας για το Παιδί».

Εκπαιδευτικά 
προγράμματα 
στα σχολεία

Το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων ενέκρι-
νε 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 Πρω-

τοβουλίας 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 πρόλη-
ψης, όσο και για τον εντοπισμό και αντιμετώπιση κρουσμά-
των 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 κιν-
δύνων, να θεμελιώσουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις και να ε-
νισχύσουν την αυτοεκτίμηση και την ψυχική ανθεκτικότητά τους.

Ομάδα στόχου-διεξαγωγή
Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές και τις μα-

θήτριες 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) διδα-
κτικές 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 εθελο-
ντών 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 κατα-
νοήσουν την δύναμη που έχει η συνεργασία πολλών εθελο-
ντών για ένα κοινό σκοπό, μέσω της ευχάριστης βιωματικής 
άσκησης και της συζήτησης που καθοδηγεί ο εισηγητής- εμ-
ψυχωτής. Οι μαθητές συνειδητοποιούν  τον αντίκτυπο που έ-
χουν 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 μαθή-

τριες της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και όλων των τάξεων Γυμνα-
σίου και Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης και Λυκείου Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης του Νομού Ημαθίας και προσαρμόζεται 
από τον εμψυχωτή ανάλογα με την ηλικία, το γνωστικό επί-
πεδο 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 Πρωτο-

βουλίας για το Παιδί»
Κοσμάς Παπαχρήστου, υπεύθυνος Επικοινωνίας και Εθε-

λοντισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί
Γραφεία Διοίκησης-Εθελοντών, Ανοίξεως 19 Βέροια, ΤΚ 

59131, τηλ. 2331029571
ΤΟ Δ.Σ.

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 χαρισμα-
τικός καλλιτέχνης  με οξύνοια, αντίληψη, έμπνευση και βαθιά γνώση των 
μυστικών του πενταγράμμου, την οποία και μεταλαμπάδευσε με πολλή α-
γάπη, 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 ενδυνα-
μώσει με υπομονή, κουράγιο και παρηγοριά τους οικείους του!

Με τιμή για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος

Φωστηροπούλου Γεωργία



Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, σε συνεργασία με τους τοπικούς 
συνδέσμους Εμπόρων και Παραγωγών Λαϊκών αγορών, α-
νακοινώνει τα ονόματα των εμπόρων, των βιοτεχνών και των 
παραγωγών που θα συμμετέχουν στην Λαϊκή Αγορά της πό-
λης 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

Εκπαιδευτική διημερίδα 
στο Αστυνομικό Μέγαρο
 Θεσσαλονίκης, για την 

ενδοοικογενειακή βία και την 
προστασία των θυμάτων

Ολοκληρώ -
θηκε με επιτυχία 
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό 
πρόγραμμα ε-
π ι μ ό ρ φ ω σ η ς 
α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ 
προσωπικού με 
αντικείμενο το 
νομοθετικό πλαί-
σιο για την αντι-
μετώπιση της 
ενδοοικογενεια-
κής 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 Θεσσαλο-

νίκης,
• κα. Δήμητρα Τσιαρδακλή, Ει-

σαγγελέας Ανηλίκων Πρωτοδικεί-
ου Θεσσαλονίκης,

• κ. Αναστάσιος Ντούγκας, Μέ-
λος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσ-
σαλονίκης,

• κα. Θεοφανώ Παπαζήση, Ο-
μότιμη Καθηγήτρια της Νομικής 
Σχολής του Α.Π.Θ.,

• κ. Κωνσταντίνος Ζησόπου-
λος, εκπρόσωπος της Ιατροδικα-
στικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης,

• Α/Α’ Δημήτριος Σαββίδης, 
από τη Διεύθυνσης Αλλοδαπών 
Θεσσαλονίκης και

• Α/Β’  Θεόδωρος Πνευματι-
κός, του Τμήματος Ανηλίκων της 
Υποδιεύθυνσης Προστασία Ανη-
λίκων,

• Υ/Α’ Μαρία – Σοφία Κυρια-
κού, του Τμήματος Αντιμετώπισης 
Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύ-
θυνσης Γενικής Αστυνόμευσης.

Ανάλογες δράσεις θα πραγ-
ματοποιηθούν και στο μέλλον, με 
σκοπό την ενημέρωση του αστυ-
νομικού προσωπικού.
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Ποιοι έμποροι, παραγωγοί 
και βιοτέχνες θα στήσουν σήμερα 
πάγκους στην Λαϊκή της Μελίκης
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CMYK

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  
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Προαγόμενοι, απολυόμενοι και αριστούχοι μαθητές 
του 6ου Γυμνασίου Βέροιας
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CMYK

Το 5ο Σύστημα Προσκόπων Βέροιας ανακοινώνει ότι το Σάββατο 
6 Ιουνίου 2020 ολοκλήρωσε την εξαιρετικά επιτυχημένη δράση Συλ-
λογής 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 Φεβρου-
αρίου 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 συλλε-
χθέντων 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 κάλε-

σμα.
 Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των δι-

αχρονικών 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

ΜΑΛΒΙΝΑ …
Η ΤΟΛΜΗΡΗ

Γράφει ο 
Τάσος Σεβαστιάδης 

Τέτοιες μέρες έφυγε η Μαλβίνα…  Έ-
τσι 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 α-
γορέ 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 επο-

χή. 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 κα-
τανοητοί.

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. Έ-
πειτα 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 απολαμβάνα-
με να γράφει για όλα τα τραγελαφικά που συμβαίνουν στην εποχή μας. 

Μας λείπει η ματιά της, το γράψιμο της,  η οξυδέρκεια της,  το σπιρ-
τόζικο χιούμορ της, τα «γαλλικά» της.

Έφυγε χωρίς να φανταστεί να λέει: «Πληγώθηκα και κρατάω πισι-
νή». 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,  χα-
μένος 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

Του Γιάννη
Μαγκριώτη 

Δυστυχώς στην χώρα μας έ-
χουμε κοντή και επιλεκτική μνή-
μη, και περιορισμένη όραση στην 
πολιτική. Ιδιαίτερα στα χρόνια της 
κρίσης, ο θυμός και η απογοήτευ-
ση μεγέθυνε το πρόβλημα, γέν-
νησε ακόμη και το νεοναζιστικό 
μόρφωμα, την Χρυσή Αυγή.

