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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! 
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Αιμιλιανού, Παύλου,

Θεής, Ουαλεντίνης

του Σαββατοκύριακου

Καλόκαλοκαίρι
Λαϊκά&Αιρετικά!

Με καλοκαιρινά τραγούδια και χαλαρή διάθεση τα «Λα-
ϊκά&Αιρετικά» έκλεισαν το μεσημέρι της Παρασκευής την
ραδιοφωνική σεζόν.Η δημοφιλής ενημερωτική ραδιοφωνική
εκπομπήστονΑΚΟΥ99.6μετουςΖήσηΜιχ.ΠατσίκακαιΝίκο
Βουδούρη,θαδιακόψειγιατιςκαλοκαιρινέςδιακοπέςκαιανα-
μένεταιναεπιστρέψειστοφθινοπωρινόραντεβούανανεωμένη
καιστηνπρώτηγραμμήτηςενημέρωσης.Φυσικάόπωςγίνεται
καθημερινάδενέλειψαντασχόλιακαιταπειράγματααπότους
ακροατές,πουόπωςδήλωσανθατουςλείψειηεκπομπή,ενώ
τοδημοσιογραφικόδίδυμοαπάντησεότισεαυτούςθαλείψει
ακόμηπερισσότεροηκαθημερινήεπικοινωνίαμετοκοινό.

ΚαλόκαλοκαίριΛαϊκά&Αιρετικά!

Υποχρ εωτ ι κ ή
καθίσταται απόσή-
μερα Σάββατο 18
Ιουλίου, κατόπιν
σχετικής ΚοινήςΥ-
πουργικήςΑπόφα-
σης, η χρήση μά-
σκας στα σούπερ
μάρκετ, τόσο για
εργαζομένους όσο
και για καταναλω-
τές.

Αυτό αποκάλυ-
ψε, σε ανάρτησή
του στο Twitter, ο
γενικόςγραμματέας
ΕμπορίουκαιΚατα-
ναλωτή, Παναγιώ-
τηςΣταμπουλίδης.

ΠροκλητικέςδηλώσειςτηςΡωσίας
γιατηνΑγιάΣοφιά:ΚαλόγιατουςΡώσουςτουρίστες

ότιδενθαέχειεισιτήριο!
Aπίστευτες δηλώσεις από

τονεκπρόσωποτουΚρεμλίνου,
Ντμίτρι Πεσκόφγια στον ραδι-
οφωνικό σταθμόAvtoradio, α-
ναφορικά με την απόφαση της
Τουρκίας να μετατρέψει τηνΑ-
γιάΣοφιάσετζαμί.

Πιοσυγκεκριμένα, ο εκπρό-
σωπος του Ρώσου προέδρου
ΒλαντιμίρΠούτινεκτίμησεότιοι
σχέσειςΜόσχας -Άγκυραςδεν
θα επιδεινωθούν λόγω της με-
τατροπής τηςΑγίας Σοφίας σε
τέμενος από τονΡετζέπΤαγίπ
Ερντογάν, αφούαποτελεί εσω-
τερική υπόθεση της Τουρκίας
ενώ,προχωρώνταςέτιπεραιτέ-
ρω, έκανε μια άκρως ντροπια-
στικήδήλωση:«Επιπλέον, μπο-
ρώ 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».

Κατάτ’άλλαγιακάποιουςτοΞανθόΓένοςθααντιδρούσεκαιθαυπερασπιζόταντηνΟρθοδοξία…

Τα Σφαγεία Λάρισας 
εξαγόρασαν

οι Αφοί Γαλίκα
Μιασημαντική επιχειρηματική κίνηση έκανε

ηγνωστήημαθιώτικηεταιρία«ΥιοίΓ.Γαλίκα»,ε-
ξαγοράζονταςτοβιομηχανικόσφαγείοΛάρισας.
Πρόκειταιγιαμιαμεγάληδομήστηνπαραγωγή
κρέατος που σίγουρα λόγω και της γεωγρα-
φικής θέσης αναβαθμίζει ακόμηπερισσότερο
την οικογένεια Γαλίκαστο χώρο.Μην ξεχνάμε
ότι οι αδερφοί Γαλίκα είναι 3ης γενιάς έμποροι
κρέατοςπουαπότηνΒέροιαμετοδίκτυότους
έχουν επεκταθεί σε όλη τηνΕλλάδα.Εμείς να
τους ευχηθούμε καλές δουλειές και ακόμηψη-
λότερα.

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

Ηαπόλυτη επιβεβαίωση τουρεπορτάζ
τουΛΑΟΥκαι τουπροχθεσινού λαϊκούμε
τίτλο «Μηχανάκια και ποδήλατα εναντίον
πεζών!!!», είναι το μήνυμα που έστειλε
προςτηνεφημερίδαμαςημητέρατουκο-
ριτσιούπουσυγκρούστηκε με διερχόμενο
δίκυκλοστονπεζόδρομομπροστάαπό το
1οδημοτικόσχολείοΒέροιας.

Παραθέτουμε αυτούσιο το μήνυμα της
μητέραςκαιτασχόλιαδικάσας:

«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!»

(Τοβίντεοπουέχειτραβηχτείείναισοκαριστικό,αφούδείχνειτιμπορείνασυμβείτην«κακιάστιγμή»,δείτε
τοστοlaosnews.gr)

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας στα σούπερ μάρκετ
από σήμερα Σάββατο
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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 κα-
θοριστεί η  μέρα συλλογής τους ή ο τρόπος διαχείρισής τους, δηλαδή κλείνου-
με «ραντεβού» με την υπηρεσία.

Η συλλογή από την υπηρεσία αφορά μόνο μικροποσότητες διαφόρων υλι-
κών 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 διαθέ-
τουν 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  υπηρε-
σία Καθαριότητας προκειμένου να υποδειχθεί ο χώρος της προσωρινής συγκέ-
ντρωσής 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 πρόστι-
μα 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….»

