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Επιστολή της μητέρας στο ΛΑΟ και αποκλειστικό βίντεο

Η απόλυτη επιβεβαίωση του ρεπορτάζ
του ΛΑΟΥ και του προχθεσινού λαϊκού με
τίτλο «Μηχανάκια και ποδήλατα εναντίον
πεζών!!!», είναι το μήνυμα που έστειλε
προς την εφημερίδα μας η μητέρα του κοριτσιού που συγκρούστηκε με διερχόμενο
δίκυκλο στον πεζόδρομο μπροστά από το
1ο δημοτικό σχολείο Βέροιας.
Παραθέτουμε αυτούσιο το μήνυμα της
μητέρας και τα σχόλια δικά σας:
«Eίμαι η μητέρα του παιδιού που έγινε
το τροχαίο με το μηχανάκι στις 14/07 ώρα
18:55 και έχω να προσθέσω ότι πέραν του
ότι το ρεπορτάζ σας είναι αληθές, το παιδί,
η 11χρονη μαθήτρια του 1ου δημοτικού,
κατέβαινε με τα ρόλερ της από την οδό
΄Ελλης, ευτυχώς με όλο τον προστατευτικό
της εξοπλισμό, όταν έπεσε πάνω της το μηχανάκι. Υπάρχει να σας πω και βίντεο ντοκουμέντο κατά το οποίο διαφαίνεται
όλη η σκηνή, το οποίο τραβούσε φίλη του παιδιού που βρισκόταν πίσω από την 11χρονη!»
(Το βίντεο που έχει τραβηχτεί είναι σοκαριστικό, αφού δείχνει τι μπορεί να συμβεί την «κακιά στιγμή», δείτε
το στο laosnews.gr)

Τα Σφαγεία Λάρισας
εξαγόρασαν
οι Αφοί Γαλίκα
Μια σημαντική επιχειρηματική κίνηση έκανε
η γνωστή ημαθιώτικη εταιρία «Υιοί Γ.Γαλίκα», εξαγοράζοντας το βιομηχανικό σφαγείο Λάρισας.
Πρόκειται για μια μεγάλη δομή στην παραγωγή
κρέατος που σίγουρα λόγω και της γεωγραφικής θέσης αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο
την οικογένεια Γαλίκα στο χώρο. Μην ξεχνάμε
ότι οι αδερφοί Γαλίκα είναι 3ης γενιάς έμποροι
κρέατος που από την Βέροια με το δίκτυό τους  
έχουν επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Εμείς να
τους ευχηθούμε καλές δουλειές και ακόμη ψηλότερα.

Προκλητικές δηλώσεις της Ρωσίας
για την Αγιά Σοφιά: Καλό για τους Ρώσους τουρίστες
ότι δεν θα έχει εισιτήριο!
Aπίστευτες δηλώσεις από
τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου,
Ντμίτρι Πεσκόφγια στον ραδιοφωνικό σταθμό Avtoradio, αναφορικά με την απόφαση της
Τουρκίας να μετατρέψει την Αγιά Σοφιά σε τζαμί.
Πιο συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου
Βλαντιμίρ Πούτιν εκτίμησε ότι οι
σχέσεις Μόσχας - Άγκυρας δεν
θα επιδεινωθούν λόγω της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε
τέμενος από τον Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, αφού αποτελεί εσωτερική υπόθεση της Τουρκίας
ενώ, προχωρώντας έτι περαιτέρω, έκανε μια άκρως ντροπιαστική δήλωση: «Επιπλέον, μπορώ να σας πω ότι τα εισιτήρια της Αγίας Σοφίας είναι αρκετά ακριβά. Δεν θα υπάρχουν εισιτήρια τώρα και η είσοδος θα
είναι δωρεάν. Οι τουρίστες μας θα επωφεληθούν από αυτό».
Κατά τ’ άλλα για κάποιους το Ξανθό Γένος θα αντιδρούσε και θα υπερασπιζόταν την Ορθοδοξία…

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας στα σούπερ μάρκετ
από σήμερα Σάββατο

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται

Σύγκρουση παιδιού με μηχανάκι στον πεζόδρομο
μπροστά στο 1ο δημοτικό σχολείο Βέροιας

Επιτέλους στο σωστό δρόμο
για τα στεγαστικά δάνεια!
Από την παρούσα στήλη έχουμε επανειλημμένα
γράψει για την ανάγκη στήριξης και επιβράβευσης
των συνεπών δανειοληπτών, αφού δεν υπήρξε ποτέ
κανένα ανταποδοτικό όφελος σε κάποιον που
πληρώνει ευλαβικά την δόση του στεγαστικού του
δανείου. Αντιθέτως υπήρξαν μέτρα στήριξης μόνο
για τα κόκκινα και προβληματικά δάνεια και καλώς
υπήρξαν, γεγονός όμως που δημιούργησε το αίσθημα
της αδικίας. Τα νέα οικονομικά δεδομένα λόγω
κορωνοϊού, έχουμε επισημάνει ότι θα πρέπει να
αφυπνίσουν την κυβέρνηση ώστε να προλάβει ένα
νέο κύμα κόκκινων καθυστερούμενων δανείων που
θα μπορούσε να τινάξει το τραπεζικό σύστημα και
κατ’ επέκταση την ελληνική οικονομία στον αέρα. Το
συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδότησης στεγαστικών
δανείων με την ονομασία «ΓΕΦΥΡΑ», είναι πραγματικά
μια γέφυρα ανακούφισης, επιβράβευσης, αλλά
τελικά και επιβίωσης του τραπεζικού συστήματος,
αφού θα κρατήσει τα στεγαστικά ενήμερα παρά τους
κλυδωνισμούς της οικονομίας. Φαίνεται ότι οι κακοί
χειρισμοί τραπεζών και κυβερνήσεων στο παρελθόν
αναφορικά με τα στεγαστικά δάνεια, έγιναν μάθημα,
αφού κατάλαβαν ότι οι απειλές και το κυνηγητό
μέσω εισπρακτικών απέφερε χειρότερα αποτελέσματα.
Επιτέλους μπήκαμε στο σωστό δρόμο!

του Σαββατοκύριακου

Με καλοκαιρινά τραγούδια και χαλαρή διάθεση τα «Λαϊκά&Αιρετικά» έκλεισαν το μεσημέρι της Παρασκευής την
ραδιοφωνική σεζόν. Η δημοφιλής ενημερωτική ραδιοφωνική
εκπομπή στον ΑΚΟΥ 99.6 με τους Ζήση Μιχ. Πατσίκα και Νίκο
Βουδούρη, θα διακόψει για τις καλοκαιρινές διακοπές και αναμένεται να επιστρέψει στο φθινοπωρινό ραντεβού ανανεωμένη
και στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Φυσικά όπως γίνεται
καθημερινά δεν έλειψαν τα σχόλια και τα πειράγματα από τους
ακροατές, που όπως δήλωσαν θα τους λείψει η εκπομπή, ενώ
το δημοσιογραφικό δίδυμο απάντησε ότι σε αυτούς θα λείψει
ακόμη περισσότερο η καθημερινή επικοινωνία με το κοινό.
Καλό καλοκαίρι Λαϊκά&Αιρετικά!

Υποχρεωτική
καθίσταται από σήμερα Σάββατο 18
Ιουλίου, κατόπιν
σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η χρήση μάσκας στα σούπερ
μάρκετ, τόσο για
εργαζομένους όσο
και για καταναλωτές.
Αυτό αποκάλυψε, σε ανάρτησή
του στο Twitter, ο
γενικός γραμματέας
Εμπορίου και Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

του Σαββατοκύριακου
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Απλήρωτοι 3 μήνες ελέω ΕΣΠΑ οι συμβασιούχοι
λόγω κορονοϊού στο Νοσοκομείο
Ηλ. Πλιόγκας: Παρέμβαση για να πληρωθούν
από ταμειακά διαθέσιμα του νοσοκομείου

Απλήρωτοι παραμένουν για 3 μήνες οι εργαζόμενοι στα
νοσοκομεία που προλήφθηκαν ως επικουρικό προσωπικό
λόγω κορωνοϊού και καλύπτουν διάφορες ειδικότητες από
γιατρούς, νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό. Πρόκειται
για εργαζομένους που θα πληρωθούν μέσω προγράμματος
του ΕΣΠΑ και υπάρχει καθυστέρηση στην εκταμίευση των
συγκεκριμένων κονδυλίων. Στο Νοσοκομείο Βέροιας έχουν
προσληφθεί με αυτό το καθεστώς περίπου 32 εργαζόμενοι
και δυστυχώς κι αυτοί παραμένουν απλήρωτοι όλο αυτό το
διάστημα.
Σε επικοινωνία που είχαμε με τον διοικητή του νοσοκομείου Ημαθίας Ηλία Πλιόγκα, μας ενημέρωσε ότι και
ο ίδιος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου
να καταβληθούν οι δεδουλευμένοι μισθοί στους εργαζομένους. Με παρέμβασή
του προς το Υπουργείο
Υγείας μάλιστα έχει ζητήσει να βρεθεί τρόπος
προκειμένου να καταβληθούν οι μισθοί των
συμβασιούχων από ταμειακά διαθέσιμα που
έχει το νοσοκομείο, μέχρι να εκταμιευθούν τα
χρήματα από το ΕΣΠΑ.
Όπως χαρακτηριστικά μας είπε ο διοικητής
«Είμαι έτοιμος ακόμη
και αύριο να πληρώσω

τους εργαζομένους με
χρήματα από ταμειακά
διαθέσιμα που προέκυψαν από χρηστή διαχείριση, αλλά πρέπει
το υπουργείο να δώσει
το πράσινο φως». Το
πρόβλημα όπως μας
μετέφερε ο κ. Πλιόγκας
έγκειται στην εύρεση
λογιστικού τρόπου να
δικαιολογηθούν οι πληρωμές(κωδικοί πληρωμής) και σε αυτό χρειάζεται παρέμβαση και
διευθέτηση από το υπουργείο υγείας. Ωστόσο εκτίμησε ότι το θέμα
θα επιλυθεί και μάλιστα
σύντομα, προκειμένου
να λήξει η αγωνία και
η οικονομική «ομηρία»
των εργαζομένων.
Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι στωικά αναμένουν
να πληρωθούν, όντας σε δεινή οικονομική κατάσταση, αφού
εργάζονται απλήρωτοι για 3 μήνες. Επιπλέον εργάζονται αδιαμαρτύρητα όλους αυτούς τους μήνες υπό δύσκολες συνθήκες λόγω κορωνοϊού και ειδικών μέτρων στο νοσοκομείο και
αναμένουν το αυτονόητο την πληρωμή τους.

Να θυμίσουμε ότι προ μηνών για το θέμα των 4.000 προσλήψεων επικουρικών που έγιναν λόγω κοροναϊού στα, ο
υφυπουργός υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης είχε δηλώσει
πως ισχύει ότι έχει πει σε κεντρικό νοσοκομεία επίπεδο η
κυβέρνηση. Δηλαδή ότι θα μονιμοποιηθούν οι νοσηλευτές
που προσλήφθηκαν, χωρίς πάντως να διευκρινίσει με ποιες
διαδικασίες θα προχωρήσουν οι εξαγγελίες αυτές.
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Οδηγίες από την Αντιδημαρχία Καθαριότητας
για τα ογκώδη αντικείμενα
Από τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος και
Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαδόπουλο ανακοινώνονται τα εξής:
Τα ογκώδη αντικείμενα (έπιπλα, στρώματα, κλπ), τα μπάζα και τα κλαδιά
απαιτούν ειδική διαχείριση και για το λόγο αυτό επικοινωνούμε πάντα με την
υπηρεσία Καθαριότητας στα τηλέφωνα 2331350634 & 2331350595 για να καθοριστεί η μέρα συλλογής τους ή ο τρόπος διαχείρισής τους, δηλαδή κλείνουμε «ραντεβού» με την υπηρεσία.
Η συλλογή από την υπηρεσία αφορά μόνο μικροποσότητες διαφόρων υλικών όπως, 1-2 έπιπλα ή έως 5 μικρά τσουβάλια μπάζα ή 1-2 στρώματα, ή 2-3
δεμάτια κλαδιά, κλπ και δεν αφορά σύνολο οικοσυσκευών, υλικά καθαρισμού
σπιτιών – κοινοχρήστων χώρων οικοδομών και παντός τύπου ανακαινίσεων
κατοικιών, για τα οποία θα πρέπει να απευθύνεστε σε ιδιώτες οι οποίοι διαθέτουν άδεια συλλογής και μεταφοράς των εν λόγω υλικών.
Η μεταφορά μικροποσοτήτων από ογκώδη αντικείμενα, μπάζα ή κλαδιά
μπορεί να γίνει με ιδιωτικό μέσο, κατόπιν όμως συνεννόησης με την υπηρεσία Καθαριότητας προκειμένου να υποδειχθεί ο χώρος της προσωρινής συγκέντρωσής τους.
Τα ογκώδη αντικείμενα (έπιπλα, στρώματα, κλπ), τα μπάζα και τα κλαδιά
δεν τα αφήνουμε, δίπλα στους κάδους απορριμμάτων, στα πεζοδρόμια ή σε
πλατείες διότι αποτελεί αυθαίρετη απόρριψη αποβλήτων και επιφέρει πρόστιμα το ύψος των οποίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου,
κυμαίνεται από 50€ έως 500€.
Επίσης απαγορεύεται η απόρριψη αποβλήτων οιασδήποτε μορφής και
σύστασης σε ανοικτούς, έστω και ιδιόκτητους χώρους, σε κοινόχρηστους χώρους, σε ρέματα, κλπ, διότι προκαλεί υποβάθμιση στο περιβάλλον και επιφέρει πρόστιμα το ύψος των οποίων,
σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου, κυμαίνεται από 200€ έως 2.000€.
Διατηρούμε την πόλη μας καθαρή, δημιουργούμε την πόλη που ο καθένας μας οραματίζεται μέσα από απλές καθημερινές πράξεις.
Ας μην ξεχνάμε πως «Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε το σήμερα καλύτερο….»
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Πρωτοβουλία για το Παιδί:
Ανοιχτή πρόσκληση
σε διαδικτυακή ημερίδα
του Κέντρου
Ημερήσιας Φροντίδας

του Σαββατοκύριακου

Μόνο ηλεκτρονικά οι Αιτήσεις
για τους Παιδικούς Σταθμούς,
ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ
Ανακοίνωσε ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και
Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο της
Πρωτοβουλίας για το Παιδί
καλεί το κοινό στη Διαδικτυακή
Ημερίδα με θέμα «Το έργο,
οι άνθρωποι, οι δυσκολίες, ο
απολογισμός, η προοπτική»,
την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020
στις 11:00 π.μ.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά και θα
υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στη νοηματική. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους, με
προεγγραφή στη σελίδα της
Πρωτοβουλίας για το Παιδί
(www.propaidi.org).
Η ημερίδα υλοποιείται στα
πλαίσια της Πράξης «Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο Βέροιας»/ Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (ΕΣΠΑ).