Αυτό το πρόβλημα αξιοποίη-
σαν και αξιοποιούν αυτοί που δη-
μιούργησαν το «Κίνημα των αγα-

νακτισμένων», 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 ονο-
μάζουν «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 μέ-
τρα, 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, μι-
λώντας 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 έ-
κανε 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 οι-
κονομία 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 ανεπτυγ-
μένες χώρες, αυτές θα έχουν και την πιο μεγάλη ανάκαμψη την 
επόμενη χρονιά, όπως το περιγράφει και στις τελευταίες εκτιμή-
σεις 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 οι-
κονομίας 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 Ελλά-
δα, λόγω της συρρίκνωσης της βασικής εξωστρεφούς δραστη-
ριότητάς 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.

Διάλογο και σχέδιο για την αξιοποίηση 
των Ευρωπαϊκών πόρων 

και όχι προσχηματικές συγκρούσεις

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 ιδιαί-
τερα 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).



OΌλυμπος,ένααπότανε-
ώτεραβουνά του κόσμουαπό
γεωλογική άποψη, ανήκει στη
γεωτεκτονικήΠελαγονική ζώνη
(πούεκτείνεταιαπόταΣκόπια
μέχρι τηΒ.Εύβοια ). Είναι το
δεύτερο σε ύψος βουνό των
Βαλκανίων 2918 μ. μετά τη
Ρίλα τηςΒουλγαρίας, κορυφή
Μουσάλα2925μ.Βρίσκεταια-
νάμεσαστα50ψηλότεραβου-
νάτουκόσμου.Ανακηρύχθηκε
εθνικόςΔρυμόςτο1938.

Φύγαμε για τον Όλυμπο
στις6+30τοπρωίγιαΛιτόχωρο.ΟλόκληροςοΠιε-
ρικόςΌλυμποςκηρύχθηκεαρχαιολογικόςκαιιστορι-
κόςχώροςγιαναδιαφυλαχθείημνημειακήκαιιστο-
ρικήτουόψη.Ηηλικίατωνπετρωμάτωντουυπολο-
γίζεται ότι δεν ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια χρόνια.
Στα 5 χλμαπό τη θάλασσαβρίσκεται τοΔίον, ιερή
πόλητωναρχαίωνΜακεδόνωναφιερωμένηστονΔία
καιτουςδώδεκαθεούς.ΗΠίμπλειακαιταΛείβηθρα,
δυο αρχαίες πόλεις στην περιοχή τουΟλύμπου,
σχετίζονται με τον μύθο τουΟρφέα  και τα ορφικά
μυστήρια. Στην αρχαιότητα υπήρχαν λιοντάρια (
Παυσανίας )ενώ τουλάχιστον μέχρι τον 16ο αιώνα
υπήρχαναρκούδες(βίοςΑγίουΔιονυσίουτουΝεώτε-
ρου).Έχουνκαταγραφεί 32είδηθηλαστικώνόπως
: αγριοκάτσικα, ζαρκάδια, αγριογούρουνα, κουνάβια
,ηαλεπού,ηαγριόγατα,τοκουνάβι,οσκίουροςκαι
άλλαπολλά.Έχουν εντοπισθεί 108 είδη πτηνών,
όπωςομαυρόγυπας,ηπετροπέρδικα,τοαγριοπερί-
στερο,οκοκκινολαίμηςοχρυσαετός.Κυριακήπρωί
καιτοΛιτόχωρομαςυποδέχεταιήρεμοκαιήσυχονα
αναπαύεταικάτωαπότονορεινόόγκοτουΟλύμπου.
ΗπρώτηαναφοράείναιαπότονΆγιοΔιονύσιοστις
αρχές του 16ουαιώνα,που επισκέφθηκε το χωριό
όπου και μόνασε στηνπεριοχή.Έζησε ταπεινά με
πνευματική άσκηση, προσευχή και νηστεία. Στο
Λιτόχωρο κατέφυγε και οΡήγας Φεραίοςμετά τον
φόνο του  Τούρκουπρόκριτου στο Βελεστίνο. Το
1878 συντελέστηκε η αποτυχημένη αλλά ηρωική
ΕπανάστασητουΛιτόχωρου.ΠεράσαμετοΛιτόχωρο
καιπήραμετονδρόμοπουοδηγείστηθέσηΠριόνια.

Η ιστορία στάθηκε πολυτάραχη στονΌλυμπο,
πέρα από ιερόπροσκύνημα, απετέλεσεπεδίο μα-
χώνγιατονέλεγχοτηςπρόσβασηςαπότηνΘεσσα-
λίαστηΜακεδονίααπότααρχαίαχρόνια.

ΣτηνΤουρκοκρατίαυπήρξεκρησφύγετοκαιορμη-
τήριοδιάσημωνκλεφτώνκαιαρματολών,Βλαχάβας,
Σταθάς,Νικοτσάραςκαιτόσοιάλλοι.

Στιςαρχέςτου20ουαιώναέδρασανεδώληστές,
γνωστότεροςοδιαβόητοςΓιαγκούλας.

Κατά την εισβολή των Γερμανών το 1941  Ελ-
ληνικός στρατός μαζί με μονάδες Νεοζηλανδών
καιΑυστραλώνέδωσανσημαντικές
μάχες.Αμέσωςμετάφώλιασε εδώ
ηΕθνικήΑντίστασηενώλίγοαργό-
τεραστοΛιτόχωροάναψεησπίθα
πουοδήγησεστοντραγικόεμφύλιο
σπαραγμό.

Αφήσαμετααυτοκίνητακαιπή-
ραμε το μονοπάτι, προσπερνάμε
την ξύλινη πεζογέφυρα και αφή-
νουμε δεξιά μας τον καταρράκτη
του ποταμού Ενιπέα.  Η βουνο-
πλαγιά μέσασε οργιώδηβλάστη-
ση να υψώνει τείχος αδιαπέραστο
για ανθρώπους και ζώα και εμείς
με τους σάκους στονώμο και τα
απαραίτητα να πεζοπορούμε σε
μονοπάτι ανηφορικό.Bρισκόμαστε
στο΄΄δάσοςτηςσιωπής΄΄,μονοπά-
τι  τυλιγμένοσεπυκνό και σκιερό
δάσοςοξιάς.Φωνές καιψίθυρους
σανναάκουσαπίσωαπότοθρο-
ϊσματωνφύλλωνκαιτουαέρατον
θόρυβο,ηφαντασίαμουτρέχεισε
νεράϊδες, νύμφες και ξωτικά. Στη
συνέχεια οδοιπορούμε ανεβαίνο-
νταςσεδάσοςπεύκων,τομονοπά-
τιανηφορικόδύσκολο.Μετάαπό2
χιλιόμετρασυνεχούςανάβασηςκαι
λίγομετάτοχαρακτηριστικόκιόσκι
στηθέσηΠηγαδούλι,αφήνουμετο
κλασικόμονοπάτικαιακολουθούμε
τησήμανση γιαΛιβαδάκι.Αφήσα-
με το κεντρικό μονοπάτι από τα
Πριόνιακαικινούμαστετώραπρος
Μαυρόλογγο.Από τη θέσηΠηγα-
δούλι, σε υψόμετρο 1320μ. αφή-
νουμετομονοπάτι(πουοδηγείστο