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 νοσο-
κομείου Ημαθίας Ηλία Πλιόγκα, μας ενημέρωσε ότι και 
ο ίδιος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου 
να καταβληθούν οι δεδουλευμένοι μισθοί στους εργαζο-

μένους. Με παρέμβασή 
του προς το Υπουργείο 
Υγείας μάλιστα έχει ζη-
τήσει να βρεθεί τρόπος 
προκειμένου να κατα-
βληθούν οι μισθοί των 
συμβασιούχων από τα-
μειακά διαθέσιμα που 
έχει το νοσοκομείο, μέ-
χρι να εκταμιευθούν τα 
χρήματα από το ΕΣΠΑ. 
Όπως χαρακτηριστι-
κά μας είπε ο διοικητής 
«Είμαι έτοιμος ακόμη 
και αύριο να πληρώσω 

τους εργαζομένους με 
χρήματα από ταμειακά 
διαθέσιμα που προέ-
κυψαν από χρηστή δι-
αχείριση, 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 πλη-
ρωμές(κωδικοί πληρω-
μής) και σε αυτό χρει-
άζεται παρέμβαση και 
διευθέτηση από το υ-
πουργείο υγείας. Ωστό-
σο 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 αδι-
αμαρτύρητα  όλους αυτούς τους μήνες υπό δύσκολες συνθή-
κες 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 προ-
σλήψεων 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
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Πρόγραμμα	Θερινό	σινεμά	ΣΤΑΡ		16-22/7/20
Ο	Πειρατής	Μαυροδόντης	και	το	Μαγικό	Διαμά-

ντι
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	σενά-

ριο:	Γκαμπριέλε	Μουτσίνο,	Πάολο	Κοστέλα

Πρωταγωνιστούν:	 Πιερφραντσέσκο	 Φαβίνο,	
Μικαέλα	Ραματσότι,	Κιμ	Ρόσι	 Στιούαρτ,	Νικολέτα	

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     16/7/20 - 22/7/20

Το Κέντρο Ημερήσιας Φρο-
ντίδας 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 πραγματο-
ποιηθεί στα ελληνικά και θα 
υπάρχει ταυτόχρονη μετάφρα-
ση στη νοηματική. Η συμμετο-
χή είναι ανοιχτή σε όλους, με 
προεγγραφή στη σελίδα της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί 
(www.propaidi.org).

Η ημερίδα υλοποιείται στα 
πλαίσια της Πράξης «Επέκτα-
ση, διεύρυνση και αναβάθμι-
ση των παρεχόμενων υπηρε-
σιών από το Κέντρο Ημερησί-
ας Φροντίδας παιδιών σε κίν-
δυνο Βέροιας»/ Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακε-
δονία 2014-2020» (ΕΣΠΑ).

Το πρόγραμμα της εκδή-
λωσης περιλαμβάνει τις ειση-
γήσεις:

- «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 Σι-

δηρόπουλο, Πρόεδρο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί

Πρωτοβουλία για το Παιδί: 
Ανοιχτή πρόσκληση 

σε διαδικτυακή ημερίδα 
του Κέντρου 

Ημερήσιας Φροντίδας

Με την εξαιρετικά καινοτόμο διαδικασία της ηλε-
κτρονικής υποβολής αίτησης, ξεκινά την Παρασκευή 17 
Ιουλίου 2020 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγού-
στου 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 πε-
ρασμένων ετών. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή 
θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων 
(κωδικών Taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργεί-

ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενες/οι (μι-

σθωτές/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 οικο-
γενειακού 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 φιλοξε-
νηθεί το τέκνο τους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τα αντί-
στοιχα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Αθήνα: 213 – 1320600 
& 210 – 5214600, Λάρισα: 2410 – 579620, Θεσσαλονί-
κη: 2310 – 544714).

Μόνο ηλεκτρονικά οι Αιτήσεις
για τους Παιδικούς Σταθμούς, 

ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ
Ανακοίνωσε ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και 

Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας
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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

 Ψήφισμα 
του δημοτικού 
συμβουλίου 

Βέροιας για την 
Αγία Σοφία

Κατά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
Βέροιας την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020, αποφα-
σίστηκε 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 μετα-
τρέψει 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 πολιτι-
στική κληρονομιά και τη διεθνή νομιμότητα. 

Η Αγία Σοφία, «Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστι-
κής Κληρονομίας» της UNESCO, είναι εδώ και αι-
ώνες το απόλυτο σύμβολο της Ορθοδοξίας και του 
Χριστιανισμού, ενώ σήμερα αποτελεί μνημείο με 
οικουμενικό χαρακτήρα και αναπόσπαστο κομμάτι 
της πολιτιστικής κληρονομιάς όλης της ανθρωπό-
τητας. 

Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε ενέργεια μετα-
τροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί προσβάλλει βά-
ναυσα όλους τους Έλληνες και τους Χριστιανούς 
καθώς επίσης και το σύνολο του πολιτισμένου 
κόσμου. 

Παράλληλα, υπονομεύει ανεπανόρθωτα τις 
σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρ-
κίας, τις αξίες της διαφορετικότητας και της ανεξι-
θρησκίας και καταλύει κάθε έννοια διεθνούς νομι-
μότητας 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 «βεβήλω-
ση» της Αγίας Σοφίας, επιβάλλοντας τις απαραίτη-
τες κυρώσεις προς την Τουρκία».    

		Ο	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ							Ο	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
					ΜΙΧΑΗΛ																			ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ																		ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

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 μείω-
σης ενοικίου, για τους μήνες Ιούλιο 
Και Αύγουστο, σε όλες τις εμπορι-
κές επιχειρήσεις ανεξαιρέτως.

Ειδικότερα, στην Υπουργική Α-
πόφαση που υπεγράφη προ λίγων 
ημερών προσδιορίζονται οι πλητ-
τόμενες 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 δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα του 
Τουρισμού, των Μεταφορών, της 
Εστίασης, του Πολιτισμού και του 
Αθλητισμού.

Ωστόσο, το μέτρο μείωσης ενοι-
κίου δεν περιλαμβάνει και τις επι-
χειρήσεις λιανεμπορίου,  μολονότι 
αναμφισβήτητα είναι και οι ίδιες σοβαρά πλη-
γείσες 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 (Ελ-
ληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχει-
ρηματικότητας), με επιστολή που κοινοποιή-
θηκε στον Πρωθυπουργό και τα συναρμόδια 
Υπουργεία. Θέτοντας το επιχείρημα ότι το λια-
νεμπόριο 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 α-
νεξαρτήτως του κλάδου του λιανεμπορίου, όλοι 
οι επιχειρηματίες εκδηλώνουν την αγωνία τους 
για το μέλλον της επιχείρησης τους και όλοι δη-
λώνουν 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 διαδικασί-

ας 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 «Εναρμόνι-
ση 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 χορή-
γηση του voucher.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: ΚΔΑΠ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: 2333053211
ΚΔΑΠ ΚΟΡΥΦΗΣ: 2333053600 ΚΔΑΠ-ΜΕΑ:  2333022403
ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ: 2331039314
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Ανακοίνωση  

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

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

  τηλ.επικοιν. 23310 24891.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συ -

μπολίτες μας 
έχουν φάρ -
μακα που δεν 
χρειάζονται , 
μπορούν  να 
τα  προσφέ-
ρουν για  το  
Γηροκομε ίο 
Βέροιας ,στο 
υπόγειο της 
Δημοτικής Α-
γοράς.