Με την εξαιρετικά καινοτόμο διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης, ξεκινά την Παρασκευή 17
Ιουλίου 2020 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020, η Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής», που αφορά στους Παιδικούς
Σταθμούς καθώς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ μεΑ, για το
σχολικό έτος 2020-2021. Ο συνολικός προϋπολογισμός
αποτελεί εξ ολοκλήρου δημόσια δαπάνη και ανέρχεται
σε 279 εκατομμύρια ευρώ.
Με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μέσω
της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε. (www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr) αποφεύγονται
πλέον για τους πολίτες τα γνωστά προβλήματα των περασμένων ετών. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή
θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων
(κωδικών Taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργεί-

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει τις εισηγήσεις:
- «Απολογισμός έργου και
δράσεων του ΚΗΦ», από την Ολυμπία Πητσιάβα, Συντονίστρια ΚΗΦ, Ειδική Παιδαγωγό
- «Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών: προκλήσεις, επιδιώξεις, αποτελέσματα», από τη Μαρία
Σκουρού, Ψυχολόγο
«Κοινωνική εργασία με δυσλειτουργικές οικογένειες και δικτύωση υπηρεσιών», από τον
Μιλτιάδη Μελιόπουλο, Κοινωνικό Λειτουργό
«Το αυθόρμητο στο θέατρο, αρωγός στη θεραπεία τραύματος», από την Ευφροσύνη
Κιατικίδου Ειδική Παιδαγωγό
«Το παιχνίδι σαν θεραπευτικό εργαλείο», από την Μαρία Ρότσικα, Παιδαγωγό
«Η στοχοθεσία του ΚΗΦ: ένα στοίχημα που μπαίνει κάθε μέρα», από τον Αριστοτέλη Σιδηρόπουλο, Πρόεδρο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί

ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οι ή αυτοαπασχολούμενες/οι) και οι άνεργες/
οι. Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική
κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα) και η κατάσταση
απασχόλησης.
Εξαιρούνται των ανωτέρω περιορισμών (ύψος οικογενειακού εισοδήματος, κατάσταση απασχόλησης και
οικογενειακής κατάστασης) τα προς φιλοξενία ΑμεΑ.
Οι ενδιαφερόμενες/οι εφόσον επιλεγούν, λαμβάνουν
«Αξία Τοποθέτησης» (voucher) προκειμένου οι ίδιες/οι
να επιλέξουν το Φορέα/Δομή που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το τέκνο τους.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τα αντίστοιχα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Αθήνα: 213 – 1320600
& 210 – 5214600, Λάρισα: 2410 – 579620, Θεσσαλονίκη: 2310 – 544714).

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»

ντι

Πρόγραμμα Θερινό σινεμά ΣΤΑΡ  16-22/7/20
Ο Πειρατής Μαυροδόντης και το Μαγικό Διαμά-

Captain Sabertooth and the Magic Diamond
Προβολές:     Παρασκευή 17/7 – Σάββατο 18/7  
στις 20.40
ΟΤΑΝ ΑΝΘΙΖΕΙ Η ΝΙΟΤΗ
Σε σκηνοθεσία: Γκαμπριέλε Μουτσίνο και σενάριο: Γκαμπριέλε Μουτσίνο, Πάολο Κοστέλα
Πρωταγωνιστούν: Πιερφραντσέσκο Φαβίνο,
Μικαέλα Ραματσότι, Κιμ Ρόσι Στιούαρτ, Νικολέτα

16/7/20 - 22/7/20

Ρομανόφ, Ιλάν Μουτσίνο
Προβολές:    Πέμπτη 16/7 στις 21.30 ,
Παρασκευή 17/7, Σάββατο 18/7 στις 22.00,
Κυριακή 19/7 εκτός
Δευτέρα 20/7, Τρίτη 21/7 , Τετάρτη 22/7 στις
21.00
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον
παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

του Σαββατοκύριακου

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΜΝΗΜΗΣ…

Οι Beatles στο Εκκοκκιστήριο Ιδεών!!!
Δεν το πιστεύετε; Όμως είναι αλήθεια.
Ήρθαν κρυφά.!
Εκεί που ανοίγει
μια τρύπα στο συρματόπλεγμα της Τυποποίησης.
Ο Πωλ κάθισε στο πιάνο…
Michelle ma belle ……
Να βλέπατε τη χαρά των δένδρων…
Να βλέπατε τις βρύσες….
Τα άνθη…
Τις αχτίνες….
Τους αμφορείς…
Τα αμεταχείριστα…
Τα ξεχασμένα όνειρα…
Τους κατασκόπους της φαντασίας…
Να βλέπατε την περιέργεια των παραθύρων…
Τα πιάτα, τα ρολόγια, τα γυαλικά, τις κουρτίνες…
ανθρώπους που ξέχασαν τις ηλικίες τους,
επιστρέφοντας στην
Beatlική μουσική ευτυχία.....
Είναι και οι τέσσερεις στα μικρόφωνα τώρα.
Because the sky is blue …
Μουσική αβίαστης άσκησης «εξημερώσεως».
Σκέφτομαι μια κυβερνητική εξαγγελία…
Για τέσσερεις (4) αιώνες,
όλοι οι άνθρωποι, κάθε μέρα,
από τις 11 έως τις 11 και ένα λεπτό
να σηκώνουν το κεφάλι τους στον Ουρανό και….
Να ρωτούν τί τους θέλει ο ΘΕΟΣ!!!
Η κυκλοφορία να σταματά, τα τηλέφωνα κλειστά,
ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, computer σε σιγή.
Μονάχα μια χορωδία μωρών
συνεχίζει να μιλά τη γλώσσα τ` ουρανού.
Ντου ντου ντου μα φου του λα ζου λα λα λα …
Που σημαίνει,
Άνθρωποι,
Ελάτε στο «ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ» της Παιδικότητας.
Γιάννης Ναζλίδης
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Ψήφισμα
του δημοτικού
συμβουλίου
Βέροιας για την
Αγία Σοφία
Κατά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
Βέροιας την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η έκδοση ψηφίσματος
διαμαρτυρίας κατά της απόφασης Ερτνογάν να
μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί. Το κείμενο του
ψηφίσματος έχει ως εξής:
ΨΗΦΙΣΜΑ
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας καταδικάζει
απερίφραστα την απόφαση της Τουρκίας να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί, αλλάζοντας ύστερα
από 85 χρόνια το καθεστώς λειτουργίας της από
Μνημείο σε Ισλαμικό τέμενος.
Η εν λόγω απόφαση της Τουρκικής Προεδρίας
είναι απαράδεκτη και συνιστά ευθεία πρόκληση
και προσβολή τόσο για την εθνική συλλογική μας
μνήμη όσο επίσης και για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και τη διεθνή νομιμότητα.
Η Αγία Σοφία, «Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομίας» της UNESCO, είναι εδώ και αιώνες το απόλυτο σύμβολο της Ορθοδοξίας και του
Χριστιανισμού, ενώ σήμερα αποτελεί μνημείο με
οικουμενικό χαρακτήρα και αναπόσπαστο κομμάτι
της πολιτιστικής κληρονομιάς όλης της ανθρωπότητας.
Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε ενέργεια μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί προσβάλλει βάναυσα όλους τους Έλληνες και τους Χριστιανούς
καθώς επίσης και το σύνολο του πολιτισμένου
κόσμου.
Παράλληλα, υπονομεύει ανεπανόρθωτα τις
σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, τις αξίες της διαφορετικότητας και της ανεξιθρησκίας και καταλύει κάθε έννοια διεθνούς νομιμότητας και δικαίου αφού παραβιάζει τις Διεθνείς
Συνθήκες για τη διατήρηση και την προστασία των
Μνημείων της UNESCO.
Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση, τα Ηνωμένα
Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύνολο της
Διεθνούς Κοινότητας να αποτρέψουν τη «βεβήλωση» της Αγίας Σοφίας, επιβάλλοντας τις απαραίτητες κυρώσεις προς την Τουρκία».

  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΜΙΧΑΗΛ                   ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ                  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Περαιτέρω στήριξη
των εμπορικών
επιχειρήσεων ζητά
ο Τάσος Μπαρτζώκας
Με κοινοβουλευτική ερώτηση
που υπέβαλε ο Τάσος Μπαρτζώκας
προς τον Υπουργό Οικονομικών,
ζητά τη διεύρυνση του μέτρου μείωσης ενοικίου, για τους μήνες Ιούλιο
Και Αύγουστο, σε όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις ανεξαιρέτως.
Ειδικότερα, στην Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη προ λίγων
ημερών προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις, για τις οποίες
και επεκτείνεται η μείωση ενοικίου
για το δίμηνο Ιουλίου Αυγούστου,
προκειμένου να ανταπεξέλθουν
καλύτερα στα πάγια έξοδα τους.
Πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του
Τουρισμού, των Μεταφορών, της
Εστίασης, του Πολιτισμού και του
Αθλητισμού.
Ωστόσο, το μέτρο μείωσης ενοικίου δεν περιλαμβάνει και τις επιχειρήσεις λιανεμπορίου, μολονότι
αναμφισβήτητα είναι και οι ίδιες σοβαρά πληγείσες και ενίοτε, σημαντικά συνδεδεμένες με
τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στη μείωση
ενοικίου.
Το αίτημα για οριζόντια συμπερίληψη στη
μείωση ενοικίου έχει εκφράσει και η ΕΣΕΕ (Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας), με επιστολή που κοινοποιήθηκε στον Πρωθυπουργό και τα συναρμόδια
Υπουργεία. Θέτοντας το επιχείρημα ότι το λιανεμπόριο εν γένει υφίσταται εξίσου σημαντική
οικονομική πίεση με τους προστατευόμενους

κλάδους, άποψη με την οποία συντάσσεται και
ο βουλευτής Τάσος Μπαρτζώκας, αιτείται την
αναθεώρηση της εξαίρεσης.
Ο Τάσος Μπαρτζώκας δηλώνει ότι «σε κάθε
επίσκεψη μου στην αγορά της Ημαθίας, και ανεξαρτήτως του κλάδου του λιανεμπορίου, όλοι
οι επιχειρηματίες εκδηλώνουν την αγωνία τους
για το μέλλον της επιχείρησης τους και όλοι δηλώνουν τη σημαντική μείωση του τζίρου τους.
Ακριβώς γι΄αυτόν το λόγο η Πολιτεία οφείλει να
τους στηρίξει, προκειμένου να μείνουν όρθιοι
και να στηρίξουν με τη σειρά τους το κράτος
στα δύσκολα που είναι μπροστά μας.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των μητέρων για τη δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους στις δομές
Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ. και Βρεφικό Σταθμό του Δήμου Αλεξάνδρειας της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» μέσω ΕΣΠΑ για το σχολικό έτος 2020-2021.
Η περίοδος των αιτήσεων ξεκινάει από την Παρασκευή 17/7/2020 έως και την Τετάρτη
05/08/2020. Σε κάθε δομή αλλά και στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Α. είμαστε στη διάθεσή σας για να
σας ενημερώσουμε και να σας βοηθήσουμε να υποβάλετε σωστά την αίτησή σας για τη χορήγηση του voucher.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: ΚΔΑΠ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: 2333053211
ΚΔΑΠ ΚΟΡΥΦΗΣ: 2333053600 ΚΔΑΠ-ΜΕΑ: 2333022403
ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ: 2331039314
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται το Σάββατο 18 Ιουλίου 2020 στις 11.00 π.μ. από τον
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Μαρία Φασουλάκη σε ηλικία 64 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 17
Ιουλίου 2020 στις 12.00 π.μ. από
τον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλία Ταγαροχωρίου η Ελένη Ιωαννίδου σε
ηλικία 90 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Ανακοίνωση

του Σαββατοκύριακου

Η κίνηση
του Μητροπολίτη
Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης
και Καμπανίας κ.
Παντελεήμων:
Το Σάββατο 18
Ιουλίου στις 6:00
μ.μ. θα παρευρεθεί
και θα απευθύνει
χαιρετισμό στο 22ο
Συναπάντημα Νεολαίας Ποντιακών
Σωματείων «Παναγία Σουμελά» στο
Ιερό Προσκύνημα
της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο.
Την Κυριακή 19
Ιουλίου το πρωί θα
τελέσει μνημόσυνο
στην Τερπνή Σερρών.
Την Κυριακή 19
Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Προφήτου Ηλιού στο Ξηρολίβαδο.
Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Προφήτου Ηλιού στο Άνω Ζερβοχώρι.
Την Τρίτη 21 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην παράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ.
Συμφερουπόλεως (στον υπό κατασκευή ναό του) στην Ιερά Μονή
Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς Συγγενείς και
Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες
επισκεπτηρίου για τους Τροφίμους του Ιδρύματος,
είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.
τηλ.επικοιν. 23310 24891.

Ιερά Πανήγυρις
Αγίας Μαρκέλλας
Νέας Λυκογιάννης

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου πανηγυρίζει η ενορία της
Αγίας Μαρκέλλας Νέας Λυκογιάννης με την ευκαιρία
μνήμης της Αγίας Παρθενομάρτυρος Μαρκέλλης της
Χιοπολίτιδος.
Οι Ιερές Ακολουθίες θα τελεστούν ως εξής:
-Την Τρίτη το απόγευμα στις 7.30 μ.μ. Πανηγυρικός Εσπερινός, Λιτανεία Ιεράς Εικόνος
-Την Τετάρτη το πρωί στις 7.30 π.μ. Όρθρος-Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
-Το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 7.00 μ.μ.
Μεθέορτος Εσπερινός-Παράκλησις & Αγιασμός της
Αγίας.