καταφύγιοΣπήλιοςΑγαπητός)καιθακατευθυνθούμε
Ν.Δ. Βρισκόμαστε τώρα στην καρδιά τουΕθνικού
ΔρυμούκαιδιασχίζονταςτορέματουΜαυρόλογγου
θα ανηφορίσουμε. (  Χαρακτηριστικότερη χαράδρα
τουΟλύμπουαυτή τουΜαυρόλογγου–Ενιπέα 14
χ.λ.μ.).Μετάαπόάλλα2χιλιόμετρακαισυνεχήανη-
φορικήπορείαφτάνουμεσε χαρακτηριστικόσημείο
ράχηςστα1700υψόμετρο,πριντορέμαΜελιτζάνη.
ΕδώτομονοπάτιέχειδιακλάδωσηπροςΛιβαδάκιή
προςΚαλόγερο.ΕμείςπήραμεπορείαγιαΛιβαδάκι.
Αφούπάρουμεαρκετόύψοςκαιβρεθούμεστα2000
μ. θα κατευθυνθούμε στηΝότια πλευρά του βου-
νού, τραβερσάροντας για αρκετό χρονικό διάστημα
ανάμεσασεμεγάλαρόμπολα.Στησυνέχειαανηφο-
ρίζουμεπροςΛιβαδάκι ορειβατώντας στην καρδιά
τουΕθνικούΔρυμού και κάτωαπό τις κορφές του
Καλόγερου.Το μονοπάτι στρέφεται για μια ακόμη
φοράσταΝ.Δ., όπουσε λίγηώραμας  βγάζειστο
Λιβαδάκι, σε υψόμετρο 2100μ.Μια διαδρομήπου
ξεκίνησεαπό τηθέσηΠριόνια  - όλοανάβαση -  4
ωρώνμέχριτηνκορυφήΛιβαδάκι,ηοποίακαλύπτει
1000 μέτρα υψομετρικής διαφοράς.  Εδώυπάρχει
έναμικρόκαταφύγιοανάγκηςπουτοδιαχειρίζεταιο
Ε.Ο.Σ.Λιτοχώρου,αλλάείναικλειστό.

Συνεχίζουμε για την κορυφήΣημαιοφόρος, υψό-
μετρο2320μ., όπουυπάρχει και υψομετρικό κολω-
νάκι.ΟχρόνοςπουαπαιτείταιέωςτοΛιβαδάκιείναι
περίπου4ώρες, ενώγια τηνκορυφήΣημαιοφόρος
θα χρειασθούνάλλα30 λεπτά.Από εδώψηλάθέα
απεριόριστη !ΚάτωτοΛιτόχωροκαιηπαραλία της
Πιερίας μια ζωγραφιά !Πήραμε το μονοπάτι της ε-
πιστροφήςαπότηνίδιαδιαδρομή.Συγχαρητήριασε
όλουςεμάςγιααυτήτηδυνατήπορεία.

Υ.Γ.Αφιερωμένοσε όλους εκείνους τουςφίλους
ορειβάτεςπου ΄΄ έφυγαν΄΄ οδοιπορώνταςστιςπλα-
γιέςτουμυθικούβουνού.ΣτονΌλυμποάφησαντην
τελευταία τουςπνοήδεκάδεςορειβάτεςκαιπεριπα-
τητές,έμπειροικαιμη,σεμιασειράαπόατυχήματα
πουυπογραμμίζουν τηνανάγκηνα τηρούνται ευλα-
βικάοικανόνεςασφαλείας.

ΓιατουςΟρειβάτεςΒέροιας
ΤσιαμούραςΝικόλαος
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Η ΚΕΔ ανα-
κοίνωσε 
τους διαι-

τητές για την 
τρίτη αγωνιστι-
κή των playoffs 
και playouts της 
Super League. 
Από το πρόγραμ-
μα ξεχωρίζει το 
ντέρμπι του Ολυ-
μπιακού με τον 
Παναθηναϊκό, το 
οποίο θα διευθύ-
νει ο Τάσος Σιδη-
ρόπουλος.

.ΟΤάσοςΠαπαπέτρου θα διευθύνει την ανα-
μέτρηση τουΟλυμπιακούΣταδίου ανάμεσαστην
ΑΕΚ και τονΆρη, οΦώτηςΦωτιάδης αυτήν της
Τούμπας ανάμεσα στονΠΑΟΚ και τονΟΦΗ.Ο
ΑριστοτέληςΔιαμαντόπουλοςστηνΞάνθη και την
αναμέτρησητηςτοπικήςομάδαςμετονΠαναιτωλι-
κό,οΑλέξανδροςΤσαμούρηςστηνΤρίποληκαιτο
ματςτουΑστέραμετονΑτρόμητο.

ΣτηΛάρισα(ΑΕΛ-Βόλος)θαείναιοΑριστομέ-
νηςΚουτσιαύτης,ενώστηΛαμίακαιτηναναμέτρη-
σητηςτοπικήςομάδαςμετονΠανιώνιοοΙωάννης
Παπαδόπουλος.Αναλυτικά:

Σάββατο 20 Ιουνίου
20:30ΠΑΟΚ-ΟΦΗ(Τούμπα)Διαιτητής:Φώτης

Φωτιάδης(Καστοριάς),Βοηθοί:ΑντώνηςΔίπλαρης
(Καρδίτσας), ΝικόλαοςΔημόπουλος (Φλώρινας)
4ος:ΑθανάσιοςΣέζος(Κιλκίς)

21:30ΑΕΚ -Άρης (ΟΑΚΑ)Διαιτητής: Τάσος
Παπαπέτρου(Αθηνών),Βοηθοί:ΠαναγιώτηςΚων-
σταντόπουλος(Κορινθίας),ΝικόλαοςΣάββας(Σερ-
ρών)4ος:ΔημήτριοςΜαλούτας(Ημαθίας)

Κυριακή 21 Ιουνίου 19:15
Αστέρας -Ατρόμητος Διαιτητής:Αλέξανδρος

Τσαμούρης(Πειραιά)Βοηθοί:ΣταύροςΣίπκας(Σά-
μου), ΚωνσταντίνοςΚωνστάντιος (Εύβοιας),Αλέ-
ξανδροςΚατσικογιάννης(Ηπείρου)