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 τηλεφω-
νείστε 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.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται το Σάββατο 18 Ιου-

λίου 2020 στις 11.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας η Μαρία	Φασου-
λάκη	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 Ταγα-
ροχωρίου η Ελένη	 Ιωαννίδου	σε 
ηλικία 90 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ	ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

21 – 28 Ιουλίου 2020
Τα λείψανα 

των Αγ. Ραφαήλ, 
Νικολάου και Ειρήνης 
στην Πατρίδα Βέροιας 

 
Στα προπύ-

λαια του Ι. Ν. Α-
γίας Παρασκευ-
ής Πατρίδας την 
Τρίτη 21 Ιουλίου 
2020 στις 19:00, 
θα πραγματο-
ποιηθεί η υποδο-
χή των Ιερών και 
Χαριτόβρυτων 
Λειψάνων Αγίων 
Ραφαήλ Νικολά-
ου και Ειρήνης 
των εν Θερμή 
της Λέσβου α-
θλησάντων.  Θα 
ακολουθήσει Μέ-
γας Εσπερινός 
και παράκληση στους Αγίους.

Πρόγραμμα	Ακολουθιών
Καθημερινά: Εσπερινός  και παράκλησης στους 

Αγίου. Ώρα 19:00. 
Σάββατο	25	 Ιουλίου,	ώρα	19.00:	Μέγας Πανη-

γυρικός Εσπερινός για την Εορτή της Πολιούχου της 
Πατρίδος Αγίας Παρασκευής και θα τεθούν σε προ-
σκύνηση και τα Ιερά Λείψανα της Αγίας Παρασκευής. 

Κυριακή	 26	 Ιουλίου,	ώρα	7.15	 –	 10.00	 (εορτή 
της Αγίας Παρασκευής): Όρθρος και Ιερατικό Συλλεί-
τουργο

 Ο Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής θα είναι καθημερινά 
ανοικτός από 7.00 έως τις 23.00. 

Τα Ι. Λείψανα θα αναχωρήσουν την Τρίτη 28 Ιου-
λίου στις  21:00.

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. Πανηγυρι-

κός Εσπερινός, Λιτανεία Ιεράς Εικόνος
-Την Τετάρτη το πρωί στις 7.30 π.μ. Όρθρος-Πα-

νηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
-Το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 7.00 μ.μ. 

Μεθέορτος Εσπερινός-Παράκλησις & Αγιασμός της 
Αγίας.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

 
Το Σάββατο 18 

Ιουλίου στις 6:00 
μ.μ. θα παρευρεθεί 
και θα απευθύνει 
χαιρετισμό στο 22ο 
Συναπάντημα Νε-
ολαίας Ποντιακών 
Σωματείων «Πανα-
γία Σουμελά» στο 
Ιερό Προσκύνημα 
της Παναγίας Σου-
μελά στο Βέρμιο. 

 
Την Κυριακή 19 

Ιουλίου το πρωί θα 
τελέσει μνημόσυνο 
στην Τερπνή Σερ-
ρών. 

 
Την Κυριακή 19 

Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερι-
νό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Προφήτου Ηλιού στο Ξηρολί-
βαδο. 

 
Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρί-

ζοντα Ιερό Ναό του Προφήτου Ηλιού στο Άνω Ζερβοχώρι. 
 
Την Τρίτη 21 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Ε-

σπερινό και στην παράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. 
Συμφερουπόλεως (στον υπό κατασκευή ναό του) στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας.



Μετά από 15 
χρόνια συνδικαλι-
στικής περιήγησης, 
24 χρόνια γάμου 
και 27 χρόνια ως 
ελεύθερος επαγ-
γελματίας κατέλη-
ξα: να ντύνομαι στη 

«μπουτίκ μπαμπάς & μαμά», να τρώω α-
πό 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 βλέ-
πουνε τούρκικα σήριαλ και αρχίσανε τον 
πόλεμο, για την Αγιά Σοφιά, που θα γίνει 
τζαμί, που ήτανε και παλιά, για πέντε αιώ-
νες περίπου!

Και όλοι μαζί βρίζουμε και καταριόμα-
στε 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 επανάστα-
ση, εορτάζοντας τα 200 χρόνια της απε-
λευθέρωσής 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 έ-
νας διαρκής πόλεμος, αλλά μία συνάντη-
ση 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 παρα-
ξενεύεσαι 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 σκέ-
φτεσαι 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 συνέ-
πεια έχουν δικαίωμα και οι Τούρκοι, τότε 
τι έχεις να περιμένεις από τον Τούρκο!

Δεν μου λέτε ο ρε ηλίθιοι με τα βιο-
γραφικά, 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 εθελο-
δουλία, με σκοπό την απόκτηση ή διατή-
ρηση 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 ανά-
λυση τι αξίζει πε-
ρισσότερο, ο να-
ός ως κτίριο ή ο 
Θεός που αγιάζει 
τον ναό!

Τα κτίρια τε-
λειώνουν, ή θα 
τελε ιώσουν,  ο 
λόγος του Κυρίου 
μας, το Ευαγγέ-
λιο, τα δόγματα 
της Εκκλησίας, 
οι λόγοι των Πα-
τέρων της Εκ-
κλησίας μας, οι 
αποφάσεις των 
Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ώ ν 
Συνόδων, δε θα 
εξαφανιστούν πο-
τέ.

Ο δε πνευματι-
κός ηγέτης της Α-
νατολικής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας, 
δήλωσε μεταξύ 
άλλων:

«ως μουσείον, 
η Αγία Σοφία δύ-
ναται να λειτουρ-
γεί ως τόπος και 
σύμβολον συνα-
ντήσεως, διαλό-
γου και ειρηνικής 
σ υ ν υ π ά ρ ξ ε ω ς 
λαών και πολιτι-
σμών, αλληλο-
κατανοήσεως και 
αλληλεγγύης Χρι-
στιανισμού και 
Ισλάμ, που είναι 
ιδιαιτέρως ανα-
γκαία και λυσιτε-
λής διά τον σύγ-
χρονον κόσμον».

Αυτό κατάλα-

βε, αυτό είπε.
Μεγάλε δεν πειράζει, ένα μουσείο λιγό-

τερο, 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 Ορ-
θοδοξία και για την Ελλάδα, οι υπόλοιποι 
δεν είναι κληρονόμοι, αλλά τουρίστες!

Όπως θαυμάζω ένα τζαμί ως τουρί-
στας έτσι ακριβώς και οι μη ορθόδοξοι, 
«βλέπουν» την Αγία Σοφία.

Επομένως κύριοι με ράσα ή μη, α-
φήστε 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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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 μά-
τια βούρκωσαν και τα δάκρυα κύ-
λησαν ζεστά στα μάγουλα της.Με 
κόπο κρατούσε τις σκέψεις,κλειδω-
μένες στα δωμάτια του νού.Οι δε 
λέξεις ούτε λόγος να ειπωθούν.Πλη-

σιάζει 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 πεί-
σμα 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 δρα-
πέτευσαν 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 άντε-
χε 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,γεύ-
τηκε 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 δε-
χτώ ότι μου έρχεται χωρίς να με αγγίζει αρνητικά.Θα χαίρο-
μαι 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 παραμυθέ-
νια 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 σκέ-
ψεων,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....