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

21 – 28 Ιουλίου 2020

Τα λείψανα
των Αγ. Ραφαήλ,
Νικολάου και Ειρήνης
στην Πατρίδα Βέροιας
Στα προπύλαια του Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Πατρίδας την
Τρίτη 21 Ιουλίου
2020 στις 19:00,
θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή των Ιερών και
Χ α ρ ι τ ό β ρ υ τω ν
Λειψάνων Αγίων
Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης
των εν Θερμή
της Λέσβου αθλησάντων. Θα
ακολουθήσει Μέγας Εσπερινός
και παράκληση στους Αγίους.
Πρόγραμμα Ακολουθιών
Καθημερινά: Εσπερινός και παράκλησης στους
Αγίου. Ώρα 19:00.
Σάββατο 25 Ιουλίου, ώρα 19.00: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός για την Εορτή της Πολιούχου της
Πατρίδος Αγίας Παρασκευής και θα τεθούν σε προσκύνηση και τα Ιερά Λείψανα της Αγίας Παρασκευής.
Κυριακή 26 Ιουλίου, ώρα 7.15 – 10.00 (εορτή
της Αγίας Παρασκευής): Όρθρος και Ιερατικό Συλλείτουργο
Ο Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής θα είναι καθημερινά
ανοικτός από 7.00 έως τις 23.00.
Τα Ι. Λείψανα θα αναχωρήσουν την Τρίτη 28 Ιουλίου στις 21:00.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνεστίαση
στην πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ

Η λέσχη μας έχει την Κυριακή 19 Ιουλίου 2020 το μεσημέρι συνεστίαση στην
πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ. Η συμμετοχή κατ΄ άτομο είναι 10 ευρώ, και περιλαμβάνει
ουζάκι με μεζέ, κρεατικό. Ώρα προσέλευσης 13.00 Για τη συμμετοχή σας τηλεφωνείστε μας στο τηλέφωνο 23310 25654. Στη τηλέφωνο αυτό υπάρχει εκτροπή.
Καθημερινά πρωινές και απογευματινές ώρες, 9-1 το πρωί και 6-9 το απόγευμα.
Το Δ.Σ.

του Σαββατοκύριακου

Η Κυρία της Αυλής
Tης Όλγας
Κουτμηρίδου-Μεταξά
Όρμησε η σιωπή έξω από του
θορύβου την αυλή και έκλεισε με
δύναμη την πόρτα πίσω της.Έμεινε
ακίνητη για μιά στιγμή και ύστερα
πήρε τον δρόμο για το σπίτι.Τα μάτια βούρκωσαν και τα δάκρυα κύλησαν ζεστά στα μάγουλα της.Με
κόπο κρατούσε τις σκέψεις,κλειδωμένες στα δωμάτια του νού.Οι δε
λέξεις ούτε λόγος να ειπωθούν.Πλησιάζει στο σπίτι,αυτό το βάρος που ένιωθε της έκοβε την
ανάσα.Ευτυχώς ο πόνος κάπως μαλάκωσε ,από τα δάκρυα
που έτρεχαν ασταμάτητα.Έσφιγγε τις γροθιές της.Με πείσμα πάλευε να κρατήσει τις σκέψεις έξω από αυτήν,παλιές
και καινούργιες μαζί.Μπήκε στο δωμάτιο της,κάθισε στην
άκρη του κρεβατιού και κοίταζε παγωμένα το πάτωμα λες
και περίμενε απαντήσεις.Μα ποιές απαντήσεις;Αφού δεν
υπάρχουν ερωτήσεις.Ή μήπως υπάρχουν;Οχι αρνούμαι τις
ερωτήσεις γιατί δεν θέλω να δώσω απαντήσεις.Πώς δραπέτευσαν οι σκέψεις από τα δωμάτια του νού;Κάνουν τόσο
θόρυβο όταν τρέχουν όλες μαζί,που το κεφάλι της σιωπής
κοντεύει να σπάσει.Έπιασε με πόνο τους κροτάφους της.
Μάταια προσπαθούσε να μαζέψει τις σκέψεις της,δεν άντεχε άλλο.Το σώμα υπέκυψε στην πολιορκία τους και για να
ξεφύγει κατέφυγε στον βασιλιά του Ύπνου τον Μορφέα.Η
γλυκιά αγκαλιά του νανούρισε τις σκέψεις και η νύχτα την
τύλιξε με το πέπλο της.Ξύπνησε κουρασμένη,άνοιξε την
πόρτα και βγήκε στην αυλή.Ανάσαινε τον καθαρό αέρα,γεύτηκε μυρωδιές.Ακούμπησε τα υγρά λουλούδια τα λουσμένα
από την πρωινή πάχνη.Ω!τί ομορφιά! Οι σκέψεις ξύπνησαν
και αυτές,δεν μου χρειάζονται απαντήσεις σκέφτηκε..Θα δεχτώ ότι μου έρχεται χωρίς να με αγγίζει αρνητικά.Θα χαίρομαι κάθε λεπτό της ζωής μου,θα αγαπήσω τον θόρυβο που
κάνουν οι σκέψεις όταν τις αφήνω ελεύθερες.Ένιωσε να
κρυώνει.Δεν είχε καταλάβει ότι βγήκε ξυπόλυτη στην αυλή.
Θα ζωγραφίσω μουρμούρισε.Πήρε τις χρωματιστές μπογιές
το καβαλέτο και τα πινέλα της.Ζωγράφισε μια παραμυθένια αυλή και αυτή ήταν η κυρά της.Είπε στις σκέψεις να
γίνονται λέξεις με προσοχή αυτή την φορά.Η σιωπή προς
το παρόν ήταν ευτυχισμένη,δεν θα ζούσε με τον φόβο του
απρόοπτου.Δεν άντεχε άλλο τον θόρυβο των βίαιων σκέψεων,των κενών χωρίς ουσία λέξεων.Και αν έρθουν εγώ θα
ορίσω για πόσο χρόνο θα τις ακούσω.Εγώ είμαι η κυρά της
αυλής μου!Είπε στον εαυτό της και έκλεισε την πόρτα της
μεγάλης αυλόπορτας....
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ΠΩ, ΠΩ, ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μετά από 15
χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης,
24 χρόνια γάμου
και 27 χρόνια ως
ελεύθερος επαγγελματίας κατέληξα: να ντύνομαι στη
«μπουτίκ μπαμπάς & μαμά», να τρώω από το «μάρκετ πεθερός & πεθερά» και να
σας «πολεμώ» με το πληκτρολόγιο μου».
Φίλοι μου, καλή σας ημέρα,
το γνωρίζω δεν σας έλειψα, αλλά η
αλήθεια είναι ότι κρυβόμουνα, για να μην
με πετύχει καμία αδέσποτη.
Σταματήσανε οι Ελληναράδες να βλέπουνε τούρκικα σήριαλ και αρχίσανε τον
πόλεμο, για την Αγιά Σοφιά, που θα γίνει
τζαμί, που ήτανε και παλιά, για πέντε αιώνες περίπου!
Και όλοι μαζί βρίζουμε και καταριόμαστε τον Ερντογάν, για να καλύψουμε τη
δική μας γύμνια και κυρίως την ξεφτίλα
της πνευματικής ελίτ της πατρίδας μας
και της εκκλησιαστικής εξουσίας!
Από τη μία μεριά υπάρχει ένας λαός
που δεν γνωρίζει τι είναι η δημοκρατία,
και του οποίου λαού αρχηγός είναι ένας
αδίστακτος φασίστας και από την άλλη
μεριά είμαστε εμείς που «αποφασίσαμε»
να ξεφτιλίσουμε την Ελληνική επανάσταση, εορτάζοντας τα 200 χρόνια της απελευθέρωσής μας με … καπέλα και γόβες
στιλέτο!
Πόσο ακόμη πιο κάτω!
Κατά συνέπεια ο Ερντογάν βρίσκει και
κάνει και καλά κάνει, αφού απέναντί του
έχει παγκοσμιοποιημένα, οικουμενιστικά,
αγαπησιάρικα, δειλά ανθρωπάκια!
Όσο πιο γρήγορα καταλάβουμε ότι δεν
απειλούμαστε από τους Τούρκους, αλλά
από τους δικούς μας κυβερνήτες, τόσο
το καλύτερο για εμάς και για την πατρίδα!
Ένας λαός με χιλιάδες χρόνια ιστορία
και πολιτισμό, τον οποίο μαθαίνουν πώς
να περπατά σκυμμένος και αποκομμένος.
Όταν διδάσκεσαι ότι η ζωή δεν είναι ένας διαρκής πόλεμος, αλλά μία συνάντηση αγάπης για τσάι και συμπάθεια, τότε
δεν έχεις να περιμένεις και τίποτα!
Όταν στα σχολεία διδάσκεσαι ότι δεν
έχεις συνέχεια ως έθνος, όταν καταργούν
τον Θεό και την ιστορία, τότε μην παραξενεύεσαι που σε φτύνει στην κυριολεξία

ο κάθε βάρβαρος και εσύ δεν απαντάς,
διότι δεν γνωρίζεις τι θα πει γενναιότητα
και αξιοπρέπεια!
Νεοέλληνά μου, που καθημερινά σκέφτεσαι την καλοπέραση και το χρήμα,
θίχτηκες με την Αγιά Σοφιά, προσεκτικά
μόνο μην σκιστεί κανά καλτσόν!
Όταν καθηγητάδες, υποστηρίζουν ότι
το Καστελόριζο είναι μακριά, κατά συνέπεια έχουν δικαίωμα και οι Τούρκοι, τότε
τι έχεις να περιμένεις από τον Τούρκο!
Δεν μου λέτε ο ρε ηλίθιοι με τα βιογραφικά, τα παιδιά μας που σπουδάζουν
σε μακρινές πόλεις ή χώρες, παύουν να
είναι παιδιά μας!
Άρα φίλοι μου, δεν μας φταίει κανείς
ξένος, αλλά η εγχώρια βλακεία και εθελοδουλία, με σκοπό την απόκτηση ή διατήρηση χρήματος και εξουσίας!
Όταν Ιεράρχες βεβηλώνουν την Σοφία
του Θεού, «ασπαζόμενοι» τις διάφορες
αιρέσεις, τότε λέτε να κόπτονται για την
βεβήλωση του
ναού!
Σε τελική ανάλυση τι αξίζει περισσότερο, ο ναός ως κτίριο ή ο
Θεός που αγιάζει
τον ναό!
Τα κτίρια τελειώνουν, ή θα
τελειώσουν, ο
λόγος του Κυρίου
μας, το Ευαγγέλιο, τα δόγματα
της Εκκλησίας,
οι λόγοι των Πατέρων της Εκκλησίας μας, οι
αποφάσεις των
Οικουμενικών
Συνόδων, δε θα
εξαφανιστούν ποτέ.
Ο δε πνευματικός ηγέτης της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας,
δήλωσε μεταξύ
άλλων:
«ως μουσείον,
η Αγία Σοφία δύναται να λειτουργεί ως τόπος και
σύμβολον συναντήσεως, διαλόγου και ειρηνικής
συνυπάρξεως
λαών και πολιτισμών, αλληλοκατανοήσεως και
αλληλεγγύης Χριστιανισμού και
Ισλάμ, που είναι
ιδιαιτέρως αναγκαία και λυσιτελής διά τον σύγχρονον κόσμον».
Αυτό κατάλα-

βε, αυτό είπε.
Μεγάλε δεν πειράζει, ένα μουσείο λιγότερο, άλλωστε στην Νέα Φιλαδέλφεια, θα
γίνει και εκεί μουσείο!
Και για να τελειώνουμε μία και καλή,
η Αγία Σοφία δεν αποτελεί κληρονομιά
παγκόσμιου πολιτισμού, διότι πολύ απλά
δεν μπορεί να υπάρξει.
Κληρονομιά αποτελεί μόνο για την Ορθοδοξία και για την Ελλάδα, οι υπόλοιποι
δεν είναι κληρονόμοι, αλλά τουρίστες!
Όπως θαυμάζω ένα τζαμί ως τουρίστας έτσι ακριβώς και οι μη ορθόδοξοι,
«βλέπουν» την Αγία Σοφία.
Επομένως κύριοι με ράσα ή μη, αφήστε τις λεκτικές παγκόσμιες κορώνες,
που στο μόνο που αποσκοπούν είναι η
εσωτερική κατανάλωση και επιτέλους, για
μία και μόνη φορά, μιλήστε με ειλικρίνεια,
μιλήστε με την ψυχή σας, μιλήστε για
την πίστη, για την πατρίδα, για αξίες, για
ιδανικά!
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
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Οι διαιτητές της τελευταίας
αγωνιστικής των πλέι οφ και πλέι
άουτ Τρίπολη-Λαμία ο Δ. Καραντώνης

Τ

ο ντέρμπι Ολυμπιακός-ΑΕΚ θα
διευθύνει ο Παπαπέτρου, αυτό
της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ-Αρης,
ο Γάλλος Τουρπέν, ενώ το τελευταίο
φετινό ματς για τον ΟΦΗ που είναι
στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό, διαιτητής ορίστηκε ο Παπαδόπουλος. Στα
πλέι άουτ, ο Χανιώτης Πέτρος Τσαγκαράκης ορίστηκε 4ος στο ματς Ατρόμητος-Πανιώνιος.

Αναλυτικά οι ορισμοί έχουν ως εξής:
ΠΛΕΙ ΟΦ
10η αγωνιστική
Κυριακή (19/7)
20:00 Ολυμπιακός-ΑΕΚ
Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)
Βοηθοί: Απτόσογλου (Αθηνών) - Σαμοΐλης (Αθηνών)
4ος διαιτητής: Γκορτσίλας (Μακεδονίας)
20:00 ΠΑΟΚ-Αρης
Διαιτητής: Τουρπέν (Γαλλίας)
Βοηθοί: Ντανός (Γαλλίας) - Γκρινγκόρε (Γαλλίας)
4ος διαιτητής: Μανούχος (Αργολίδας)
20:00 Παναθηναϊκός-ΟΦΗ

Διαιτητής: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Σάββας (Σερρών) - Διπλάρης (Καρδίτσας)
4ος διαιτητής: Τσαμούρης (Πειραιά)
ΠΛΕΙ ΑΟΥΤ
7η αγωνιστική
Σάββατο (18/7)
19:15 ΑΕΛ-Ξάνθη
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)
Βοηθοί: Κωσταράς (Αιτωλοακαρνανίας) - Δημητριάδης (Μακεδονίας)
4ος διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

του Σαββατοκύριακου

Μπάσκετ Α2

Ανανέωσε και ο Φαίδων Παραπούρας
με τον ΦΙΛΙΠΠΟ
Άλλη μια ανανέωση συνεργασίας ανακοίνωσε η ΔΕ της ομάδας   μπάσκετ
του ΦΙΛΙΠΠΟΥ Βέροιας. Αναλυτικά: Η
ΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης του
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ με μεγάλη
χαρά ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της για 4η συνεχόμενη χρονιά
με το Φαίδωνα Παραπούρα.
Ο Ημαθιώτης SG (33, 1.91m) με καταγωγή από τη Μελίκη αποτελεί ένα ακόμα μέλος της ”παλιάς φρουράς” της
ομάδας τα τελευταία χρόνια, έχοντας
αγωνιστεί με τα χρώματά της σε όλα τα
επίπεδα των Εθνικών Κατηγοριών, πλην
της Basket League, βιώνοντας διαδοχικές ανόδους.
Μετά την εξαιρετική παρθενική του
εμφάνιση στην Α2 Εθνική την περασμένη σαιζόν, ο Φαίδων δεν θα μπορούσε
παρά να ανανεώσει άμεσα με την ομάδα
μας, συνεχίζοντας να βομβαρδίζει τα
αντίπαλα καλάθια και να ενδυναμώνει
το τοπικό ποιοτικό στοιχείο στο ρόστερ
μας.
Φαιδωνάρα, σου ευχόμαστε να έχεις
μία καλή χρονιά, απαλλαγμένη από τραυματισμούς

και ατυχίες και να γευθείς, μέσω των επιτυχιών της
ομάδας, ακόμα περισσότερες μπασκετικές χαρές
την αγωνιστική σαιζόν 2020-21.