19:30Ξάνθη-ΠαναιτωλικόςΔιαιτητής:Αριστο-
τέληςΔιαμαντόπουλος (Αρκαδίας) Βοηθοί: Κων-
σταντίνοςΝικολαΐδης (Μακεδονίας),Αντώνης Σι-
νιοράκης(Χανίων)

21:30Ολυμπιακός -Παναθηναϊκός Διαιτητής:
ΤάσοςΣιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)Βοηθοί:Πο-
λυχρόνηςΚωσταράς(Αιτωλοακαρνανίας),Λάζαρος
Δημητριάδης (Μακεδονίας) 4ος:Αριστείδης Βά-
τσιος(Δυτ.Αττικής)

Δευτέρα 22 Ιουνίου
19:30ΑΕΛ -Βόλος (AELFCArena)Διαιτητής:

ΑριστομένηςΚουτσιαύτης(Άρτας)Βοηθοί:Θεόδω-
ροςΤζιουβάρας(Κοζάνης),ΔημήτριοςΜαυρουδής
(Ηρακλείου) 4ος:ΔημήτριοςΚαραντώνης (Ημαθί-
ας)

20:00Λαμία - Πανιώνιος (ΔΑΚΛαμίας)Διαι-
τητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
Βοηθοί:ΔημήτριοςΝατσιόπουλος (Μακεδονίας),
ΠέτροςΠάτρας(Μακεδονίας)4ος:ΠέτροςΤσαγκα-
ράκης(Χανίων)

SuperLeague
Ο Σιδηρόπουλος διαιτητής

στο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Στην Αθήνα οι κληρώσεις Champions League
και Europa League

ΣτηνΑθήνα θα διεξαχθούν τον ερχόμενοΟκτώβριο οι κληρώσεις τουChampions League και του
EuropaLeagueόπωςαποφάσισεομόφωναηεκτελεστικήεπιτροπήτηςUEFA.ΗεπιλογήτηςΕλλάδας
από την ευρωπαϊκήποδοσφαιρική ομοσπονδίασυνιστάψήφο εμπιστοσύνης, αφούπρόκειται για την
πρώτημεγάληεκδήλωσητηςUEFAμετάταπεριοριστικάμέτραπουελήφθησανγιατηναντιμετώπισητου
κορονοϊούκαισυνδέεταιμετοντρόποπουαντιμετώπισεηχώραμαςτηνπανδημία.

ΗαπόφασητηςUEFAσυμβάλλεικαθοριστικάστηνπαγκόσμιαπροβολήτηςΕλλάδας,ωςμιαςσύγ-
χρονηςασφαλούςχώρας,πουείναισεθέσηναφιλοξενείδιοργανώσειςαυτούτουεπιπέδου.

Καθοριστικόγεγονόςγιατηνοριστικοποίησητηςσυμφωνίαςήτανητηλεφωνικήεπικοινωνίαπουείχε
τιςπροηγούμενεςμέρεςοΠρωθυπουργός,ΚυριάκοςΜητσοτάκης,μετονΠρόεδροτηςUEFA,Αλεκσά-
ντερΤσέφεριν.

Στα«Πριόνια»καιστο«Λιβαδάκι»
τουΟλύμπουοιΟρειβάτεςΒέροιας
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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 προ-
καλέσουν σοβαρές ζημιές και πτώσεις 
δέντρων σε πολλά σημεία της Βέροιας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πτώση 
πλατάνου στην οδό Τρεμπεσίνας μπρο-
στά 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 απομάκρυν-
ση των πεσμένων δένδρων μέχρι αργά το 
απόγευμα,  καθώς και  την αποκατάστα-
ση των δρόμων και της κυκλοφορίας, με 
την συνδρομή και της Αστυνομίας.

Zημιές από το χαλάζι σε καλλιέργει-
ες του κάμπου της Αλεξάνδρειας 
Μεγάλες ζημιές εκτιμούν οι αγρότες 

ότι έχουν και οι δενδροκαλλιέργειες (ρο-
δάκινα, 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 Ημαθί-
ας που αναμένουν την ανταπόκριση του 
κράτους  για να σώσουν ότι δεν σώζε-
ται…

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 πρόε-
δρος 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 αγρο-
τών 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.



12 ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020www.laosnews.gr

ΘΕΜΑΤΑΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ2020
Ο “ΛΑΟΣ” και το Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” κοντά στο μαθητή

Πάντα μέσα στα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων
Φροντιστήριο“ΟΜΙΛΟΣ”-Μ.Αλεξάνδρου38-τηλ.:2331021.021,29.435

ΛύσειςκαιαπαντήσειςκάθεΣάββατοστηνηλεκτρονικήδιεύθυνση:www.omilosfr.gr
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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, ανά-
γκες τους.

Οκ.Σταϊκούραςέκανετηνακόλουθηδήλωση:
«ΗΚυβέρνηση, από την αρχή της υγειονομικής

κρίσης, έχει αποδείξει ότι αξιοποιεί, στον μέγιστο
δυνατό βαθμό και κατά τον βέλτιστο τρόπο, τα δι-
αθέσιμα δημοσιονομικά και ταμειακά περιθώρια,
προκειμένουναστηρίξειτοσύνολοτηςκοινωνίαςκαι
της οικονομίας, όλες τις κοινωνικές και οικονομικές
δραστηριότητες.

Στιςφάσειςτηςεπανεκκίνησηςκαιτηςπροοδευτι-
κήςανάκαμψηςτηςοικονομίας,δίνουμειδιαίτερηέμ-
φασησετομείςπουεπλήγησανεντονότερααπότην
πανδημία.Παράλληλα, με το συνεκτικό, δυναμικό,
ρεαλιστικό και αποτελεσματικό, όπωςαναγνώρισαν
και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, σχέδιό μας, κερδίζουμε
σταδιακά,όλοκαιπερισσότερουςβαθμούςελευθερί-
αςγιατηνυλοποίησήτου.

Χάρις στον επιπλέον ταμειακό χώρο που έχει
δημιουργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, την
περασμένηεβδομάδαπροχωρήσαμεστηδιεύρυνση
της χρηματοδότησης τουπρογράμματος “ΣΥΝ-ΕΡ-
ΓΑΣΙΑ”, στην αύξηση τουαριθμού των δόσεων για
την εξόφληση τουφόρου εισοδήματος και τουΕΝ-
ΦΙΑ, καθώς και στη ρύθμιση των αναστολώνπου
χορηγήθηκαν για φορολογικές υποχρεώσεις μέσα
στηνκρίση.Επίσης,επαναφέραμετηνέκπτωση2%
για την εφάπαξ εξόφληση τουφόρου εισοδήματος
φυσικώνπροσώπων.