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΠΩ, ΠΩ, ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ!



Και ενώ βρισκόμαστε στις καλο-
καιρινές 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 δημιουρ-
γία ενός ισχυρού 
γκρουπ συνεργα-
τών, με στόχο την 
εύρυθμη και ομαλή 
λειτουργία του συλ-
λόγου, χωρίς υπερ-

βολές και τυμπανοκρουσίες που δεν 
συνάδουν άλλωστε με την οικονομική 
συγκυρία της εποχής.

Ηδιοίκηση τωνΑετώνΒέροιας ανακοινώνει τη
συνεργασίατηςμετηνεταιρία«ΑΦΟΙΚΕΤΣΕΤΖΙΔΗ
Ο.Ε.»,μιαςεταιρίαςπουιδρύθηκεστηΘεσσαλονίκη
το1992,από τονΑνέστηκαι τονΑλέξανδροΚετσε-
τζίδη και έχειως αντικείμενο τηνπρομήθεια ειδών
μηχανολογικήςστεγανοποίησης/τσιμούχες–seals,
packings, gaskets.Ωστόσο, οι ιδρυτές δραστηριο-
ποιούνταιστοίδιοαντικείμενο,ήδηαπότο1983.

ΤοΔ.Σ.της ομάδας ευχαριστεί θερμά τους αδελ-
φούςΑνέστηκαιΑλέκοΚετσετζίδηγιατηνάμεσηα-
νταπόκρισήστηνπρόσκλησήμαςγιατηστήριξητων
ΑετώνΒέροιαςμετηνευγενικήτουςχορηγία.

Το 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, διαι-
τητής ορίστηκε ο Παπαδόπουλος. Στα 
πλέι άουτ, ο Χανιώτης Πέτρος Τσαγκα-
ράκης ορίστηκε 4ος στο ματς Ατρόμη-
τος-Πανιώνιος.

Αναλυτικάοιορισμοίέχουνωςεξής:
ΠΛΕΙΟΦ
10ηαγωνιστική
Κυριακή(19/7)
20:00Ολυμπιακός-ΑΕΚ
Διαιτητής:Παπαπέτρου(Αθηνών)
Βοηθοί:Απτόσογλου (Αθηνών) -Σαμοΐλης (Αθη-

νών)
4οςδιαιτητής:Γκορτσίλας(Μακεδονίας)

20:00ΠΑΟΚ-Αρης
Διαιτητής:Τουρπέν(Γαλλίας)
Βοηθοί:Ντανός(Γαλλίας)-Γκρινγκόρε(Γαλλίας)
4οςδιαιτητής:Μανούχος(Αργολίδας)

20:00Παναθηναϊκός-ΟΦΗ

Διαιτητής:Παπαδόπουλος(Μακεδονίας)
Βοηθοί:Σάββας(Σερρών)-Διπλάρης(Καρδίτσας)
4οςδιαιτητής:Τσαμούρης(Πειραιά)

ΠΛΕΙΑΟΥΤ
7ηαγωνιστική
Σάββατο(18/7)
19:15ΑΕΛ-Ξάνθη
Διαιτητής:Σιδηρόπουλος(Δωδεκανήσου)
Βοηθοί: Κωσταράς (Αιτωλοακαρνανίας) -Δημη-

τριάδης(Μακεδονίας)
4οςδιαιτητής:Κατσικογιάννης(Ηπείρου)

19:15Ατρόμητος-Πανιώνιος
Διαιτητής:Διαμαντόπουλος(Αρκαδίας)
Βοηθοί:Κουρομπίλια(ΔυτικήςΑττικής)-Δημητρι-

άδης(Καστοριάς)
4οςδιαιτητής:Τσαγκαράκης(Χανίων)

19:15ΑστέραςΤρίπολης-Λαμία
Διαιτητής:Καραντώνης(Ημαθίας)
Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας) - Σίπκας

(Σάμου)
4οςδιαιτητής:Βάτσιος(ΔυτικήςΑττικής)

19:15Παναιτωλικός-Βόλος
Διαιτητής:Τζοβάρας(Φθιώτιδας)
Βοηθοί:Φίλος(Βοιωτίας)-Ζήρδας(Αθηνών)
4οςδιαιτητής:Κουτσιαύτης(Αρτας)

* Αλλαγή προέκυψε στον 4ο
διαιτητή της αναμέτρησης τουΟ-
λυμπιακού με τηνΑΕΚ.ΟΣτάθης
Γκορτσίλας της ΕΠΣΜακεδονίας
πήρετηθέσητουΓιώργουΒρέσκα.
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CMYK

του Σαββατοκύριακου

Άλλημια ανανέωσησυνεργασίας α-
νακοίνωσε ηΔΕ της ομάδας  μπάσκετ
τουΦΙΛΙΠΠΟΥΒέροιας.Αναλυτικά: Η
ΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης του
ΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ με μεγάλη
χαράανακοινώνειτηνανανέωσητηςσυ-
νεργασίαςτηςγια4ησυνεχόμενηχρονιά
μετοΦαίδωναΠαραπούρα.

ΟΗμαθιώτηςSG(33,1.91m)μεκα-
ταγωγήαπό τηΜελίκηαποτελεί έναα-
κόμα μέλος της ”παλιάς φρουράς” της
ομάδας τα τελευταία χρόνια, έχοντας
αγωνιστείμε ταχρώματάτηςσεόλατα
επίπεδατωνΕθνικώνΚατηγοριών,πλην
τηςBasket League, βιώνονταςδιαδοχι-
κέςανόδους.

Μετά την εξαιρετική παρθενική του
εμφάνισηστηνΑ2Εθνικήτηνπερασμέ-
νησαιζόν, οΦαίδωνδεν θαμπορούσε
παράναανανεώσειάμεσαμετηνομάδα
μας, συνεχίζοντας να βομβαρδίζει τα
αντίπαλα καλάθια και να ενδυναμώνει
το τοπικόποιοτικόστοιχείοστο ρόστερ
μας.

Φαιδωνάρα,σουευχόμαστενα έχεις
μίακαλήχρονιά,απαλλαγμένηαπότραυματισμούς

καιατυχίεςκαιναγευθείς,μέσωτωνεπιτυχιώντης
ομάδας, ακόμαπερισσότερες μπασκετικές χαρές
τηναγωνιστικήσαιζόν2020-21.