Αετοί Βέροιας

Μαζί μας και τη νέα σεζόν στη Γ Εθνική
η εταιρία “ΑΦΟΙ Κετσετζίδη Ο.Ε.”!

19:15 Ατρόμητος-Πανιώνιος
Διαιτητής: Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Κουρομπίλια (Δυτικής Αττικής) - Δημητριάδης (Καστοριάς)
4ος διαιτητής: Τσαγκαράκης (Χανίων)
19:15 Αστέρας Τρίπολης-Λαμία
Διαιτητής: Καραντώνης (Ημαθίας)
Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας) - Σίπκας
(Σάμου)
4ος διαιτητής: Βάτσιος (Δυτικής Αττικής)
19:15 Παναιτωλικός-Βόλος
Διαιτητής: Τζοβάρας (Φθιώτιδας)
Βοηθοί: Φίλος (Βοιωτίας) - Ζήρδας (Αθηνών)
4ος διαιτητής: Κουτσιαύτης (Αρτας)
* Αλλαγή προέκυψε στον 4ο
διαιτητή της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Ο Στάθης
Γκορτσίλας της ΕΠΣ Μακεδονίας
πήρε τη θέση του Γιώργου Βρέσκα.

Κ

αι ενώ βρισκόμαστε στις καλοκαιρινές διακοπές και εκ των
πραγμάτων έχουν «παγώσει»
οι αγωνιστικές δραστηριότητες, η
διοίκηση των Αετών Βέροιας δεν
παύει να εργάζεται πυρετωδώς για τη
νέα σεζόν. Πρώτο
μέλημα η δημιουργία ενός ισχυρού
γκρουπ συνεργατών, με στόχο την
εύρυθμη και ομαλή
λειτουργία του συλλόγου, χωρίς υπερ-

βολές και τυμπανοκρουσίες που δεν
συνάδουν άλλωστε με την οικονομική
συγκυρία της εποχής.
Η διοίκηση των Αετών Βέροιας ανακοινώνει τη
συνεργασία της με την εταιρία «ΑΦΟΙ ΚΕΤΣΕΤΖΙΔΗ
Ο.Ε.», μιας εταιρίας που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη
το 1992, από τον Ανέστη και τον Αλέξανδρο Κετσετζίδη και έχει ως αντικείμενο την προμήθεια ειδών
μηχανολογικής στεγανοποίησης / τσιμούχες – seals,
packings, gaskets. Ωστόσο, οι ιδρυτές δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο, ήδη από το 1983.
Το Δ.Σ.της ομάδας ευχαριστεί θερμά τους αδελφούς Ανέστη και Αλέκο Κετσετζίδη για την άμεση ανταπόκρισή στην πρόσκλησή μας για τη στήριξη των
Αετών Βέροιας με την ευγενική τους χορηγία.
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ΚΕΔ: Νέος αρχιδιαιτητής
ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ
εκπροσώπους του
Big-4 την Πέμπτη
(16/07) από κοινού με τον έτερο
υποψήφιο Πίτερ
Φιόρντφελντ. Ο
45χρονος πρώην
ρέφερι, ήταν τελικά
ο «εκλεκτός»

Ο

διάδοχος του Βίτορ Μέλο
Περέιρα θα είναι ο Μαρκ
Κλάτενμπεργκ, καθώς οι
εκπρόσωποι του Big-4 αποφάσισαν
ότι αυτός είναι ο κατάλληλος να
αναλάβει την ηγεσία της διαιτησίας
στην Ελλάδα. Ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ
θα είναι ο αντικαταστάτης του Βίτορ
Μέλο Περέιρα στην θέση του προέδρου της ΚΕΔ. Ο Κλάτενμπεργκ
πέρασε από συνέντευξη από τους

.Εχει διατελέσει αρχιδιαιτητής στην Σαουδική
Αραβία το 2017 για ένα
διάστημα 19 μηνών, ενώ ήταν ο άρχων στον
τελικό του Champions
League το 2016 ανάμεσα σε Ρεάλ και Ατλέτικο
Μαδρίτης, αλλά και στον
τελικό του EURO 2016
ανάμεσα σε Γαλλία και
Πορτογαλία.
Αποτελεί είναι ένας εκ
των κορυφαίων Άγγλων διαιτητών, με 17χρονη
πορεία στον χώρο της διαιτησίας, καθώς ξεκίνησε
το 2000 και αποσύρθηκε το 2017. Έγινε διεθνής το
2006, ενώ δύο χρόνια αργότερα σφύριξε για πρώτη φορά στο Champions League.
Το 2012 έγινε διαιτητής FIFA Elite, ενώ το 2016
ανακηρύχθηκε ο καλύτερος διαιτητής στο Globe
Soccer Awards. Συνολικά σφύριξε 292 παιχνίδια
Premier League. Το 2017 είχε αποφασίσει να αποσυρθεί από την Premier League και ανέλαβε ρόλο
αρχιδιαιτητή στην αραβική χώρα, μετά από την παραίτηση του συμπατριώτη του Χάουαρντ Γουέμπ.

«Εν Σώματι Υγιεί» Amputee Football Team

Εγγραφή του «Εν Σώματι Υγιεί» στα μητρώα
του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου για
Άτομα με Ακρωτηριασμό Έλλαδος
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ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Με τη φανέλα του ΓΑΣ
για ακόμη ένα χρόνο θα κοσμεί
τα γήπεδα της Β’ Εθνικής
η Ελισσάβετ Αρνάκη!

Μία από τις καλύτερες αθλήτριες του πρωταθλήματος και μετά
από μία εκπληκτική σεζόν, μέλημα της Διοίκησης ήταν η ανανέωση της συνεργασίας. Παρά την «βροχή» προτάσεων και το ασφυκτικό «pressing» από ομάδες μεγαλύτερης κατηγορίας η Ελισσάβετ προτίμησε για ακόμη μια χρονιά την ομάδα της πόλης μας. Σημαντικότερος
παράγοντας για την απόφασή της αυτή, στάθηκε το άριστο και οικογενειακό κλίμα της ομάδας!  Ελισσάβετ
συνέχισε να «τρομοκρατείς» τους αντιπάλους με τα «φοβερά καρφιά σου»...συνέχισε ότι ξεκίνησες...

ΠΑΟΚ: Το «φιάσκο» με τα δελτία
φέρνει αλλαγές

Τ

ο ερασιτεχνικό λάθος με τις
κάρτες υγείας συνεχίζει να
ταλανίζει τον ΠΑΟΚ, με αντιδράσεις από την πλευρά των οπαδών
και τον Ιβάν Σαββίδη να είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένος από την δυσλειτουργία στελεχών της ΠΑΕ. Το θέμα
με τις αθεώρητες κάρτες υγείας στον
ΠΑΟΚ δεν μπορεί να θεωρηθεί λήξαν
ούτε μετά την απόφαση της ΑΕΚ να
μην κάνει ένσταση κατά της εγκυρότητας του προχθεσινού ντέρμπι, ούτε
και μετά τις παραιτήσεις του επικεφαλής του ιατρικού τμήματος του ΠΑΟΚ
Ευθύμη Παπασούλη και του υπεύθυνου για το αγωνιστικό τμήμα της ομάδας Δημήτρη Σαραϊδάρη.

Από την μια οι
αντιδράσεις οργανωμένων οπαδών
για το γεγονός ότι έγινε ένα τόσο
μεγάλο λάθος από
την πλευρά των
στελεχών που ήταν εξαρχής μεγάλες συνεχίζονται
με μάλλον αυξανόμενη ένταση.
Από την άλλη ο ίδιος ο Ιβάν
Σαββίδης εμφανίζεται, με το δίκιο
του, εξοργισμένος
με την ελλειμματική λειτουργία της ΠΑΕ και των
στελεχών της που θέτει σε κίνδυνο, όχι μόνο την
προσπάθεια που έγινε όλο το προηγούμενο χρονικό
διάστημα με την προσφυγή στο CAS αλλά κυρίως
όσα κερδίζει η ομάδα στο γήπεδο.
Και η αλήθεια είναι ότι οι ποδοσφαιριστές του
ΠΑΟΚ που φάνηκε να αποκτούν μέρος της καλής
τους ψυχολογίας μετά την επιστροφή των 7 βαθμών
από την απόφαση του CAS – κάτι που φάνηκε στα
δύο ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ και στον αγωνιστικό χώρο- ήταν πολύ απογοητευμένοι από την
στιγμή που ενημερώθηκαν για το σοβαρό λάθος με
τις κάρτες υγείας που λίγο έλειψε να ακυρώσει την
προσπάθεια τους στο γήπεδο.
Το σίγουρο είναι ότι η αναζήτηση ευθυνών θα
συνεχιστεί και μετά τις δύο χθεσινές παραιτήσεις.
Κάτι για το οποίο έχει προϊδεάσει ο Ιβάν Σαββίδης
ήδη του συνεργάτες του και αναμένεται πλέον με
πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η άφιξη του στην Ελλάδα,
όταν θα αποκατασταθεί η εναέρια συγκοινωνία με τη
Ρωσία.

Δεν πρέπει να αποφασίζουν οι ομάδες
για τις τιμωρίες
Ακόμα μια πρωτοπορία για το «Εν Σώματι Υγιεί» και τον Αθλητισμό Ατόμων με Αναπηρίες της
Βέροιας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας!!
Από το περασμένο Σάββατο 11 Ιουλίου, το «Εν
Σώματι Υγιεί» Βέροιας μαζί με τα σωματεία Παναθηναϊκός ΑμεΑ και Α.Σ. ΑμεΑ Καστελλάνοι από την
Αθήνα, έγιναν και επίσημα τα πρώτα τρία σωματεία που έγγραφονται στη δύναμη της νεοσύστατης
Ομοσμπονδίας Ποδοσφαίρου Ακρωτηριασμένων
(Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου για Άτομα με
Ακρωτηριασμό) ή για συντομία Amputee Football
Hellas Association.
Το Ποδόσφαιρο Ακρωτηριασμένων αποτελεί μια
παραλλαγή του ποδοσφαίρου όπως το γνωρίζουμε
όλοι, με τις κατάλληλες προσαρμογές στον εξοπλισμό και στους κανονισμούς ώστε να μπορούν να
συμμετέχουν ακρωτηριασμένοι αθλητές (στο πόδι
ως παίκτες γηπέδου/στο χέρι ως τερματοφύλακες)
με ασφάλεια. Τα τελευταία χρόνια, το άθλημα παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη τόσο σε παγκόσμιο
και ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και στην Έλλαδα, με
την Εθνική μας Ομάδα να βρίσκεται στην πρώτη

10αδα της Ευρώπης, από 17 χώρες που αναπτύσσουν το άθλημα και με την UEFA να έχει εντάξει
το Ποδόσφαιρο Ακρωτηριασμένων στις καμπάνιες
#respect και #equalgame.
Η «Εν Σώματι Υγιεί» Amputee Football Team,
μαζί με τις άλλες δύο παραπάνω ομάδες, θα αποτελέσουν τη βάση του πρώτου αναπτυξιακού
πρωταθλήματος ποδοσφαίρου ακρωτηριασμέων
στην Ελλάδα που θα διεξαχθεί την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Πρόκειται ένα ακόμα μεγάλο βήμα
για το σωματείο μας, αφού θα είμαστε η μοναδική
επαρχιακή ομάδα, η μοναδική στη Βόρεια Ελλάδα
και θα είναι το πρώτο ομαδικό άθλημα ΑμεΑ που
καλλιεργούμε, όπως επίσης και την πρώτη ομάδα
Ποδοσφαίρου στην πόλη μας για άτομα με αναπηρίες για αυτό ζητάμε από την αρχή, οι πολίτες και
οι επαγγελματίες της Βέροιας και οι λοιποί αθλητικοί φορείς, να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια,
οι λεπτομέρειες της οποίας θα ανακοινωθούν σύντομα!
Με εκτίμηση για το ΔΣ του
ΑΣ ΑμεΑ «Εν Σώματι Υγιεί» Βέροιας
Αλέξανδρος Καραϊωσήφ M.Res.
Ιδρυτής - Τεχνικός Διευθυντής

Η ΑΕΚ αποφάσισε να μην καταθέσει ένσταση
για την αβλεψία του ΠΑΟΚ με τα ληγμένα δελτία,
όμως είναι λάθος να ρίχνει ο ΚΑΠ το... μπαλάκι
στις ομάδες για την επιβολή των κανονισμών. Μήπως ήρθε η ώρα να αναθεωρηθεί; Γράφει ο Νίκος
Συριώδης.
Η ΑΕΚ αποφάσισε να πάει κόντρα στο αγωνιστικό και οικονομικό της συμφέρον, αλλά και σε μεγάλη μερίδα των φίλων της και δεν κατέθεσε ένσταση μετά την απίστευτη αβλεψία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να
αφήσει ληγμένα 12 δελτία υγείας. Η Ένωση ήταν
δεδομένο πως θα κέρδιζε την ένσταση, παίρνοντας
τους τρεις βαθμούς του ντέρμπι των Δικεφάλων,
ενώ οι ασπρόμαυροι θα τιμωρούνταν και με αφαίρεση τριών βαθμών.
Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Δημήτρης Μελισσανίδης
αποφάσισε η ομάδα του να μην εξασφαλίσει την 2η
θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions
League της επόμενης σεζόν, καθώς «η διαφορετικότητά της υποστηρίζεται με κόστος και με ξεκάθαρες αποφάσεις» όπως ανέφερε μεταξύ άλλων στην
ανακοίνωσή της.
Η ΑΕΚ επέλεξε να ακολουθήσει ένα δικό της
μονοπάτι, καθώς οποιαδήποτε άλλη απόφαση θα
πήγαινε κόντρα στον αξιακό της κώδικα. Το τι δρό-