Σήμερα, αξιοποιούμε τονπρόσθετο αυτό χώρο,
για να κάνουμεπράξηάλλη μία κυβερνητικήπρω-
τοβουλία. Πρωτοβουλία με σημαντικό κοινωνικό
αποτύπωμα,καθώςαφοράτηνενίσχυσηενόςτομέα
μεπολύπλευρηκαισημαντικήπροσφορά:τουερασι-
τεχνικούαθλητισμού.

Ηαθλητικήοικογένειακαλύφθηκεεξαρχήςαπότο
«δίχτυπροστασίας»πουαπλώσαμεσεόλητηνκοι-
νωνία, μόλις ξέσπασε ηπανδημία.Επιπροσθέτως,
εκτός από τα οριζόντια μέτρα, εφαρμόζονται πρό-
σθετεςπρόνοιες για τον αθλητισμό, ο οποίος, μαζί
μετονπολιτισμόκαιτοντουρισμό,έλαβεπεραιτέρω
στήριξη,μέσωστοχευμένωνπαρεμβάσεων.

Με τη σημερινή μαςπρωτοβουλία, υλοποιούμε
τη δέσμευση του Πρωθυπουργού, ΚυριάκουΜη-

τσοτάκη, γιαστήριξη των ερασιτεχνικώναθλητικών
σωματείων.

Διαθέτουμεσυνολικάγιατονσκοπόαυτό12εκατ.
ευρώ.Τοποσόθαδιανεμηθείαπευθείαςστασωμα-
τεία, με διαφανή, αντικειμενικά και δίκαια κριτήρια,
μέσααπότομητρώοαθλητικώνσωματείων.

Πρόκειται για μια απτή απόδειξη της σημασί-
ας που αποδίδει η Κυβέρνηση στον ερασιτεχνικό
αθλητισμό, ο οποίος αποτελεί πυρήνα ομαδικής
κοινωνικήςδράσης,κύτταροεθελοντισμού,αλλάκαι
φυτώριοτουεπαγγελματικούαθλητισμού.

Επιπλέον, είναι ακόμα μία απόδειξη ότι συνε-
χίζουμε να εφαρμόζουμε τις κατάλληλεςπολιτικές,
ώστεναπεριορίσουμετιςεπιπτώσειςτουκορονοϊού
στην κοινωνία και στην οικονομία και να ξαναπιά-
σουμετονήμααπότοσημείοπουτοείχαμεαφήσει
προκρίσεως,τοσυντομότεροδυνατό».

Οκ.Αυγενάκης,στηνομιλίατου,τόνισε:
«Είμαστεσήμεραστηνευχάριστηθέσηναικανο-

ποιήσουμεέναπάγιοαίτηματηςαθλητικήςοικογένει-
αςτηςχώραςμας.

ΤοαίτημααυτόαφουγκράστηκεοίδιοςοΠρωθυ-
πουργόςμας,ΚυριάκοςΜητσοτάκης,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 ε-
πείγουσες ανάγκεςπου έχουν τα ερασιτεχνικάσω-
ματεία, οι οποίεςμεγεθύνθηκαναπό τηνπανδημία,
ανακοινώνουμε τη διάθεσηποσού 12 εκατ. ευρώ,
απότηνΠολιτείααπευθείαςστααθλητικάσωματεία
γιατηνάμεσηενίσχυσήτους.

Τοποσόαυτόθαδιανεμηθεί μεαπόλυτηδιαφά-
νειακαικριτήριαισονομίας.

Ενδεικτικάσαςαναφέρωότιθαυπάρχουνκριτή-
ριαοικονομικάκαιαγωνιστικά.

Έπειτα από 12 χρόνια, τελευταίαφορά ήταν το
2008, ηΠολιτείαπροχωρά απευθείας στην επιχο-
ρήγηση των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων.
Εκείνωνπουπροχωρούντηνπροεγγραφήτουςστο
«ΜητρώοΑθλητικών Σωματείων» και διαθέτουν ή
έχουναιτηθείτηνΕιδικήΑθλητικήΑναγνώριση.

Ηέκτακτηαυτήεπιχορήγησηπουανακοινώνουμε
σήμερα, έρχεται ναπροστεθεί στην ετήσια τακτική
επιχορήγησηπου έχει ήδη ανακοινωθεί για τις 48
ΑθλητικέςΟμοσπονδίεςτηςχώραςμας,ύψους17,5
εκ.ευρώ.Γιαπρώτηφορά,αξιοκρατικάκαιμεδιαφά-
νειακατανείμαμεταχρήματαμέσωτουπρωτοπορια-
κούσυστήματος αξιολόγησηςαθλητικώνΟμοσπον-
διών “ΧΙΛΩΝ”,λαμβάνονταςυπ’όψιναπολύτωςμε-
τρήσιμους δείκτες,πουαποτυπώνουν τα δεδομένα
γιατιςπλήρειςδραστηριότητεςτωνΟμοσπονδιών.

Επιπλέον, από την αρχή κιόλας της εμφάνισης
τηςπανδημίας στη χώραμας, δράσαμε άμεσα και

έγκαιρακαιγιαπρώτηφοράόληηαθλητικήοικογέ-
νειαεντάχθηκεκάτωαπότηνομπρέλαπροστασίας,
αφούσυμπεριλήφθηκεσταοικονομικάμέτραστήρι-
ξηςπουέλαβεηΠολιτεία.

Παράλληλα, ετοιμάσαμεπολύ γρήγοραπλαίσιο
έμμεσων μέτρων με γενναίες οικονομικές διευκο-
λύνσεις στη χρήση τωναθλητικών εγκαταστάσεων,
για την ενίσχυση τωνερασιτεχνικώναθλητικώνσω-
ματείων και τη στήριξη των εκατοντάδων χιλιάδων
αθλητών.

Ακόμη, διεκδικούμεπόρους ενίσχυσης του ερα-
σιτεχνικούαθλητισμούαπότηνΕυρωπαϊκήΈνωση.
Συμμετέχουμεως χώρα, ενεργότατα το τελευταίο
διάστημα,σεπρογράμματατηςΕυρωπαϊκήςΕπιτρο-
πής.Ήδηέχουμεκαταθέσειτρειςπροτάσειςκαιετοι-
μαζόμαστεναυποβάλλουμεσυμμετοχήκαιμεάλλες.

Κατόπιν ελληνικής πρότασης, στις πρόσφατες
άτυπες τηλεδιασκέψεις τωνΥπουργώνΑθλητισμού
των κρατών-μελών της ΕΕ, η αρμόδιαΕπίτροπος
γιαθέματαΑθλητισμού,ΜαρίγιαΓκάμπριελ,ανέφερε
ότι τέληΑυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη
της Επιτροπής για τις επιπτώσεις της πανδημίας
στοναθλητισμόκαιδεσμεύθηκεότιαμέσωςμετάθα
ακολουθήσειηανακοίνωσηεπιπλέονμέτρωνγιατη
στήριξητουερασιτεχνικούαθλητισμού.