Οιδιαιτητέςτηςτελευταίας
αγωνιστικήςτωνπλέιοφκαιπλέι

άουτΤρίπολη-ΛαμίαοΔ.Καραντώνης

ΜπάσκετΑ2
Ανανέωσε και ο Φαίδων Παραπούρας

με τον ΦΙΛΙΠΠΟ

Αετοί Βέροιας
ΜαζίμαςκαιτηνέασεζόνστηΓΕθνική
ηεταιρία“ΑΦΟΙΚετσετζίδηΟ.Ε.”!
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CMYK

του Σαββατοκύριακου

Το ερασιτεχνικό λάθος με τις 
κάρτες υγείας συνεχίζει να 
ταλανίζει τον ΠΑΟΚ, με αντι-

δράσεις από την πλευρά των οπαδών 
και τον Ιβάν Σαββίδη να είναι ιδιαί-
τερα εκνευρισμένος από την δυσλει-
τουργία 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 εγκυρό-
τητας του προχθεσινού ντέρμπι, ούτε 
και μετά τις παραιτήσεις του επικεφα-
λής του ιατρικού τμήματος του ΠΑΟΚ 
Ευθύμη Παπασούλη και του υπεύθυ-
νου για το αγωνιστικό τμήμα της ομά-
δας Δημήτρη Σαραϊδάρη.

Από τηνμιαοι
αντιδράσεις οργα-
νωμένωνοπαδών
για το γεγονός ό-
τι έγινε ένα τόσο
μεγάλολάθοςαπό
την πλευρά των
στελεχών που ή-
τανεξαρχήςμεγά-
λες συνεχίζονται
με μάλλον αυξα-
νόμενηένταση.

Από την άλ-
λη ο ίδιος ο Ιβάν
Σαββίδης εμφανί-
ζεται, με το δίκιο
του, εξοργισμένος

με την ελλειμματική λειτουργία της ΠΑΕ και των
στελεχών τηςπου θέτει σε κίνδυνο, όχι μόνο την
προσπάθειαπουέγινεόλοτοπροηγούμενοχρονικό
διάστημαμε τηνπροσφυγήστοCASαλλά κυρίως
όσακερδίζειηομάδαστογήπεδο.

Και η αλήθεια είναι ότι οι ποδοσφαιριστές του
ΠΑΟΚπουφάνηκε να αποκτούν μέρος της καλής
τουςψυχολογίαςμετάτηνεπιστροφήτων7βαθμών
απότηναπόφασητουCAS–κάτιπουφάνηκεστα
δύο ντέρμπι μεΟλυμπιακό καιΑΕΚ και στοναγω-
νιστικό χώρο- ήτανπολύ απογοητευμένοι από την
στιγμήπουενημερώθηκανγια τοσοβαρόλάθοςμε
τις κάρτες υγείαςπου λίγο έλειψε ναακυρώσει την
προσπάθειατουςστογήπεδο.

Το σίγουρο είναι ότι η αναζήτηση ευθυνών θα
συνεχιστεί και μετά τις δύο χθεσινέςπαραιτήσεις.
Κάτι για το οποίο έχειπροϊδεάσει ο ΙβάνΣαββίδης
ήδη του συνεργάτες του και αναμένεται πλέον με
πολύμεγάλοενδιαφέρονηάφιξη τουστηνΕλλάδα,
ότανθααποκατασταθείηεναέριασυγκοινωνίαμετη
Ρωσία.

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 προ-
έδρου της ΚΕΔ. Ο Κλάτενμπεργκ 
πέρασε από συνέντευξη από τους 

εκπροσώπους του 
Big-4 την Πέμπτη 
(16/07) από κοι-
νού με τον έτερο 
υποψήφιο Πίτερ 
Φιόρντφελντ. Ο 
45χρονος πρώην 
ρέφερι, ήταν τελικά 
ο «εκλεκτός»

.Εχει διατελέσει αρχι-
διαιτητής στηνΣαουδική
Αραβία το 2017 για ένα
διάστημα 19 μηνών, ε-
νώ ήταν ο άρχων στον
τελικό του Champions
League το 2016 ανάμε-
σασεΡεάλ καιΑτλέτικο
Μαδρίτης, αλλά και στον
τελικό του EURO 2016
ανάμεσα σε Γαλλία και
Πορτογαλία.

Αποτελείείναιέναςεκ
των κορυφαίωνΆγγλων διαιτητών, με 17χρονη
πορείαστονχώροτηςδιαιτησίας,καθώςξεκίνησε
το2000καιαποσύρθηκετο2017.Έγινεδιεθνήςτο
2006,ενώδύοχρόνιααργότερασφύριξεγιαπρώ-
τηφοράστοChampionsLeague.

Το2012έγινεδιαιτητήςFIFAElite,ενώτο2016
ανακηρύχθηκε ο καλύτερος διαιτητής στοGlobe
SoccerAwards. Συνολικά σφύριξε 292παιχνίδια
PremierLeague.Το2017είχεαποφασίσεινααπο-
συρθείαπότηνPremierLeagueκαιανέλαβερόλο
αρχιδιαιτητήστηναραβικήχώρα,μετάαπότηνπα-
ραίτησητουσυμπατριώτητουΧάουαρντΓουέμπ.

ΠΑΟΚ:Το«φιάσκο»μεταδελτία
φέρνειαλλαγές

ΚΕΔ: Νέος αρχιδιαιτητής
ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ

ΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΤΜΗΜΑ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Με τη φανέλα του ΓΑΣ
για ακόμη ένα χρόνο θα κοσμεί

τα γήπεδα της Β’ Εθνικής
η Ελισσάβετ Αρνάκη!

Μίααπότιςκαλύτερεςαθλήτριεςτουπρωταθλήματοςκαιμετά
απόμίαεκπληκτικήσεζόν,μέληματηςΔιοίκησηςήτανηανανέω-
σητηςσυνεργασίας.Παράτην«βροχή»προτάσεωνκαιτοασφυκτικό«pressing»απόομάδεςμεγαλύτε-
ρηςκατηγορίαςηΕλισσάβετπροτίμησεγιαακόμημιαχρονιάτηνομάδατηςπόληςμας.Σημαντικότερος
παράγονταςγιατηναπόφασήτηςαυτή,στάθηκετοάριστοκαιοικογενειακόκλίματηςομάδας!Ελισσάβετ
συνέχισενα«τρομοκρατείς»τουςαντιπάλουςμετα«φοβεράκαρφιάσου»...συνέχισεότιξεκίνησες...

Ακόμα μιαπρωτοπορία για το «ΕνΣώματιΥ-
γιεί» και τονΑθλητισμόΑτόμωνμεΑναπηρίες της
Βέροιας,αλλάκαιτηςευρύτερηςπεριοχήςτηςΚε-
ντρικήςΜακεδονίας!!

ΑπότοπερασμένοΣάββατο11Ιουλίου,το«Εν
ΣώματιΥγιεί»Βέροιαςμαζίμε τασωματείαΠανα-
θηναϊκόςΑμεΑκαιΑ.Σ.ΑμεΑΚαστελλάνοιαπότην
Αθήνα, έγιναν και επίσημα ταπρώτα τρίασωμα-
τείαπουέγγραφονταιστηδύναμητηςνεοσύστατης
ΟμοσμπονδίαςΠοδοσφαίρουΑκρωτηριασμένων
(ΣύνδεσμοςΑνάπτυξηςΠοδοσφαίρουγιαΆτομαμε
Ακρωτηριασμό) ή για συντομίαAmputeeFootball
HellasAssociation.