μο ακολουθεί μια ΠΑΕ είναι αναφαίρετο δικαίωμά
της και κρίνεται από τον κόσμο της.
Στην περίπτωση των κιτρινόμαυρων, πολλοί
φίλοι της διαφωνούν έντονα με τη μη κατάθεση ένστασης και άλλοι χειροκροτούν, θεωρώντας ότι με
αυτό τον τρόπο δίνεται αποστομωτική απάντηση
στον ΠΑΟΚ για τον χαρακτηρισμό «χάρτινοι» αναφορικά με το πρωτάθλημα του 2018 που κρίθηκε
εντέλει στις δικαστικές αίθουσες.
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Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής
Αντιδημαρχία Παιδείας
«Έκλεισε» το πετυχημένο
πρόγραμμα εκπαίδευσης
γονέων στον Αγ. Γεώργιο
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων «Τα δέκα
σκαλοπάτια προς την καλύτερη συμπεριφορά» που διοργάνωσε το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βέροιας σε συνεργασία
με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής
και Αντιδημαρχία Παιδείας. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την Ψυχολόγο του
Κέντρου Κοινότητας, Κακολύρη-Κλίτση
Ιωάννα, σε 10 δίωρες συναντήσεις από το
Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο του 2020 στον
Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Γεωργίου.
Πρόκειται για ένα δομημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων για την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής
ηλικίας. Σε κάθε συνεδρία αναπτύχθηκε
ένα ζήτημα συμπεριφοράς, και κάθε ολοκληρωμένη συνεδρία αποτελούσε πυλώνα (σκαλοπάτι) για τις επόμενες. Στόχος
ήταν η βελτίωση της ποιότητας της σχέσης γονέα-παιδιού και η ανάπτυξη των
γονικών δεξιοτήτων διαχείρισης ανεπιθύμητων συμπεριφορών, παράλληλα με την
προαγωγή των προκοινωνικών συμπεριφορών στα παιδιά.

Οι γονείς είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για τα προβλήματα τους, να θέσουν
τις αγωνίες τους και να μοιραστούν εμπειρίες και συναισθήματα.
Οι συνεδρίες αφορούσαν:
• Το πλαίσιο διαμόρφωσης συμπεριφοράς
• Δεξιότητες επικοινωνίας: διαμόρφωση θετικού πλαισίου συνεργασίας με το
παιδί
• Αποτελεσματικότερες εντολές και ζητήματα προσοχής
• Κανόνες - όρια
• Ενίσχυση και ανταλλάξιμες αμοιβές
• Φυσικές και λογικές συνέπειες
• Διακοπή ενίσχυσης (time-out)
• Επίλυση προβλημάτων
• Αδελφικές σχέσεις
• Διαχείριση σκέψεων και συναισθημάτων από τους γονείς
Ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο του
Συλλόγου Γονέων Αγίου Γεωργίου, κο Θεοφάνη Κουτρουλιά και τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Αγίου Γεωργίου για τη φιλοξενία
και την αποτελεσματική συνεργασία.

Σε όλη την Κεντρική Μακεδονία
επεκτείνεται το πρόγραμμα παρακολούθησης
του κορονοϊού στα λύματα
με τη συνεργασία Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας-ΑΠΘ-ΕΥΑΘ

Την έναρξη της συνεργασίας τους για την επέκταση του
προγράμματος παρακολούθησης του κορονοϊού στα λύματα
από το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης σε όλη την
Κεντρική Μακεδονία ανακοίνωσαν σε συνέντευξη τύπου η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το ΑΠΘ και η ΕΥΑΘ.
Στη συνέντευξη τύπου, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Πρύτανης του ΑΠΘ και
συντονιστής του έργου, Καθηγητής, Νίκος Παπαϊωάννου,
ο Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ Θεόδωρος
Καραπάντσιος και ο Πρόεδρος της ΕΥΑΘ ΑΕ, Καθηγητής,
Άγις Παπαδόπουλος τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας
και της επέκτασης του προγράμματος, καθώς η πανδημία του
κορονοϊού είναι σε εξέλιξη και ήδη καταγράφεται αύξηση των
κρουσμάτων.
Γι’ αυτό άλλωστε αποφάσισαν πως θα δοθεί έμφαση στη
λήψη δειγμάτων από βιολογικούς καθαρισμούς και δομές
εποπτευόμενες από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
με επίκεντρο, όπως ανακοίνωσε ο κ. Τζιτζικώστας τους τουριστικούς προορισμούς και τις ξενοδοχειακές μονάδες, τουλάχιστον σε πρώτη φάση.
«Σήμερα τρεις φορείς του τόπου μας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
και η ΕΥΑΘ, ενώνουμε τις δυνάμεις μας στη μάχη απέναντι
στον κορονοϊό. Το ΑΠΘ, σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ, οργάνωσε και υλοποίησε μια πρωτοπόρο δράση, που εφαρμόζεται
και σε διεθνές επίπεδο και αφορά στη συστηματική παρακολούθηση της συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού στα
αστικά υγρά απόβλητα της Θεσσαλονίκης. Είναι μία δράση
που βασίζεται σε μια πρωτόγνωρη διεπιστημονική συνεργασία μοριακών βιολόγων, φαρμακολόγων, ιατρών λοιμωξιολόγων, μηχανικών τεχνικής περιβάλλοντος και χημικών. Στις
πρόσφατες μάλιστα, μετρήσεις και αναλύσεις που έγιναν, οι
τιμές συγκέντρωσης του ιού που καταγράφηκαν είναι αντίστοιχες των τιμών που είχαν καταγραφεί στα τέλη του Απριλίου,
όταν ήταν ακόμα σε εφαρμογή η καραντίνα. Μια αύξηση που
αρχίζει πλέον να αποτυπώνεται και στα κρούσματα αλλά
δυστυχώς και στα περιστατικά νοσηλείας», υπογράμμισε ο κ.
Τζιτζικώστας.
Ο Περιφερειάρχης περιέγραψε τους στόχους της συνεργασίας των τριών φορέων:
1.Αποκτούμε ένα ισχυρό όπλο πρόληψης, παρακολουθούμε την εξέλιξη της παρουσίας του ιού και ενημερώνουμε
έγκαιρα τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας, ώστε με κατάλληλους χειρισμούς και αποφάσεις, να προλαβαίνουμε πιθανές
εξάρσεις στη διασπορά και στη νοσηλεία.
2.Εξίσου σημαντικός στόχος είναι η επέκταση του προγράμματος παρακολούθησης του κορονοϊού στα λύματα, από

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6:00, 6:30, 7:15, 8:00, 9:30, 11:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30,
21:00.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ
6:15, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:30,
13:30, 14:40, 16:00, 17:00, 18:15, 19:30,
21:00.

του Σαββατοκύριακου

ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ
7:00, 7:45, 8:30, 10:20, 12:00, 13:00,
15:00, 17:30, 19:45, 22:15.
NΑΟΥΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ
6:05, 7:30, 9:00, 10:30, 11:00, 12:30,
13:30, 16:00, 19:00, 20:35.

ΝΑΟΥΣΑ-ΑΘΗΝΑ 7:25
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΘΗΝΑ 8:00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΑΘΗΝΑ 8:30
ΑΘΗΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ 8:00
Τηλ. Επικοινωνίας Υπεραστικών
Γραμμών: 2331022342.

το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, σε ολόκληρη την
Κεντρική Μακεδονία, με τη λήψη δειγμάτων από βιολογικούς
καθαρισμούς και δομές εποπτευόμενες από την Περιφέρεια.
Έχουμε αποφασίσει μάλιστα, το επόμενο διάστημα να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στους τουριστικούς προορισμούς και
τις ξενοδοχειακές μονάδες. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορούμε
να εντοπίζουμε πιθανές, προβληματικές εστίες ώστε άμεσα
και γρήγορα να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα.
Ο κ. Τζιτζικώστας έκρουσε μάλιστα τον κώδωνα του κινδύνου για την εξέλιξη της πανδημίας: «Διανύουμε μία ιδιαίτερα
κρίσιμη περίοδο. Ως χώρα, καλούμαστε να λύσουμε μία πολύ
δύσκολη εξίσωση, καθώς από τη μία πλευρά έχουμε το άνοιγμα του τουρισμού και της οικονομίας, που σωστά έγινε και
πρέπει να στηριχθεί και από την άλλη πλευρά την προστασία
και την ασφάλεια της υγείας των πολιτών και των επισκεπτών,
που αποτελεί την κορυφαία και διαρκή προτεραιότητα. Αυτό
που είδαμε, κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα, είναι ότι τα δύο
αυτά μέρη της εξίσωσης, έρχονται σε σύγκρουση. Η αύξηση
των επισκεπτών, έφερε και αύξηση κρουσμάτων. Και ταυτόχρονα, η γενικότερη χαλάρωση τήρησης των μέτρων που
παρατηρούμε, αναπόφευκτα φέρνει και μεγαλύτερη διασπορά μέσα στην κοινωνία. Και την ίδια ώρα, βλέπουμε πολλές
περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο, να σαρώνονται από την
πανδημία. Κατανοούμε πλέον όλοι, ότι όχι απλώς δεν έχουμε
ξεμπερδέψει με τον κορονοϊό, αλλά ότι θα ήταν ολέθριο λάθος
να τον υποτιμήσουμε και υποεκτιμήσουμε την κατάσταση.
Δυστυχώς τίποτα δεν έχει τελειώσει. Χρειάζεται από όλους
-και το τονίζω αυτό- από όλους, εγρήγορση και αποφασιστικότητα. Και πάνω από όλα χρειάζεται καλή και εποικοδομητική
συνεργασία. Για να θωρακίσουμε την χώρα υγειονομικά και
να αποφύγουμε τα επικίνδυνα πισωγυρίσματα. Για να κρατήσουμε αλώβητο το ‘ελληνικό θαύμα’ που πετύχαμε συλλογικά
τους προηγούμενους μήνες. Για να κρατήσουμε ασφαλείς
τους Έλληνες και τους επισκέπτες μας. Και αυτοί οι μήνες
είναι πολύ κρίσιμοι. Το πρώτο και το κύριο αυτή τη στιγμή,
είναι η προστασία και η ασφάλεια της υγείας των πολιτών και
των επισκεπτών. Και ο μόνος τρόπος για να τα καταφέρουμε
είναι η πλήρης και απαρέγκλιτη τήρηση των υγειονομικών
πρωτοκόλλων από όλους ανεξαιρέτως. Από τους φορείς, από
τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, από όλους τους πολίτες. Ξέρω ότι όλοι μας έχουμε κουραστεί, όμως αξίζει και είναι
σημαντικό να κάνουμε όλοι μαζί και αυτή την προσπάθεια, να
πετύχουμε τη δεύτερη και οριστική νίκη απέναντι στον κορονοϊό. Αν λειτουργήσουμε γρήγορα, υπεύθυνα και συλλογικά,
όπως αποδείξαμε ότι ξέρουμε και μπορούμε να το κάνουμε,
θα βγούμε ταχύτερα και οριστικά από την κρίση και θα ξαναβρούμε οριστικά τη ζωή μας».
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ
20/07/2020 έως 24/07/2020
Η Ελληνική Βιομηχανία Χυμών Κ. Δέδες ΑΣΠΙΣ ΑΕ, μια από τις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, για την κάλυψη θέσεων εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων στο εργοστάσιο της στο Ζερβοχώρι Ημαθίας.
Η εταιρεία αναζητά:
• Εργάτες Παραγωγής
• Χειριστές / Βοηθούς Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων
• Τεχνίτες / εργατοτεχνίτες
• Αναλυτές χημείου
Η εταιρεία προσφέρει:
• Δωρεάν μεταφορά εργαζομένων από και προς το εργοστάσιο
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας σε υπερσύγχρονες δομές
• Κλιματιζόμενος χώρος εργασίας
• Παροχή πλήρους εξοπλισμού εργασία  • Εγγυημένες-υψηλές
αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας
(www.aspis.gr) ή απευθείας στα γραφεία της εταιρείας στο Ζερβοχώρι Ημαθίας.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την πρόσληψη:
• Αποδεικτικό ΑΦΜ – ΑΜΚΑ – Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας
• Πιστοποιητικό Υγείας
• Φωτογραφία
• Ασφαλιστική Ενημερότητα για ασφαλισμένους Ο.Γ.Α.  Για όλα τα
έγγραφα απαιτείται μια απλή φωτοτυπία.
Επιπλέον πληροφορίες Δ/νση: Ζερβοχώρι Ημαθίας, 59034
Τηλ: +30 – 23323 03100, Τμήμα Προσωπικού: κα Αλέκα Μπαράκου

Στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Βέροιας προσφέρονται Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ανασφάλιστους και άπορους πολίτες του
Δήμου Βέροιας,  από εθελοντές επαγγελματίες υγείας. Για πληροφορίες και
ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στο
τηλεφωνικό νούμερο 23313-53821 και 53809 ή να επισκέπτονται το Δημοτικό Ιατρείο στη  διεύθυνση οδός Σταδίου 51, πιο κάτω από το γήπεδο της
Βέροιας.
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Φαρμακεία
Σάββατο 18-7-2020
08:00-14:30 ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ 44 23310-26914
08:00-14:30 ΖΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ.
Ζ Α Χ ΟΥ Γ Ω Ν Ι Α ( π ε ρ
ΚΤΕΛ) 23310-62163
08:00-14:30 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82
23310-67530
14:30-21:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ
10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989
19:00-21:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ) 23310-27507
21:00-08:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ) 23310-27507
Κυριακή 19-7-2020
08:00-14:30 ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ 44 23310-26914
14:30-21:00 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 10 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-28491
19:00-21:00 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 23310-25000
21:00-08:00 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 23310-25000

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.)

Δευτέρα 20-7-2020

Συνεργείο επιφυλα
κής της ΔΕΥΑΒ
Ιούλιος 2020
Το συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ κατά το διάστη
μα από 20-7-2020 μέχρι

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

26-7-2020 θα είναι το εξής:
Αυτόματος τηλεφωνητής βλα
βών: τηλ. 2331021814.