Την ίδιαώρα βρίσκεται σε εξέλιξη το «Μητρώο
ΑθλητικώνΣωματείων», στοπλαίσιο τωνπροσπα-
θειώνμαςγιαναμπειμιατάξηστιςαθλητικέςδομές
τηςχώρας.

Περίπου 5.000 ερασιτεχνικάσωματεία έχουν α-
νταποκριθείέωςτώραστηνπρώτηφάσηπροεγγρα-
φήςστο«ΜητρώοΑθλητικώνΣωματείων».

Ηδιαδικασία είναι δυναμική, τοΜητρώοσυνεχί-
ζει να δέχεται εγγραφές καθημερινά.Ξεκαθαρίσαμε
ότι δεν κλείνει και υπόκειται σε βελτιώσεις, κατόπιν
συνεννόησηςμετουςφορείς,στοπλαίσιοτηςμεγα-
λύτερης χρηστικότητας της διαδικασίας τηςπροεγ-
γραφής.

Αυτόσημαίνει ότι όσασωματεία δεν έχουνολο-
κληρώσει σήμερα την εγγραφή του στοΜητρώο,
αλλά έχουν κάνει τηνπροεγγραφή τους, δεν απο-
κλείονταιαπότηνχρηματοδότησηστομέλλον.

Στοπλαίσιο του νοικοκυρέματος του αθλητικού
τοπίου της χώραςμας, θαακολουθήσει τοΜητρώο
ΠροπονητώνκαιτοΜητρώοΑθλητών.

Είναι γεγονόςότι ο ερασιτεχνικόςαθλητισμόςα-
ποτελείβασικόπυλώνακοινωνικήςδραστηριότητας.
Στηρίζεταικαιθασυνεχίσουμετηνπολιτικήανάπτυ-
ξήςτου.

Είναι στις προτεραιότητες τουπρωθυπουργού,
ΚυριάκουΜητσοτάκηκαιτηςκυβέρνησηςμας.

Ηκοινωνίαέχειδικαίωςαπαιτήσειςαπόεμάς.Και
ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, με τις αξίεςπουπρε-
σβεύει,βοηθάει τοκάθεάτομοξεχωριστάκαιόλους
μαζίναδημιουργήσουμεμιακαλύτερηκοινωνία».

Στα 12 εκατ. ευρώ η ενίσχυση των ερασιτεχνικών σωματείων

Ο Γιόζιπ Μίσιτς επέστρεψε 
στο σπίτι του μετά την 
πετυχημένη επέμβαση στην 

οποία υποβλήθηκε για την αφαίρε-
ση κύστης. Αποθεραπεία έκανε ο 
Αντρέ Βιεϊρίνια.

Μία ημέρα μετά από την επέμβαση στην
οποία υποβλήθηκε ο ΓιόζιπΜίσιτς βρίσκεται
ήδη στο σπίτι του. Ο Κροάτης μέσος έμεινε
έναβράδυμόνοστην κλινική καισήμεραπήρε
εξιτήριο.Ταπράγματαδείχνουνότιπήγανκαλά
αν κρίνει κανείς και από την ανάρτησηπου έ-
κανεοπαίκτηςσήμερα τοπρωίστο Instagram
ευχαριστώντας δημόσια όσους έχουν εκφράσει
τησυμπαράστασητουςγιατοπρόβλημαυγείας
πουαντιμετωπίζει.

ΟΚροάτηςείναιπρογραμματισμένοναπάρει
καιπρόγραμμααποθεραπείαςγιαναεπιστρέψει
υγιής όσο γίνεταιπιοσύντομαστουςαγωνιστι-
κούςχώρους.

ΟΠΑΟΚφροντίζειμεκάθε τρόποναστηρί-
ξει καιψυχολογικά τονποδοσφαιριστήπου τις
προηγούμενεςημέρεςέδειχνεναείναιιδιαίτερα

επηρεασμένος από το ζήτημαπουπροέκυψε.
Μετά την επέμβασηπάντως οΜίσιτςφαίνεται
ναείναιπερισσότεροαισιόδοξος.

Από την άλλη, οΑντρέ Βιεϊρίνια συνέχισε

τοπρόγραμμα αποθεραπείας του, ενώ οιΛέο
Ζαμπά και ΧοσέΆνχελΚρέσπο ακολούθησαν
μέρος τηςπροπόνησης κι εν συνεχεία έκαναν
ατομικόπρόγραμμα.

ΠΑΟΚ: Πήρε εξιτήριο ο Μίσιτς
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ΗΕλληνικήΒιομηχανίαΧυμώνΚ.ΔέδεςΑΣΠΙΣΑΕ,μιααπότις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίαςφρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,γιατηνκάλυψηθέσεωνεργασίαςδιαφό-
ρωνειδικοτήτωνστοεργοστάσιοτηςστοΖερβοχώριΗμαθίας.

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

αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας

(www.aspis.gr)ήαπευθείαςσταγραφείατηςεταιρείαςστοΖερβο-
χώριΗμαθίας.

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

έγγραφααπαιτείταιμιααπλήφωτοτυπία.
ΕπιπλέονπληροφορίεςΔ/νση:ΖερβοχώριΗμαθίας,59034

Τηλ:+30–2332303100,ΤμήμαΠροσωπικού:καΑλέκαΜπαράκου

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

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες/εργά-

τριεςπαραγωγής
•Επιστημονικόπροσωπικό (γεωπόνους, χημικούς, τε-

χνολόγουςτροφίμων,τεχνολόγουςγεωπόνους)
•Τεχνίτεςδιαφόρωνειδικοτήτων(μηχανικούς–ηλεκτρο-

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

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Email:info@almifoods.gr

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

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

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

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

 
 

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

 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.) 
 