ΤοΠοδόσφαιροΑκρωτηριασμένωναποτελείμια
παραλλαγήτουποδοσφαίρουόπωςτογνωρίζουμε
όλοι,μετιςκατάλληλεςπροσαρμογέςστονεξοπλι-
σμό και στους κανονισμούςώστε ναμπορούν να
συμμετέχουνακρωτηριασμένοι αθλητές (στοπόδι
ωςπαίκτεςγηπέδου/στοχέριωςτερματοφύλακες)
μεασφάλεια.Τα τελευταία χρόνια, τοάθλημαπα-
ρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη τόσοσεπαγκόσμιο
και ευρωπαϊκόεπίπεδο,όσοκαιστηνΈλλαδα,με
τηνΕθνική μαςΟμάδα να βρίσκεται στηνπρώτη

10αδατηςΕυρώπης,από17χώρεςπουαναπτύσ-
σουν το άθλημα και με τηνUEFA να έχει εντάξει
τοΠοδόσφαιροΑκρωτηριασμένωνστις καμπάνιες
#respectκαι#equalgame.

Η «ΕνΣώματιΥγιεί»AmputeeFootballTeam,
μαζί με τις άλλες δύοπαραπάνω ομάδες, θα α-
ποτελέσουν τη βάση του πρώτου αναπτυξιακού
πρωταθλήματος ποδοσφαίρου ακρωτηριασμέων
στηνΕλλάδαπουθαδιεξαχθεί την επόμενηαγω-
νιστική χρονιά.Πρόκειται έναακόμαμεγάλοβήμα
γιατοσωματείομας,αφούθαείμαστεημοναδική
επαρχιακήομάδα,ημοναδικήστηΒόρειαΕλλάδα
και θα είναι τοπρώτοομαδικόάθλημαΑμεΑπου
καλλιεργούμε,όπωςεπίσηςκαι τηνπρώτηομάδα
Ποδοσφαίρουστηνπόλημαςγιαάτομαμεαναπη-
ρίεςγιααυτόζητάμεαπότηναρχή,οιπολίτεςκαι
οιεπαγγελματίεςτηςΒέροιαςκαιοιλοιποίαθλητι-
κοίφορείς,νααγκαλιάσουναυτήτηνπροσπάθεια,
οι λεπτομέρειες της οποίας θαανακοινωθούνσύ-
ντομα! ΜεεκτίμησηγιατοΔΣτου

ΑΣΑμεΑ«ΕνΣώματιΥγιεί»Βέροιας
ΑλέξανδροςΚαραϊωσήφM.Res.
Ιδρυτής-ΤεχνικόςΔιευθυντής

«Εν Σώματι Υγιεί» Amputee Football Team
Εγγραφήτου«ΕνΣώματιΥγιεί»σταμητρώα
τουΣυνδέσμουΑνάπτυξηςΠοδοσφαίρουγια

ΆτομαμεΑκρωτηριασμόΈλλαδος

ΗΑΕΚαποφάσισε να μην καταθέσει ένσταση
για τηναβλεψία τουΠΑΟΚμε τα ληγμέναδελτία,
όμως είναι λάθος να ρίχνει ο ΚΑΠ το... μπαλάκι
στιςομάδεςγιατηνεπιβολήτωνκανονισμών.Μή-
πωςήρθεηώρανααναθεωρηθεί;ΓράφειοΝίκος
Συριώδης.

ΗΑΕΚαποφάσισε ναπάει κόντραστοαγωνι-
στικόκαιοικονομικότηςσυμφέρον,αλλάκαισεμε-
γάλημερίδατωνφίλωντηςκαιδενκατέθεσεένστα-
σημετάτηναπίστευτηαβλεψίατηςΠΑΕΠΑΟΚνα
αφήσει ληγμένα12 δελτία υγείας.ΗΈνωσηήταν
δεδομένοπωςθακέρδιζετηνένσταση,παίρνοντας
τους τρεις βαθμούς του ντέρμπι τωνΔικεφάλων,
ενώοιασπρόμαυροιθατιμωρούντανκαιμεαφαί-
ρεσητριώνβαθμών.

Ούτελίγοούτεπολύ,οΔημήτρηςΜελισσανίδης
αποφάσισεηομάδατουναμηνεξασφαλίσειτην2η
θέσηπουοδηγείσταπροκριματικάτουChampions
Leagueτηςεπόμενηςσεζόν,καθώς«ηδιαφορετι-
κότητάτηςυποστηρίζεταιμεκόστοςκαιμεξεκάθα-
ρεςαποφάσεις»όπωςανέφερεμεταξύάλλωνστην
ανακοίνωσήτης.

ΗΑΕΚ επέλεξε να ακολουθήσει ένα δικό της
μονοπάτι, καθώςοποιαδήποτε άλληαπόφασηθα
πήγαινεκόντραστοναξιακότηςκώδικα.Τοτιδρό-

μοακολουθεί μιαΠΑΕ είναι αναφαίρετοδικαίωμά
τηςκαικρίνεταιαπότονκόσμοτης.

Στην περίπτωση των κιτρινόμαυρων, πολλοί
φίλοιτηςδιαφωνούνέντοναμετημηκατάθεσηέν-
στασηςκαιάλλοιχειροκροτούν,θεωρώνταςότιμε
αυτό τον τρόπο δίνεται αποστομωτική απάντηση
στονΠΑΟΚγιατονχαρακτηρισμό«χάρτινοι»ανα-
φορικάμε τοπρωτάθλημα του2018που κρίθηκε
εντέλειστιςδικαστικέςαίθουσες.

Δεν πρέπει να αποφασίζουν οι ομάδες
για τις τιμωρίες
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ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6:00, 6:30, 7:15, 8:00, 9:30, 11:00, 

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

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

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

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

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

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

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

ΝΑΟΥΣΑ-ΑΘΗΝΑ 7:25

ΒΕΡΟΙΑ-ΑΘΗΝΑ 8:00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΑΘΗΝΑ  8:30

ΑΘΗΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-
ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ	 8:00

Τηλ.	Επικοινωνίας	Υπεραστικών	
Γραμμών:	2331022342.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρό-
γραμμα εκπαίδευσης γονέων «Τα δέκα 
σκαλοπάτια προς την καλύτερη συμπερι-
φορά» που διοργάνωσε το Κέντρο Κοινό-
τητας του Δήμου Βέροιας σε συνεργασία 
με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής 
και Αντιδημαρχία Παιδείας. Το πρόγραμ-
μα 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 πρόγραμ-
μα εκπαίδευσης γονέων για την αντιμετώ-
πιση προβλημάτων συμπεριφοράς παι-
διών προσχολικής και πρώτης σχολικής 
ηλικίας. Σε κάθε συνεδρία αναπτύχθηκε 
ένα ζήτημα συμπεριφοράς, και κάθε ολο-
κληρωμένη συνεδρία αποτελούσε πυλώ-
να (σκαλοπάτι) για τις επόμενες. Στόχος 
ήταν η βελτίωση της ποιότητας της σχέ-
σης γονέα-παιδιού και η ανάπτυξη των 
γονικών δεξιοτήτων διαχείρισης ανεπιθύ-
μητων συμπεριφορών, παράλληλα με την 
προαγωγή των προκοινωνικών συμπερι-
φορών στα παιδιά.