16:00-21:00 ΠΑΠΑΡΗ Χ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ
4 (Πλ. Αγ. Αντωνίου) 23310-67420
16:00-21:00 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-72677
19:00-21:00 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2331023200
21:00-08:00 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2331023200
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά γκαρσονιέρα στο
κέντρο και Καλλιθέα,
με ασανσέρ, 1ος και
άνω, μέχρι 20.000
ευρώ. Τηλ.: 6945
122583.
Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι δ ι ό ροφη κατοικία του
‘71, 140 τ.μ. συνολικά, κάτω από Πιερίων, εντός οικοπέδου, 55.000 ευρώ.

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει του πολίτες ότι λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν, αναπροσαρμόζει
τα καθημερινά δρομολόγιά του από 15-5-2020 έως 30-6-2020.

Τηλ.: 6945 122583
EUROMESITIKI.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη οικοδομή από 100
τ.μ. περίπου ο κάθε
όροφος, κοντά στη
ΜΕΒΓΑΛ. Τηλ.: 6971
706894.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον
κεντρικό δρόμο του
Διαβατού μαγαζί 111
τ.μ. Τιμή συζητήσιμη.
Τηλ.: 6942 067283
κος Γιώργος.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 63 τ.μ. με πατά-

ρι και υπόγειο στη Βέροια, οδός Τρύφωνος
3. Τηλ.: 6944 024468.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο
7ο Δημοτικό, 75 τ.μ.,
με υπόγειο 75 τ.μ.
και οικόπεδο 200
τ.μ., 48.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πωλείται οικόπεδο 433 μέτρα

(περιφραγμένο αμπέλι).
Τιμή 22.000 ευρώ. Τηλ.:
6971 879698.
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη ευκαιρία, πωλείται οικόπεδο 2 στρ., οικοδομήσιμο, με θέα, σε
ήσυχη τοποθεσία. Τιμή 25.000 ευρώ. Τηλ.:
6934 662478.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Μέση Βέροιας, 6 στρέμματα,
τιμή 130.000 ευρώ
(συζητήσιμη). Κιν.:
6972913645 κ. Τάσος.

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

Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής: 	
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.643
Γραμματεία: 	
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:	 2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής: 	
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.653
Γραμματεία: 	
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: 	
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής: 	
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.669
Γραμματεία: 	
2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών 	
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
2331350536
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
2332 3 50300
Δημαρχείο: 	
Fax: 	
2332 0 24260
ΚΕΠ: 	
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: 	
2333 3 50100
Δημοτολόγιο
23333 50150
Ληξιιαρχείο
23333 50130
Πρωτόκολλο
23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
23333 50144
Γραφείο Προσωπικού
23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου
23333 50142

του Σαββατοκύριακου
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ.
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Ανελκυστήρα, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.23898 ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται κομπλέ
επιπλωμένη γκαρσονιέρα 29 τ.μ., μικτά κατασκευή 1978, 1 υ/δ σαλοκουζίνα και μπάνιο , 1
ος όροφος , με ανεξάρτητη θέρμανση , A/C και
ελάχιστα κοινόχρηστα μόνο 200€. Θα είναι ελεύθερο και επισκέψιμο από 1/05/2020.
Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη  κομπλέ
, γκαρσονιέρα 30 τ.μ., κατασκευή 1982, 1 χώρος
,  2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά , ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατάσταση, συνθετικά
κουφώματα με διπλά τζάμια, ατομική θέρμανση
με κλιματιστικό και με μία ντουλάπα, ενοίκιο 150€.
Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106563 ΚΕΝΤΡΟ, Ξενοικιάζεται
Studio 35τ.μ., 1ου ορόφου υπερυψωμένου,
σε άριστη κατάσταση, αποτελείται από έναν
μεγάλο ενιαίο χώρο και WC, βρίσκεται σε πολύ
κεντρικό σημείο, με ατομική θέρμανση πετρελαίου, σε πολύ καλή τιμή μόνο: 170€. Θα είναι
ελεύθερο από 1/08/2020. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23771 - ΣΤΟ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας
40 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1
Υπνοδωμάτιο, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο μερικώς
επιπλωμένη. Είναι κατασκευασμένη το 1978
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα,
Ανελκυστήρα, Θέρμανση  με κλιματιστική  Τιμή:
200€ .Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24438 ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ περιοχή Ανοίξεως , ενοικιάζεται μερικώς ανακαινισμένη γκαρσονιέρα 50 τ.μ., με καλή κουζίνα και μπάνιο
κατασκευή 1972, 1 υ/δ, 3 ος όροφος , χωρίς
ασανσέρ , με ατομική θέρμανση και ελάχιστα
κοινόχρηστα , καινούργια συνθετικά κουφώματα
και ενοίκιο μόνο 180€. Θα είναι ελεύθερο από
20/7/2020. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106569 ΚΕΝΤΡΟ Ενοικιάζεται Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 75τ.μ. στον 5ο όροφο, Ρετιρέ, με 2υ/δ, σαλόνι, ανακαινισμένη κουζίνα, μπάνιο, έχει ατομική θέρμανση πετρελαίου,
επιπλωμένο κομπλέ, με ηλεκτρικές συσκευές
και πλυντήριο ρούχων, με μία ντουλάπα, διαμπερές, βλέπει σε μεγάλη ανοιχτωσιά, ηλιόλουστοι χώροι, κουφώματα αλουμινίου συρόμενα,
με ανελκυστήρα, ηλιακό θερμοσίφωνα, σε πολύ
κεντρικό σημείο, μίσθωμα 350€. Πληροφορίες
μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 115202 ΑΝΟΙΞΕΩΣ , Διαμέρισμα 77
τ.μ., καθ. και 87 τ.μ. μικτά κατασκευή 1980, 2
υ/δ, 4 ος όροφος, διαθέτει θέα απρόσκοπτη,
ανακαινισμένο πολυτελώς , άψογα συντηρημένο, καταπληκτικό διαμέρισμα, σε εξαιρετική
κατάσταση, σύγχρονες προδιαγραφές , καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια,
απίστευτα εργονομικό, οι χώροι του λειτουργικοί,
ατομική θέρμανση πετρελαίου, επιπλωμένο
, με ανελκυστήρα, με δύο ντουλάπες , με ηλιακό θερμοσίφωνα, με κλιματιστικό , με πολύ
μεγάλη βεράντα,  με θωρακισμένη πόρτα, με
πολύ ωραίο μπάνιο, για απαιτητικούς μισθωτές,
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γωνιακό,  τιμή 280 €.
ΚΩΔ: 106507 ΕΛΗΑ, Διατίθεται ένα ωραιότατο Διαμέρισμα 80τ.μ. σε Ημιόροφο, με 2υ/δ,
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, κομπλέ επιπλωμένο,
με ηλεκτρικές συσκευές, η θέρμανση είναι με 2
κλιματιστικά Inverter, με πολύ μοντέρνα διακόσμηση, διαμπερές, με μία ντουλάπα, θωρακισμένη πόρτα εισόδου, ηλιακό θερμοσίφωνα, σε
πολύ καλή τοποθεσία, μηνιαίο μίσθωμα 380€.
Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23712 - Βέροια Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο Διαμέρισμα συνολικής
επιφάνειας 98 τ.μ. μικτά και 88 τ.μ. καθ. στον
3ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1968 και διαθέτει Ατομική
θέρμανση Πετρελαίου, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, A/C, Έπιπλα, Διπλά τζάμια
- Τιμή: 270 €.
Κωδ: 12742 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ενοικιάζεται πολύ άνετο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105
τ.μ. μικτά και 78 τ.μ. καθ. ευρισκόμενο στον 2ο
όροφο. Αποτελείται από 2 υ/δ , σαλονοκουζίνα
, μπάνιο και αποθήκη. Είναι κατασκευασμένο
το 1995, έχει Κουφώματα Αλουμινίου, με διπλά
τζάμια, χωρίς θέρμανση, Αποθήκη 4 τ.μ.,, Τιμή
200 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι ελεύθερο από 1/08/2020.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ: 14039 - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην οδό Σαλαμίνος μία Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας
100 τ.μ. ισόγεια σε σχετικά καλή κατάσταση με
οικόπεδο 600 τ.μ.. Αποτελείται από 2-3 Υπνοδωμάτια σαλονοκουζίνα και μπάνιο Διαθέτει
επίσης θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο και μία
μεγάλη αποθήκη . - Τιμή: 220€.
Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40 τ.μ.
,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σαλόνια
5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, και δύο
μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει καμινάδα),
επιπλωμένη , με αποθήκη και με δύο ντουλάπες
, έχει ηλεκτρικές συσκευές αλλά και ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται σε τιμή πραγματικής
ευκαιρίας , 350€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24291 - Στον Κοπανό Νάουσας   ,
ενοικιάζεται αποθήκη συνολικής επιφάνειας
650 τ.μ. σε ισόγειο χώρο με αυλή μπροστά .
Αποτελείται από έναν ενιαίο  Χώρο, και WC. .
Μίσθωμα  650 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24763 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 35 τ.μ.,
κατασκευή 2000, με δύο χώρους , 3 ος όροφος, καινούργιο εντελώς, σε άψογη κατάσταση,
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, άψογα
συντηρημένο, με ωραία διαρρύθμιση, με υδραυλικό ανελκυστήρα , κεντρικότατο, με μίσθωμα
τα 200€.
Κωδ: 24716 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ.
κομπλέ επιπλωμένο 1ου ορ.  Αποτελείται από

www.laosnews.gr
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
2 Χώρους και δικό του wc αλλά και με κουζινάκι
. Είναι κατασκευασμένο το 2005 και διαθέτει
θέρμανση με κλιματιστικό , τα κουφώματα του
Συνθετικά και Διπλά τζάμια, πόρτα θωρακισμένη
, με Ανελκυστήρα μεγάλο , A/C,  Τιμή: 250 €.
Κωδ: 104786 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 1
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, και με  Ανελκυστήρα - Τιμή: 170 €.
Κωδ: 24748  Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. Είναι
κατασκευασμένο το 1981 και διαθέτει κουφώματα συνθετικά, με  έπιπλα και με  διπλά τζάμια
- Τιμή: 300 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106566 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 25τ.μ. Ισόγειο
και 15τ.μ. πατάρι, με μεγάλη πρόσοψη σε κεντρικό δρόμο, σε σημείο μεγάλης προβολής
και εμπορικότητας, κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις, με μηνιαίο μίσθωμα 220€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106195 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα 105τ.μ. Ισόγειο και 20τ.μ. πατάρι,
με πολύ μεγάλη βιτρίνα, σπάνιας προβολής,
σε εμπορικό δρόμο, κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις, με WC, μίσθωμα πολύ λογικό μόνο
500€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 1112 - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον πεζόδρομο κατ΄ αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 160 τ.μ. αναλυτικά με 60 τ.μ. ισόγειο,
60 τ.μ. υπόγειο και 40 τ.μ πατάρι, με πολύ μεγάλη βιτρίνα , σπάνιο το σημείο και η ευκαιρία
μοναδική. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρό ενδιαφερόμενο μισθωτή. Τιμή: 1.200 €. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106447 - ΠΙΕΡΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Νεόδμητο Κατάστημα συνολικής επιφάνειας
172 τ.μ. Ισόγειο και 172τ.μ. Υπόγειο. Είναι κατασκευασμένο το 2005, διατίθεται για πολλαπλές
χρήσεις, ιδανικό για γραφειακούς χώρους, με
πολύ μεγάλη βιτρίνα και προαύλιο χώρο, Τιμή:
550 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα επιπλωμένη,
Πλατεία Ωρολογίου, οδός
Μιαούλη 17, Βέροια. Τηλ.:
6977 174457.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο προσωπικό για να εργαστεί στα ψητοπωλεία «ΓΙΑΝΝΗΣ».
Πληρ. τηλ.:
23310 25170 &
25178.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται
Πάρκινγκ 15τ.μ. κλειστό με άνετη πρόσβαση με
μηνιαίο μίσθωμα μόνο 50€.
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 104996 - ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα καινούργιο ακατοίκητο συνολικής
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 1ο ορ. Αποτελείται από
2 υ/δ , σαλόνι, κουζίνα ξεχωριστή και μπάνιο
. Είναι κατασκευασμένο το 2006 και διαθέτει
θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Διαθέτει απεριόριστη θέα, τα δε κουφώματα του είναι καινούργια συνθετικά. Διαθέτει και κλειστό πάρκινγκ με
πολύ εύκολη πρόσβαση. - Τιμή: 78.000 €.
Κωδ: 12870 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. μικτά και
80τ.μ. καθ., στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 2
υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1967 και διαθέτει απεριόριστη Θέα,
οι χώροι του λειτουργικοί, κουφώματα ξύλινα,
ανελκυστήρα, χωρίς θέρμανση, με εξαιρετική διαρρύθμιση, σκαλιά εισόδου,  σε μοναδική τοποθεσία, σε τιμή προσφοράς μόνο: 52.000 €. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12743 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 2 ο
όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο
το 1995 και διαθέτει θέρμανση με σόμπα η
ότι άλλο θελήσει ο αγοραστής  , έχει καινούργια
κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, και
ανελκυστήρα, έχει επίσης πάρκινγκ πυλωτής  ,
αποθήκη μέσα και ηλιακό θερμοσίφωνα - Τιμή:
50.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13084 ΡΟΔΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οροφοδιαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 τ.μ. στον
5ο όροφο Ρετιρέ, αποτελείται από 3 υπνοδωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1997 και διαθέτει θέρμανση ατομική
με κλιματιστικό, απεριόριστη Θέα στον κάμπο,
κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, ηλιακό
θερμοσίφωνα, θωρακισμένη πόρτα εισόδου,
ανελκυστήρα, με τέντες, κλειστό πάρκινγκ 18τ.μ.
καθώς και μια αποθήκη 9 τ.μ., σε πολύ καλή γειτονιά, άνετοι χώροι, σε τιμή προσφοράς
95.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο αγοραστή.Αποκλειστική διάθεση και

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο Ακροπόλεως, στην
καινούργια γέφυρα «Κούσιου». Τηλ.: 6984 108684.
ΠΙΝΔΟΥ & ΕΜ. ΠΑΠΠΑ γωνία ενοικιάζεται
κατάστημα 45 τ.μ. με πατάρι & W.C., ανακαινισμένο με καινούργια κουφώματα. Τηλ.: 6936 554258.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται επαγγελματικός
χώρος 50 τ.μ., πλήρως
ανακαινισμένος, 1ος όρ.,
γωνιακό, δίπλα στα Αστικά. Τηλ.: 6946 740621.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για περιποίηση και φύλαξη ηλικιωμένου με άνοια σε 24ωρη βάση στο Διαβατό Ημαθίας. Τηλ.: 6970 307198 &