 
 

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 08-12/06/2020
ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμουΒέροιας προσφέρονται

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

Πέμπτη 18-6-2020
13:30-17:30 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ6(πλατείααστικών,διπλ.ΣταΚΤΕΛ)23310-
63620

21:00-08:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-
ΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

Φαρμακεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

«ΤοΡουμλούκικατάτον19ο
και20οαιώνα»

ΕπιστημονικήΗμερίδαΤοπικήςΙστορίας
ΤοΔ.Σ.τηςΕ.Μ.Ι.Π.Η.κατάτηνυπ.αριθμ.4/2020συνεδρίαςή

τουαποφάσισε τον επαναπρογραμματισμό τηςΑ΄Επιστημονι-
κήςΗμερίδαςΤοπικής Ιστορίαςμετογενικότίτλο«ΤοΡουμλούκι
κατά τον19οκαι 20οαιώνα».Σκοπός τηςπαραπάνωημερίδας
είναιηέρευνακαιανάδειξηστιγμώνκαιπτυχώντηςιστορίαςτου
Ρουμλουκιούμέσααπόάγνωστοαρχειακόυλικόπουδιασώζεται
σεδημόσιεςκαιιδιωτικέςσυλλογές.Μέσααπότηνέρευνακαιγε-
νικότεραμέσααπότηνημερίδαευελπιστούμενααναδειχτούννέα
ζητήματακαινακαλυφθούνμετονκαλύτεροδυνατότρόποκενά
τα οποία έχουν εντοπιστεί στην τοπική ιστοριογραφία και αφο-
ρούνστουςτομείςτηςΙστορίας,τηςΑρχαιολογίας,τηςΤέχνης,της
ΛαογραφίαςτουΔικαίουκ.τ.λ.ΗΕπιστημονικήΗμερίδαπρογραμ-
ματίζεταιναδιεξαχθείτονπροσεχήΣεπτέμβριοστοπλαίσιοτηςΙ΄
ΕβδομάδαςΤοπικήςΙστορίαςκαιΠολιτισμού2020καισυγκεκριμέ-
νατηνΠαρασκευήκαιτοΣάββατο25και26Σεπτεμβρίου2020.
Υπεύθυνηγια τηδιασφάλιση του επιστημονικούυπόβαθρου της
ημερίδας είναιΕπιστημονικήΕπιτροπήηοποίααποτελείταιαπό
τους κ.κ. α)ΒασίλειοΚουκουσάΚαθ.Α.Π.Θ.  β) Γεώργιο Γκα-
βαρδίναΑν.Καθ.Α.Π.Θ.καιγ)ΑγγελικήΤριβυζαδάκηΕπικ.Καθ.
Α.Π.Θ.,ενώυπεύθυνηγιατηνοργάνωσηκαιδιεξαγωγήτηςημε-
ρίδαςείναιτετραμελήςΟργανωτικήΕπιτροπήπουθαοριστείγια
τοσκοπόαυτόαπό τηνΕ.Μ.Ι.Π.Η.Οι ενδιαφερόμενοιμπορούν
ναυποβάλλουναίτησηηλεκτρονικά,συνοδευόμενηαπόσύντομη
περίληψητηςανακοίνωσήςτους,μέχριτην20ηΑυγούστου2020,
μέσωτηςιστοσελίδαςτηςΕ.Μ.Ι.Π.Ηwww.emipi.gr,στηνακόλουθη
φόρμα.  Τοθέμαθαπρέπειναείναιπρωτότυποκαιστηνπερί-
ληψη να αναφέρεται το αρχειακό υλικόπου χρησιμοποιήθηκε,
καθώςεπίσηςκαιταοφέληπουπροκύπτουναπότηνέρευνα.Οι
περιλήψειςθαδημοσιευθούνσεφύλλοτουτετραμηνιαίουπεριοδι-
κούτηςΕ.Μ.Ι.Π.Η.«ΧρονικάΙστορίας&ΠολιτισμούΝ.Ημαθίας».
Επόμενηανακοίνωσηθααποσταλεί μαζί με τοπρόγραμμα της
ημερίδαςστατέληΑυγούστου.

Μετιμή,
ΓιατοΔ.Σ.

ΟΠρόεδροςΗΓραμματέας
Δρ.ΕμμανουήλΓ.ΞυνάδαςΟλυμπίαΜπέτσα
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ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό15-5-2020έως30-6-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάου-
σας

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημα63τ.μ.
μεπατάρικαιυπόγειοστηΒέροια,
οδόςΤρύφωνος3.Τηλ.:6944
024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία
κοντά στο 7οΔημοτικό, 75

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο468
τ.μ. στοΠλατύΗμαθίαςσε
πολύκαλήθέση.Πληρ.τηλ.:
6946829244.

ΖΗΤΕΙΤΑΙοικόπεδο250έ-
ως1000 τ.μ. γιααντιπαροχή
στηνπόλητηςΒέροιας,εκτός
αποΕργατικέςκατοικίες.Τηλ.:
6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδοστη
ΜέσηΒέροιας,6στρέμματα,
τιμή130.000 ευρώ (συζητή-

σιμη). Κιν.: 6972913645 κ.
Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-

νιέρα επιπλωμένη, Πλατεία
Ωρολογίου, οδός Μιαού-

λη 17, Βέροια. Τηλ.: 6977
174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας   ,

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23472ΚΕΝΤΡΟ,Γραφείο19τ.μ.,

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

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

Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-
τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-

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

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

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟροφοδι-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ.23397Μονοκατοικία60τ.μ.σπάνια

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14280-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769-ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοπο-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο218τ.μ.,

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα65τ.μ.

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΟΑΓΡΟΤΙΚΟΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΒΕΡΟΙΑΣ«VENUS
GROWERS»ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙΓΙΑΤΗΝΚΑΛΥΨΗΘΕΣΕΩΝΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣΤΩΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣΚΑΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΚΑΙ

ΔΕΧΕΤΑΙΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΑΤΙΣΠΑΡΑΚΑΤΩΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α)ΕργατώνΠαραγωγής
Β)Αδειούχωνκαιβοηθώνχειριστώνκλαρκ
Γ)ΤεχνίτηήΑρχιτεχνίτηήΕργοδηγούΜηχανικούεγκαταστάσεων

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

ΑρχιτεχνίτηήΕγκαταστάτηΗλεκτρολόγουΑ’Ειδικότητας

ΤΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑΤΗΝΥΠΟΒΟΛΗΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙΤΑΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):

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

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α) Άνδρα ή γυναίκα
γιαβοηθόλογιστήπουνα
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΠΙΠΛΑ
Πωλούνται οικιακά έπιπλαμεταχειρισμένασε τιμή

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



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο

Ακροπόλεως, στην καινούργια

γέφυρα «Κούσιου».Τηλ.: 6984

108684.

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

σμένο με καινούργια κουφώμα-

τα.Τηλ.:6936554258.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ29ενοικιάζεταιεπαγ-

γελματικόςχώρος50τ.μ.,πλήρως

ανακαινισμένος,1οςόρ.,γωνιακό,δί-

πλασταΑστικά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙπτυχιούχοςβοηθός
φαρμακείου στη Βέροια. Τηλ.:

6947564217.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός γιαΟδική
Βοήθεια,στηΒέροια, μεδίπλω-

μα Γ΄ κατηγορίας. Τηλ.: 6980

136902, 23310 41601 & 6988

564576.