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας
50 τ.μ. Αποτελείται από 1 υ/δ , Σαλονοκουζίνα
και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 2002 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική με  Ηλεκτρικό, Έχει
απεριόριστη Θέα και μεγάλο υπόλοιπο δόμησης
οικοπέδου και κήπο,  Τιμή μόνο 30.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του
ακινήτου αυτού.
Κωδ. 13971 ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπάνια μονοκατοικία στο Λοζίτσι   συνολικά σε δύο επίπεδα
220 τ.μ., σε  3.850τ.μ  οικόπεδο  , η κατασκευή
της έγινε το 2005, 2 υ/δ στο ισόγειο και 3 δσκλ
στον πρώτο όροφο , ανοιχτωσιά, εξαιρετικής
κατασκευής, γεωμετρικά δομημένο , ηλιόλουστοι
χώροι, έχει τζάκι, με δύο μπάνια , σε πολύ καλή
τιμή μόνο: 300.000€.
κωδ. 14216 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. με ανεξάρτητη μεγάλη αυλή, με υπόγειο 40τ.μ. ,κατασκευή 1980, 4 υ/δ, διαθέτει θέα απρόσκοπτη, με
πολύ μεγάλες βεράντες, άψογα συντηρημένο,
χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα τοποθέτησης
για τζάκι ή σόμπα(υπάρχει καμινάδα), επιπλωμένο , με αποθήκη , με δύο ντουλάπες , με
ηλεκτρικές συσκευές, με ηλιακό θερμοσίφωνα,
εντυπωσιακοί χώροι υποδοχής, ηλιόλουστοι χώροι, με δύο μπάνια , διαμπερές, σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας μόνο 130.000€, Πληροφορίες
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.14390 Στα ΚΑΒΑΚΙΑ Βέροιας , πωλείται σπάνια Βίλα 400 τ.μ., συνολικά σε τρία επίπεδα , η θέα της μοναδική , σε κατάσταση εξαιρετική
, άνετοι χώροι, άριστη διαρρύθμιση , πολύ αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών, γεωμετρικά
δομημένη , για πολύ απαιτητικούς αγοραστές ,
επιβλητική στην όψη , με αρμονικές αναλογίες ,  
διαθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα , ψησταριά , ενεργειακό τζάκι, μια μεγάλη αποθήκη και ένα δεύτερο
διαμέρισμα ξενώνα στο ισόγειο , με διπλό γκαράζ
κλειστό και άλλα δύο γκαράζ έξω σκεπαστά με
ντουλάπες παντού, διαθέτει δρύινα δάπεδα στα
υπνοδωμάτια και επιλεγμένο λευκό μάρμαρο
Βεροίας στο σαλόνι , αλουμινίου κουφώματα  με
θερμογέφυρα και με διπλά τζάμια και 3 μπάνια .
Το οικόπεδο του είναι 5680 τ.μ. περιφραγμένο ,
ζητούμενο τίμημα 380.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο με
εύκολη πρόσβαση.   Τιμή: 30.000 € .
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12808 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 27 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου
- Τιμή: 12.000 €.
Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο
συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
- Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.
ΚΩΔ.116300 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ απο-

6980 489597.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από
τη Μεταφορική «Ν. Ίκαρος»
Carrier με δίπλωμα Γ΄ ή Ε΄
κατηγορίας. Επιθυμητή προϋπηρεσία/ Τηλ.: 23310 22022.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος
για το κρεοπωλείο «Καρατζούλας» στη Βέροια,
με εμπειρία. Τηλ.: 6937
249048.
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κλειστικά από το γραφείο μας σπάνιο γραφείο  
39 τ.μ. και με 17,5 τ.μ. αποθήκη στο υπόγειο
1ος όρ. ψηλός  οικοδομή του 1999, σε πολύ
καλή κατάσταση και σε εξαιρετικά καλή τιμή, χωρίς θέρμανση. Πρόκειται για ένα πολύ φωτεινό
και γωνιακό ακίνητο στο κέντρο της πόλης, με
ανοιχτωσιά μπροστά του , Τιμή 28.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται
από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά
τζάμια - Τιμή: 54.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 105097 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Κατάστημα 70 τ.μ., κατασκευή 90, ενιαίος χώρος , Ισόγειο, γωνιακό, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε πολύ καλή
τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 20.000 €.
Κωδ: 105093 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 114 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται από
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1979 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου,  Τιμή: 18.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115745 - ΣΤΟ ΣΑΑΚ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριν του Μπονάνου πωλείται αγροτεμάχιο με
σύνδεση στο δίκτυο υψηλής πίεσης , συνολικής
επιφάνειας 26.100 τ.μ. άδειο η και μισθωμένο ,
με δική του βάνα , Τιμή: 58.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120
τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές ,
σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία
χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.
Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας
2183 τ.μ. Τιμή: 33.000 €.
Κωδ.12734  ΑΓΚΑΘΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ πωλείται
οικόπεδο 4.420 τ.μ.  τ.μ., μέσα στο χωριό, εντός
σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο, με , σε πολύ
καλή γειτονιά μόνο 45.000€ όλο μαζί. Πωλείται
και το μισό στις 25.000€ Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 12811 - ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιτελές μεγάλο και  ακατοίκητο διαμέρισμα  συνολικής επιφάνειας 156 τ.μ. στον 1 ο
όροφο με μοναδική θέα , σπάνια ανοιχτωσιά ,
επιβλητικό με 4 υ/δ και πολύ άνεση. Πωλείται
σε τιμή σπάνιας ευκαιρίας μόνο 42.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.  

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

Η ΕΤΑΙΡΙΑ COVERJEANS ΙΚΕ αναζητά Πωλητή-τρια για κατάστημα ενδυμάτων με προϋπηρεσία στο χώρο της μόδας, ενημερωμένο
με τις σύγχρονες τάσεις, με επικοινωνιακό και
οργανωτικό πνεύμα, άριστη γνώση Αγγλικών και
Η.Υ, έως 40 ετών για θέση πλήρους και μερικής
απασχόλησης. Για αποστολή βιογραφικού
vageliscover@gmail.com. Επικοινωνια: 6932
627614.

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α) Εργατών Παραγωγής
Β) Αδειούχων και βοηθών χειριστών κλαρκ
Γ) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Μηχανικού εγκαταστάσεων
2ης ειδικότητας
Δ) Αρχιτεχνίτη Μηχανικού εγκαταστάσεων 4πς ειδικότητας-(Θερμαστή) Ε) Τεχνίτη ή
Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας
ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):
1. ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2. Α.Φ.Μ. (εκκαθαριστικό της εφορίας η βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.),
3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
4. Α.Μ.Κ.Α.
5.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ (επικυρωμένο αντίγραφο)
6.  ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (πρώτος δικαιούχος ο εργαζόμενος),
7. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (από λογαριασμό ΔΕΗ ή τηλεφωνίας)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:
Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας και
-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ:
-Άδεια χειριστή ή βοηθού χειριστή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 144 ή 141 ή 146
Mail: venus@venusgrowers.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ   94 τ.μ  χωρις, ασανσέρ 3ΔΣΚ Χρήζει μικρης  
ανακαιν. 50000€
Β. ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  πλησιον ,42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 21000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 44000€
ΚΕΝΤΡΟ Διατηρητεο με 3ΔΣΚ και αδεια από αρχαιολογια
για εργασιες μονο 25000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75+75 τ.μ
Οικ.200 τ.μ 50000€
ΚΕΝΤΡΟ 94 τ.μ. 2ος με Θεα Α.Θ. ασανσερ,κοπλαμ 2-3 ΔΣΚ 70000€
ΠΙΕΡΙΩΝ κοντά  διπλοκατοικία 80 τ.μ+ ισογειο σε οικοπ.220
τ.μ 58000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 97 Τ.Μ 30 ετων 1ος 2Δσκ Αν.Θερμ. μονο 40000€
ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ διαμερισμα  με 2ΔΣ-Κ 75 τ.μ διαμπερες,με
θερμ/τες 34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  8 διατηρητεο 1ος 54 τ.μ-ισογειο 27τ.μ 60000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ  2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 380€
ΩΡΟΛΟΙ 2ΔΣΚ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας Θερμ/τες 300€
ΠΑΡΚΙΓΚ  ΥΠΑΙΘΡΙΟ στην αγορα 50€
ΙΣΟΓΕΙΟ Διαμερισμα στα Παπακια 2ΔΣΚ Ατ.Θ. αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟ επιπλωμενο Στουντιο 2ος καλο 250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 3ΔΣΚ Α.Θ Κοπλαμ 330
ΚΕΝΤΡΟ Στουντιο επιπλωμενο 150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ΔΣΚ τζακι Α.Θ.  300€
ΠΡΟΣ ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ κτημα με καστανιες και αγροικια εξοχικη
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Ν. Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 22000 τ.μ  για Φωτοβολταικά 35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης 1000 τ.μ αρτιο οικοπεδο 2000 μ.
από παραλια 45000€
ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ Οικοπεδο 450 τ.μ με θεα Θαλασσα αποστ.1800μ, 15000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€

Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ Οικοπεδο σ.δ 04 750 τ.μ 35000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 10 ΣΤΡ ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ Φωτοβολταικα 24000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 16.400 στρ 1.200.στην ασφαλτο
σοβαρες προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην ασφαλτο 7500 τ.μΒιομηχανικο μόνο 28000€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ
ΑΓΟΡΑ 85 τ.μ για Ιατρειο,Ινστντουτο κτλπ.70000€
ΕΜ. ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟ στον Αγ.Παταπιο καταστημα 18 τ.μ καταλληλο για
παρκιγκ 28000€
Π. ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
τωρα 15000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ επαγ.χωρος -270 τ.μ για φροντιστηριο-δια βιου
μαθηση κτλπ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γραφειο μονοχωρο που χωριζει με γυψοσανιδα 50 τ.μ. 280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΠΑΡΚΙΓΚ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κεντρο 4τραχωρη επαγγελματικη στεγη ,Ιατρεια,ινστιντουτα,κτλπ 349€
ΓΚΑΡΑΖ (θεση) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  τ.μ 60€
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  καταστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€
Σοβαρες προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€

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

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

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

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 140 τ.μ. μονοκατοικία, επενδυτικό, 57.000 €
ΝΑΟΥΣΑ 150 τ.μ. ημιτελής μεζονέτα , ευκαιρία, 29.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ 35 τ.μ. πολύ καλό, 220 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 450 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. πολύ καλό, 670 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. 14ετίας, καλό, 480 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 130 τ.μ. με καλή προβολή, 700 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 250 τ.μ. 1.200 €
ΛΑΙΚΗ 300 τ.μ. 2.200 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.600 μέτρα , 8.000 €
ΚΑΒΑΣΙΛΑ 6.000 μέτρα, 10.000 €
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.000 μέτρα, με δέντρα 6 ετών, 26.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 14.000 μέτρα, 28.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 26.000 μέτρα στον δρόμο, 95.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 160 μέτρα, με θέ€α, 29.000 €
ΔΟΒΡΑ 420 μέτρα, 55.000
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 450 μέτρα, με οικοδομική άδεια, 50.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 18.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 570 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 27.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κρεοπωλείο πλήρως εξοπλισμένο, σε χωριό δίπλα στην Βέροια, ενοίκιο 380 € / μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστάσιο χρωμάτων με κτιριακές εγκαταστάσεις, σε πλήρη λειτουργία & με 2 υποκαταστήματα λιανικής
πώλησης, 300.000 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

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

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

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

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

Από την εταιρια KORMOS EMPORIKI με έδρα τη
Βέροια ζητείται, νέος ή νέα με γνώσεις λογιστικής και αγγλικών για άμεση πρόσληψη. Αποστολή βιογραφικων στο
kormosemp@gmail.com.

του Σαββατοκύριακου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία
κρεάτων ξεκοκαλιστής και ο-
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βάση, με δίπλωμα αυτοκινή-

gr-sales@securitytsiflidis.gr-

του. Τηλ.: 23310 81912.

Τηλ. 2331027102.

δηγός με επαγγελματικό δί-

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι π τ υ χ ι ο ύ χο ς

πλωμα. Πληρ. τηλ.: 23320

βοηθός φαρμακείου στη Βέ-

42608.

ροια. Τηλ.: 6947 564217.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

Η   ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ

με πείρα και αγάπη για τα

πλωμα Γ΄ κατηγορίας για

‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζη-

παιδιά αναλαμβάνει τη φύ-

οδική βοήθεια στη Βέροια.

τάει να προσλάβει για μόνιμη

λαξη βρεφών και νηπίων.

Τηλ.: 23310 41601 & 6980

απασχόληση, εξωτερικό πω-

Τηλ.: 6987 910004.

136902 & 6988 564576.

λητή ή πωλήτρια για τους Νο-

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1. Οδηγός

μούς Ημαθίας, Πέλλας, Θεσ-

ΔΙΑΦΟΡΑ

ταξί, 2. Βοηθός συνεργείου

σαλονίκης. Απαραίτητα προ-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία νο-

από επιχείρηση στη Βέροια

σόντα, ευχέρεια λόγου, αγγλι-

σοκ. κρεβάτι ηλεκτρ. με κο-

για πλήρη απασχόληση, ι-

κή γλώσσα, δίπλωμα αυτοκι-

μπιούτερ σε άριστη κατά-

κανοποιητική αμοιβή. Και

νήτου, άδεια εργασίας προσω-

σταση. Τηλ.: 6977 402239

πωλούνται γαϊδουράκια. Τηλ.

πικού ασφαλείας, εμπειρία με

κος Γιώργος.

Επικοινωνίας: 2331071553

βιογραφικό και συστάσεις. Μι-

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά εί-

& 2331062900, ώρες επικοι-

σθός, ασφάλιση και ποσοστά.

δη της CICU σε πολύ καλή

νωνίας: 9.00 με 18.00.

Παραλαβή δικαιολογητικών με

κατάσταση, 400 ευρώ όλα

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για περι-

συνέντευξη στα κεντρικά γρα-

μαζί. Τηλ.: 23310 62621.

ποίηση ενός ανδρόγυνου στη

φεία μας, Θεσσαλονίκης 45

Μελίκη Ημαθίας για 24ωρη

Βέροια www.securitytsiflidis.

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

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από
τη Βέροια, επιθυμεί γνωριμία με κοπέλα 25-40 ετών.
Τηλ.: 6974 706470.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευρώ. Η παραλαβή γίνεται από
τον αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι χαμηλή. Η περιοχή είναι
έξω από τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες πληροφορίες στο
6981 088721.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984
040769.

Μ Α Θ Η Μ ΑΤ Ι Κ Ο Σ
με εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές
προσιτές. Πληρ. τηλ.:
6934 447574.
Από το Φροντιστήριο «ΟΜΙΛΟΣ»
ζητούνται: Φυσικός,
Χημικός και Μαθηματικός. Πληροφορίες
στο τηλέφωνο: 23310
21021.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
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ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δι-

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΠΙΠΛΑ

www.laosnews.gr

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός, απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ για να
εργασθεί με πλήρες ωράριο
στο κατάστημα Hair Shop.
Τηλ.: 23310 24141.

Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπάνιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3ΔΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη,
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC,
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)
ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δένδρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια Τιμή
30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε παραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ροδάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)
Τα ως άνω ακίνητα είναι μερικά από αυτά που διαθέτει
το γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2331068080 και
6973735020. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ

Ζητείται τεχνίτης επιπλοποιός για μόνιμη εργασία.
Τηλ.: 6987 501595.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τη Βέροια,
ζητά άνδρα ή γυναίκα από 30 έως 50 ετών για
το Τμήμα Πωλήσεων.
Προσφέρει μισθό, πλήρη
ασφάλιση, αυτοκίνητο και
κινητό. Πληροφορίες στο
6947 021868.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

μ2   1ος όροφος   4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

-Υπόγειο κυρια χρήση 90 τ.μ.

α) Άνδρα ή γυναίκα για

48.000€ Καλλιθέα

-Ισόγειο κύρια χρήση 90 τ.μ.

βοηθό λογιστή που να

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

γνωρίζει το πρόγραμμα

μ2 με θέα 40.000€

-Όροφος κύρια χρήση 90 τ.μ.

μ2   2ος όροφος λούξ τζάκι

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

-2ος όροφος κύρια χρήση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

90 τ.μ., σύνολο 360 τ.μ.. Έχει
κλιματισμό κα ασανσέρ. Αριστοτέλους 21, στο κέντρο της
Βέροιας. Πληροφορίες: 6945
541642 (Ζαφείρης) & 6972
605550 (Βασίλης)

β) Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄ κατηγορίας
γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ
Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σ το
τηλ.: 6947 021868

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85
μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ.
κέντρο 55.000€
6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία
90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2
σούπερ λούξ 80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο)
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444 μ2 Γιοτζαλίκια
14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409
μ2 Γιοτζαλίκια
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Σύνοδος Κορυφής: Θέμα Τουρκίας
έθεσαν με το «καλημέρα»
Μητσοτάκης και Αναστασιάδης
Το ζήτημα των σχέσεων με
την Τουρκία έθεσαν πριν από
λίγο ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και
ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστάσιάδης.
Σύμφωνα με ενημέρωση
κυβερνητικού αξιωματούχου,
ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης ζήτησε ξεκάθαρες
επιλογές για αυστηρές κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Οι ίδιες
αρμόδιες πηγές ανέφεραν ότι
ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε
ότι δεν γίνεται η Τουρκία να παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών μελών και να
μην υπάρχει ισχυρή αντίδραση.
Επιπλέον, έθιξε το ζήτημα
της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, υπογραμμίζοντας
ότι είναι ενδεικτικό για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις διεθνείς συμφωνίες,
τον αλληλοσεβασμό και τον διαθρησκειακό διάλογο.
Τέλος, ζήτησε να συζητηθεί αναλυτικά η σχέση ΕΕ-Τουρκίας στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
«Συλλογικά πρέπει να απαντά η ΕΕ κάθε φορά που
η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», τόνισε ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης στη Σύνοδο
Κορυφής της ΕΕ. Ειδικότερα, στο τουίτ που ανήρτησε
πριν από λίγο ο κ. Αναστασιάδης σημείωσε ότι «κάθε
φορά που η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και
υπονομεύει τα ζωτικά συμφέροντα της ΕΕ και των κρατών μελών της, η Ένωση πρέπει να ανταποκρίνεται
συλλογικά και αποφασιστικά με συγκεκριμένους όρους».
Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην
έχουμε συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης
Την ανάγκη για συμφωνία τόνισε, νωρίτερα, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, υπογραμμίζοντας ότι «οι
πολίτες μας δεν περιμένουν τίποτα λιγότερο από εμάς».
«Tους τελευταίους τρεις μήνες διανύσαμε ένα μακρύ
δρόμο για να φτάσουμε σε μια φιλόδοξη απάντηση στην
κρίση του COVID19. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας
λόγος να μην έχουμε συμφωνία σ’ αυτή τη σύνοδο. Αυτό
που βρίσκεται σε κίνδυνο είναι οι αρχές της ευρωπαϊκής
ενότητας και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Δεν πρέπει
να χάσουμε τη μεγάλη εικόνα και η μεγάλη εικόνα είναι
ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη οικονομική ύφεση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ίσως
ορισμένοι συμβιβασμοί είναι απαραίτητοι αλλά πρέπει

να είμαστε βέβαιοι ότι πετυχαίνουμε μια φιλόδοξη λύση,
γιατί οι πολίτες μας δεν περιμένουν τίποτα λιγότερο από
εμάς», ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης.
Την ελπίδα για την επίτευξη συμφωνίας, παρά τις
δύσκολες διαπραγματεύσεις, εξέφρασε ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ προσερχόμενος
στη Σύνοδο Κορυφής. «Θα είναι δύσκολες διαπραγματεύσεις, δεν είναι μόνο τα χρήματα. Είναι για τους πολίτες της Ευρώπης. Θέλουμε μια Ευρώπη πιο σταθερή.
Πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε συμφωνία» τόνισε ο κ.
Μισέλ.
ο Ελληνας πρωθυπουργός χαρακτήρισε εμβληματική
την πρόταση της Κομισιόν για τις επιχορηγήσεις και τα
πιθανά δάνεια, τονίζοντας ότι οι αγορές αναμένουν από
την Ευρώπη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
Η Αθήνα κάνει λόγο για μείζονος σημασίας συνεδρίαση και υπενθυμίζει τη θέση του Ελληνα πρωθυπουργού
ότι η Ευρώπη «δεν πρέπει να κάνει για άλλη μια φορά
πολύ λίγα, πολύ αργά».
Ο κ. Μητσοτάκης θα επιμείνει στη διατήρηση του
ύψους των ενισχύσεων που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και της προτεινόμενης από την Επιτροπή
αναλογίας επιχορηγήσεων και δανείων, ώστε κεντρικός
κορμός των ενισχύσεων να είναι επιχορηγήσεις και όχι
ο δανεισμός. Θα υποστηρίξει επίσης ότι δεν πρέπει να
υπάρξουν πρόσθετες ειδικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, παρά μόνο όσες
ήδη προβλέπονται στις Συνθήκες και στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Οσον αφορά το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο,
ο κ. Μητσοτάκης
διαμήνυσε, μέσω της χθεσινής
συνεδρίασης του
ΕΛΚ, ότι η Ελλάδα διαφωνεί
με την πρόταση
για μείωση των
πόρων για τη
διαχείριση των
συνόρων και του
προσφυγικού, υπογραμμίζοντας
ότι η χώρα μας
βρίσκεται στην
πρώτη γραμμή,
καθώς υπερασπίζεται τα ευρωπαϊκά σύνορα.
Παρά το γεγονός ότι τόσο οι
αρχικές όσο και
οι συμβιβαστικές
προτάσεις για το
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027
κρίνονται γενικά
ικανοποιητικές
για την Ελλάδα,
η χώρα μας θεωρεί ότι οι πόροι
πρέπει να είναι
επαρκείς και για
το Ταμείο Ασύλου
και την αντιμετώπιση της μεγάλης
πρόκλησης του
προσφυγικού-μετα ν α σ τ ε υ τ ι κο ύ ,
αλλά και για την
κλιματική αλλαγή.

του Σαββατοκύριακου

Πρώτη κατοικία: Νέο πρόγραμμα
«ΓΕΦΥΡΑ» 9 μηνών για τα
στεγαστικά δάνεια, επιδότηση
έως και 600 ευρώ, ποιους αφορά
Κρατική επιδότηση
έως 600 ευρώ θα δίνει
το δημόσιο στην μηνιαία δόση των πολιτών
που πλήττονται από
την κρίση του κορωνοϊού αλλά εξυπηρετούν
κανονικά τα τραπεζικά
δάνειά τους. Η μεγίστη
επιδότηση θα περιορίζεται στα 500 ευρώ για
όσους έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια και
στα 300 ευρώ για όσους
έχουν δάνεια με μεγάλη
καθυστέρηση που έχουν
καταγγελθεί.
Αυτό ανακοίνωσε
στη Βουλή ο Χρήστος
Σταϊκούρας παρουσιάζοντας το πρόγραμμα
«ΓΕΦΥΡΑ», που θα εισαχθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο προς ψήφιση και με το οποίο επιδοτούμε για 9 μήνες όλα τα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια με υποθήκη στην κύρια κατοικία, όλων όσων επλήγησαν από τον κορονοϊό.
Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι διευρυμένοι σε σχέση με το πρόγραμμα προστασίας της Α΄ κατοικίας που βρήκαμε από
την προηγούμενη Κυβέρνηση. Εντάσσονται:
Φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους
που έχουν πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες σε
πληγέντες κλάδους
Φυσικά πρόσωπα με σημαντική μείωση του
μηνιαίου μισθού τους
Επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση
της εμπορικής δραστηριότητάς τους (μειωμένος
ΦΠΑ άνω του 20%, λαμβάνοντας υπόψη το 2ο
τρίμηνο 2020 σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του
2019)
Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής
Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.
Για όλες αυτές τις κατηγορίες πληγέντων
παρέχουμε επιδότηση, τόσο για τα εξυπηρετούμενα όσο και για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
(ενώ το πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης επιδοτούσε μόνο τα δάνεια που ήταν μη
εξυπηρετούμενα στις 31/1/22018).
Αναλυτικότερα:
Α. Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια: επιδοτούμε τη μηνιαία δόση σε ποσοστό 90% κατά
το 1ο τρίμηνο, κατά 80% το 2ο τρίμηνο και
κατά 70% το 3ο τρίμηνο. Το κράτος έρχεται
αρωγός στους πολίτες που έχουν πληγεί από
την κρίση του κορονοϊού. Οι προϋποθέσεις,
δηλαδή τα κριτήρια επιλεξιμότητας, είναι:
η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ (έναντι 250.000 ευρώ
στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ)
το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά
τις 300.000 ευρώ ανά τράπεζα (έναντι 130.000
ευρώ στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ)
το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά
τις 57.000 ευρώ (έναντι 36.000 ευρώ στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ)
οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 40.000
ευρώ (έναντι 15.000 ευρώ στο πρόγραμμα του
ΣΥΡΙΖΑ)
η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 600.000 ευρώ (έναντι 280.000 ευρώ στο
πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ)
Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει
τα 600 ευρώ.
Β. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που
συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια που ρυθμίστηκαν πρόσφατα: επιδοτούμε τη μηνιαία δόση σε ποσοστό 80% κατά το 1ο τρίμηνο, κατά
70% το 2ο τρίμηνο και κατά 60% το 3ο τρίμηνο.
Οι προϋποθέσεις, δηλαδή τα κριτήρια επιλεξιμότητας, είναι διευρυμένα έναντι του προγράμματος της προηγούμενης Κυβέρνησης:
η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ (όπως ήταν και στο
πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης)
το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις
250.000 ευρώ (έναντι 130.000 ευρώ στο πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης)

το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά
τις 45.000 ευρώ (έναντι 36.000 ευρώ στο πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης)
οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 25.000
ευρώ (έναντι 15.000 ευρώ στο πρόγραμμα της
προηγούμενης Κυβέρνησης)
η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ (έναντι 280.000 ευρώ στο
πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης)
Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει
τα 500 ευρώ.
Γ. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που
έχουν ήδη καταγγελθεί και οδηγούνται σε πλειστηριασμό, με σκοπό να αποτραπεί αυτός:
επιδοτούμε τη μηνιαία δόση σε ποσοστό 60%
κατά το 1ο τρίμηνο, κατά 50% το 2ο τρίμηνο
και κατά 30% το 3ο τρίμηνο. Οι προϋποθέσεις:
η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ
το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις
130.000 ευρώ
το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις
36.000 ευρώ
οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 15.000
ευρώ
η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 280.000 ευρώ
Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το
ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να
φτάσει τα 300 ευρώ.
Η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα θα
ανοίξει την 1η Αυγούστου και θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι «Με το πρόγραμμα αυτό επιτυγχάνουμε πολλαπλούς στόχους
που έχουμε θέσει στο Υπουργείο Οικονομικών
για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους:
Επιβραβεύονται οι συνεπείς δανειολήπτες,
με εξυπηρετούμενα δάνεια, οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία.
Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα
μας!
Υποστηρίζεται το σύνολο των δανειοληπτών
που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση και
έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο, ακόμη και
μετά το τέλος του 2018.
Έτσι δίνουμε λύση σε μια ομάδα δανειοληπτών που είχε αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς καμία
προστασία, στο Νόμο 4605/2019.
Ενθαρρύνονται και ενισχύονται οι διμερείς
συμφωνίες με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
και τις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων.
Υπενθυμίζω ότι, από τον Ιούλιο 2019 μέχρι
και τέλος Μαΐου 2020, ρυθμίστηκαν επιτυχώς
περίπου 250.000 στεγαστικά, καταναλωτικά και
επιχειρηματικά δάνεια, ύψους σχεδόν 12 δισ.
ευρώ.
Και είναι αξιοσημείωτο ότι οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις
παρέχουν διαγραφή οφειλής περίπου στα 8 από
τα 10 δάνεια που ρυθμίζουν.
Καλλιεργείται η κουλτούρα πληρωμών, με
την έμπρακτη στήριξη του Κράτους, αφού επιδοτούμε ένα σημαντικό κομμάτι της μηνιαίας
δόσης του δανείου.
Αποτρέπεται η κατάχρηση του νέου πλαισίου
από στρατηγικούς κακοπληρωτές.
Περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας μιας νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων, λόγω της κρίσης
που επέφερε η πανδημία
Ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, καθώς καλύπτονται πολλαπλάσιοι δανειολήπτες σε σχέση
με το πλαίσιο της προηγούμενης Κυβέρνησης.