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας380€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο1οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330€
ΠΙΕΡΙΩΝ1ΔΣΚΑ.ΘΩΡ/ΣΗΚΟΠΛΑΜ180€
ΠΑΠΑΓΟΥ60τ.μ1Δ-Σ-ΚΩρ/σημεΘεα,διαμπερες160€
ΚΕΝΤΡΟΣτουντιοεπιπλωμενο150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΑΝΘΕΩΝΜονοκατοικια1ΔΣ-Κμεσομπαπεριποιημενο140€

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

ΚΑΛΗΠΑΝΑΓΙΑ8στρ.μεκαστανιες,μεαγροικια,αρδευομενες500€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρχερσα1400€τοστρεμμα
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο
28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογιαπαρκιγκ
28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακ.γιαΙατρειο70000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ38τ.μΔίχωρο,καταλληλογιαΙατρειο–Τεχνικο
Γραφειο27000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα50
τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

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

κτρονικήδ/νση:sidiropoulosfert@gmail.com.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδομεσπίτι στηΧαρίεσσαΝαούσης εντός τουοικι-

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΗΜΑΘΙΑΣ:

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστονΒάλτοΣταυρού

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

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



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙκαθαρίστριεςσεενοκια-
ζόμεναδιαμερίσματαστηνΚασσάνδρα

Χαλκιδικής, εξασφαλισμένη διατροφή,

στέγη και ασφάλιση για σεζόν. Τηλ.:

6976689089.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για το εξωτερι-
κο κυλικείο τουΝοσοκομείουΒέροιας.

Ώρες επικοινωνίαςΜΟΝΟαπό 18.00

έως21.00στοτηλ.:6944577645.

Η   Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α  ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζητάει να
προσλάβει για μόνιμη απασχόληση,

εξωτερικό πωλητή ή πωλήτρια για

τουςΝομούςΗμαθίας, Πέλλας,Θεσ-

σαλονίκης. Απαραίτητα προσόντα,

ευχέρεια λόγου, αγγλική γλώσσα, δί-

πλωμα αυτοκινήτου, άδεια εργασίας

προσωπικού ασφαλείας, εμπειρία με

βιογραφικό και συστάσεις.Μισθός, α-

σφάλιση και ποσοστά. Παραλαβή δι-

καιολογητικών με συνέντευξη στα κε-

ντρικά γραφεία μας,Θεσσαλονίκης 45

Βέροιαwww.securitytsiflidis.gr-sales@

securitytsiflidis.gr-Τηλ.2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣμεπείρακαι

αγάπη για τα παιδιά αναλαμβάνει τη

φύλαξηβρεφώνκαινηπίων.Τηλ.:6987

910004.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηνπεριποίηση
γερόντων και για 24ωρη απασχόλη-

ση, καθαριότητα γραφείων και σκάλες.

Τηλ.:6946479828.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτος ΤΕΙ με
γνώσεις φυσικοθεραπείας ΖΗΤΑ εργα-

σία για ναπαρέχει υπηρεσίες είτε στο

Νοσοκομείο,είτεκατ’οίκον.Πληροφορί-

εςστα τηλέφωνα2331025520&6948

798051.

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τη
φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων

για24ωρηβάση.Τηλ.:6986276287.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4, 1800 κυβικά,

μοντέλο 1996, υγραέριο, 160.000 χι-

λιόμετρα, μαύρο χρώμα. Τηλ.: 6973

473304.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ-ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ-Επιστήμων ζητεί σύ-

ζυγο-σύντροφο έως40 ετών, γιασοβα-

ρήσχέση.Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ 38 ετώναπό τηΒέροια, ε-
πιθυμείγνωριμίαμεκοπέλα25-40ετών.

Τηλ.:6974706470.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώ-
σειςζητάΚυρίαέως50ετώνγιαοοβαρή

σχέση.Τηλ.:6984040769.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστον

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

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

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



Σε διαβούλευση θα τεθεί, εντός των επομένων ημερών, νομο-
σχέδιο 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 Κοινο-
βουλευτικού 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 απο-
πληρωμής και καταβολής των ζημιών». 

Απαντώντας σε άλλη επίκαιρη ερώτηση ο Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων επεσήμανε τη σαφή πρόθεσή του να ενι-
σχύσει την ορεινή κτηνοτροφία. 

Ο κ. Βορίδης τόνισε ότι η ενίσχυση της ορεινής αιγοπροβατο-
τροφίας 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 συ-
γκεκριμένα 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 εξε-
λιχθεί τώρα η διαδικασία των ενισχύ-
σεων και αν διαπιστωθούν αδικίες «α-
φού 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 Εσω-
τερικών 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 δολω-
ματικών 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 – επιστή-
μονες. Συμπλήρωσε δε ότι η Κρήτη «έχει πάρει πιο ακριβά και πιο 
εξελιγμένα φάρμακα για τη δακοκτονία». 

Τέλος, σχετικά με ζητήματα αντιχαλαζικής προστασίας, ο κ. Βο-
ρίδης 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 εκα-
τομμύρια 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 Πρό-
γραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης», κατέληξε ο Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

P Άτιμη επικοινωνία…
 
P 36 εξωγήινοι πολιτισμοί, λέει, περι-

μένουν 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 μεγα-

λύτερη ελπίδα έχεις να πιάσεις δουλειά 
στην τηλεόραση.

 
P Κι όσο πιο πολλά ούφο έχει το κα-

νάλι, τόσο περισσότερα ούφο συνδέονται 
μ’ αυτό για να μάθουν τι χρώμα κιλοτάκι 
φοράει.

 
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 Θυμίζουμε ότι οι δράστες είχαν μπει στο 

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.

 

P Κάθε χρόνο και πιο βαθιά η θάλασσα. Ό-
πως βλέπετε και στο σημερινό σκίτσο.

 
P Να φανταστεί κανείς ότι μιλάμε για έναν 

λαό που μεγάλωσε με τη σταθερά ότι το πέλα-
γο είναι βαθύ.

 
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 βδο-
μάδα μία φορά στο παρκάκι… Πάτερ, ‘γλίστρησα’ 

δύο φορές στη γέφυρα» κ.λπ.
Ο παπάς όμως κάποτε πέθανε και ο πρόε-

δρος, που ήταν ο μόνος άνδρας που ήξερε τη μυ-
στική φράση, ξέχασε να την πει στον νέο παπά. 
Κάποια στιγμή, μετά από καιρό, παίρνει τηλέφω-
νο 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 γυ-
ναίκα σου, αυτόν τον μήνα έχει γλιστρήσει πάνω 
από 10 φορές!»

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