Οι γονείς είχαν την ευκαιρία να μιλή-
σουν για τα προβλήματα τους, να θέσουν 
τις αγωνίες τους και να μοιραστούν εμπει-
ρίες και συναισθήματα. 

Οι συνεδρίες αφορούσαν:
• Το πλαίσιο διαμόρφωσης συμπερι-

φοράς
• Δεξιότητες επικοινωνίας: διαμόρφω-

ση θετικού πλαισίου συνεργασίας με το 
παιδί

• Αποτελεσματικότερες εντολές και ζη-
τήματα προσοχής

• Κανόνες - όρια
• Ενίσχυση και ανταλλάξιμες αμοιβές
• Φυσικές και λογικές συνέπειες
• Διακοπή ενίσχυσης (time-out)
• Επίλυση προβλημάτων
• Αδελφικές σχέσεις 
• Διαχείριση σκέψεων και συναισθημά-

των από τους γονείς
Ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο του 

Συλλόγου Γονέων Αγίου Γεωργίου, κο Θε-
οφάνη Κουτρουλιά και τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Αγίου Γεωργίου για τη φιλοξενία 
και την αποτελεσματική συνεργασία.

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής
Αντιδημαρχία Παιδείας

«Έκλεισε» το πετυχημένο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης 
γονέων στον Αγ. Γεώργιο

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 Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το ΑΠΘ και η ΕΥΑΘ.

Στη συνέντευξη τύπου, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μα-
κεδονίας 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 τουρι-
στικούς προορισμούς και τις ξενοδοχειακές μονάδες, τουλάχι-
στον σε πρώτη φάση.

«Σήμερα τρεις φορείς του τόπου μας, η Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
και η ΕΥΑΘ, ενώνουμε τις δυνάμεις μας στη μάχη απέναντι 
στον κορονοϊό. Το ΑΠΘ, σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ, οργά-
νωσε και υλοποίησε μια πρωτοπόρο δράση, που εφαρμόζεται 
και σε διεθνές επίπεδο και αφορά στη συστηματική παρακο-
λούθηση της συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού στα 
αστικά υγρά απόβλητα της Θεσσαλονίκης. Είναι μία δράση 
που βασίζεται σε μια πρωτόγνωρη διεπιστημονική συνεργα-
σία μοριακών βιολόγων, φαρμακολόγων, ιατρών λοιμωξιο-
λόγων, μηχανικών τεχνικής περιβάλλοντος και χημικών. Στις 
πρόσφατες μάλιστα, μετρήσεις και αναλύσεις που έγιναν, οι 
τιμές συγκέντρωσης του ιού που καταγράφηκαν είναι αντίστοι-
χες 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 συνεργα-
σίας των τριών φορέων:

1.Αποκτούμε ένα ισχυρό όπλο πρόληψης, παρακολου-
θούμε την εξέλιξη της παρουσίας του ιού και ενημερώνουμε 
έγκαιρα τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας, ώστε με κατάλ-
ληλους χειρισμούς και αποφάσεις, να προλαβαίνουμε πιθανές 
εξάρσεις στη διασπορά και στη νοσηλεία.

2.Εξίσου σημαντικός στόχος είναι η επέκταση του προ-
γράμματος παρακολούθησης του κορονοϊού στα λύματα, από 

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 δώ-
σουμε 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 κινδύ-
νου 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 άνοιγ-
μα 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 ταυ-
τόχρονα, η γενικότερη χαλάρωση τήρησης των μέτρων που 
παρατηρούμε, αναπόφευκτα φέρνει και μεγαλύτερη διασπο-
ρά 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 αποφασιστικό-
τητα. Και πάνω από όλα χρειάζεται καλή και εποικοδομητική 
συνεργασία. Για να θωρακίσουμε την χώρα υγειονομικά και 
να αποφύγουμε τα επικίνδυνα πισωγυρίσματα. Για να κρατή-
σουμε 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 πολί-
τες. 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 κορο-
νοϊό. 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 ξανα-
βρούμε οριστικά τη ζωή μας».

Σε όλη την Κεντρική Μακεδονία
 επεκτείνεται το πρόγραμμα παρακολούθησης 

του κορονοϊού στα λύματα 
με τη συνεργασία Περιφέρειας

 Κεντρικής Μακεδονίας-ΑΠΘ-ΕΥΑΘ
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ΗΕλληνικήΒιομηχανίαΧυμώνΚ.ΔέδεςΑΣΠΙΣΑΕ,μιααπότις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίαςφρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,γιατηνκάλυψηθέσεωνεργασίαςδιαφό-
ρωνειδικοτήτωνστοεργοστάσιοτηςστοΖερβοχώριΗμαθίας.

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

αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας

(www.aspis.gr)ήαπευθείαςσταγραφείατηςεταιρείαςστοΖερβο-
χώριΗμαθίας.

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

έγγραφααπαιτείταιμιααπλήφωτοτυπία.
ΕπιπλέονπληροφορίεςΔ/νση:ΖερβοχώριΗμαθίας,59034

Τηλ:+30–2332303100,ΤμήμαΠροσωπικού:καΑλέκαΜπαράκου

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

Ιούλιος 2020
Τοσυνεργείοεπιφυλακής

τηςΔΕΥΑΒκατάτοδιάστη-
μααπό20-7-2020 μέχρι

26-7-2020 θαείναιτοεξής:
Αυτόματοςτηλεφωνητήςβλα-

βών:τηλ.2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ
20/07/2020 έως 24/07/2020

ΣτοΔημοτικόΙατρείοτουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίεςΠρω-
τοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείαςσε ανασφάλιστους και άπορουςπολίτες του
ΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπληροφορίεςκαι
ραντεβούγιαόλαταιατρείαοιενδιαφερόμενοιμπορούννατηλεφωνούνστο
τηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809ήναεπισκέπτονταιτοΔημο-
τικόΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιοκάτωαπότογήπεδοτης
Βέροιας.

Σάββατο 18-7-2020
08:00-14:30ΠΟΤΑΜΟ-

ΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΙ-

ΕΡΙΩΝ4423310-26914

08:00-14:30 ΖΕΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.

ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ (περ

ΚΤΕΛ)23310-62163

08:00-14:30ΘΩΙΔΗΣΙ-

ΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ82

23310-67530

14:30-21:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΡΑΣ

10(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

19:00-21:00ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟΡΑ-

ΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

21:00-08:00ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟΡΑ-

ΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

Κυριακή 19-7-2020

08:00-14:30ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΙΕΡΙ-

ΩΝ4423310-26914

14:30-21:00ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑΒΙΚΕΛΑ10 -

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

19:00-21:00ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣΕΞΩΘΕΝΓΕ-

ΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ23310-25000

21:00-08:00ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣΕΞΩΘΕΝΓΕ-

ΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ23310-25000

Δευτέρα 20-7-2020

16:00-21:00ΠΑΠΑΡΗΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ

4(Πλ.Αγ.Αντωνίου)23310-67420

16:00-21:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΙΜΩΝΟΣ1-3

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)23310-72677

19:00-21:00ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΠΑ-

ΠΑΓΟΥ -ΔΙΠΛΑΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 23310-

23200

21:00-08:00ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΠΑ-

ΠΑΓΟΥ -ΔΙΠΛΑΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 23310-

23200

Φαρμακεία

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

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

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

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

 
 

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

 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.) 
 

 
 

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια 



12 18-19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙγιααγο-
ρά γκαρσονιέρα στο
κέντρο και Καλλιθέα,
με ασανσέρ, 1ος και
άνω, μέχρι 20.000
ευρώ. Τηλ.:  6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιό -
ροφη κατοικία του
‘71, 140 τ.μ. συνο-
λικά, κάτω από Πιε-
ρίων, εντός οικοπέ-
δου, 55.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583
EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόρο-
φηοικοδομήαπό100
τ.μ. περίπου ο κάθε
όροφος, κοντά στη
ΜΕΒΓΑΛ.Τηλ.: 6971
706894.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον
κεντρικό δρόμο του
Διαβατού μαγαζί 111
τ.μ.Τιμήσυζητήσιμη.
Τηλ.: 6942 067283
κοςΓιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά-
στημα63τ.μ.μεπατά-

ρικαιυπόγειοστηΒέ-
ροια, οδόςΤρύφωνος
3.Τηλ.:6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-
κατοικία κοντά στο
7οΔημοτικό, 75 τ.μ.,
με υπόγειο 75 τ.μ.
και οικόπεδο 200
τ.μ., 48.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙπωλεί-
ταιοικόπεδο433μέτρα

(περιφραγμένοαμπέλι).
Τιμή22.000ευρώ.Τηλ.:
6971879698.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, με-
γάλη ευκαιρία,πωλεί-
ταιοικόπεδο2στρ.,οι-
κοδομήσιμο,μεθέα,σε
ήσυχη τοποθεσία.Τι-
μή25.000ευρώ.Τηλ.:
6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικό-
πεδο στη Μέση Βέ-
ροιας, 6 στρέμματα,
τιμή 130.000 ευρώ
(συζητήσιμη). Κιν.:
6972913645 κ. Τά-
σος.

του Σαββατοκύριακου

ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό15-5-2020έως30-6-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάου-
σας

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα επιπλωμένη,
ΠλατείαΩρολογίου,οδός
Μιαούλη17,Βέροια.Τηλ.:
6977174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περί-

πτεροΑκροπόλεως,στην
καινούργιαγέφυρα«Κού-
σιου».Τηλ.:6984108684.

ΠΙΝΔΟΥ&ΕΜ.ΠΑΠ-
ΠΑ γωνία ενοικιάζεται
κατάστημα45τ.μ.μεπα-
τάρι&W.C.,ανακαινισμέ-
νομεκαινούργιακουφώ-
ματα.Τηλ.:6936554258.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοι-
κιάζεται επαγγελματικός
χώρος 50 τ.μ., πλήρως
ανακαινισμένος,1οςόρ.,
γωνιακό,δίπλασταΑστι-
κά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαγιαπε-
ριποίησηκαιφύλαξηηλικι-
ωμένουμεάνοιασε24ω-
ρηβάσηστοΔιαβατόΗμα-
θίας.Τηλ.:6970307198&

6980489597.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από

τηΜεταφορική«Ν.Ίκαρος»
CarrierμεδίπλωμαΓ ́ήΕ΄
κατηγορίας.Επιθυμητήπρο-
ϋπηρεσία/Τηλ.:2331022022.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος
για το κρεοπωλείο «Κα-
ρατζούλας» στη Βέροια,
με εμπειρία. Τηλ.: 6937
249048.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                 
Κωδ:14039-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστηνοδόΣα-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας   ,

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβασημε
μηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

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

υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:12811-ΣΤΑΥΡΟΣΗΜΑΘΙΑΣΠΩ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ΟΑΓΡΟΤΙΚΟΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΒΕΡΟΙΑΣ«VENUS
GROWERS»ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙΓΙΑΤΗΝΚΑΛΥΨΗΘΕΣΕΩΝΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣΤΩΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣΚΑΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΚΑΙ

ΔΕΧΕΤΑΙΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΑΤΙΣΠΑΡΑΚΑΤΩΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α)ΕργατώνΠαραγωγής
Β)Αδειούχωνκαιβοηθώνχειριστώνκλαρκ
Γ)ΤεχνίτηήΑρχιτεχνίτηήΕργοδηγούΜηχανικούεγκαταστάσεων

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

ΑρχιτεχνίτηήΕγκαταστάτηΗλεκτρολόγουΑ’Ειδικότητας

ΤΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑΤΗΝΥΠΟΒΟΛΗΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙΤΑΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):

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

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

ΗΕΤΑΙΡΙΑCOVERJEANSΙΚΕαναζητάΠω-
λητή-τρια για κατάστημα ενδυμάτων με προ-
ϋπηρεσία στο χώρο της μόδας, ενημερωμένο
με τις σύγχρονες τάσεις, με επικοινωνιακό και
οργανωτικόπνεύμα,άριστηγνώσηΑγγλικώνκαι
Η.Υ,έως40ετώνγιαθέσηπλήρουςκαιμερικής
απασχόλησης. Για αποστολή βιογραφικού
vageliscover@gmail.com.Επικοινωνια: 6932
627614.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έ-
μπειρο προσω-
πικόγιαναεργα-
στείσταψητοπω-
λεία«ΓΙΑΝΝΗΣ».

Πληρ. τηλ.:
23310 25170 &
25178.



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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρης
ανακαιν.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΚΕΝΤΡΟΔιατηρητεομε3ΔΣΚκαιαδειααπόαρχαιολογια
γιαεργασιεςμονο25000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220
τ.μ58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,με
θερμ/τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας380€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚΚοπλαμ,πορταασφαλειαςΘερμ/τες300€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟστηναγορα50€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο2οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330
ΚΕΝΤΡΟΣτουντιοεπιπλωμενο150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο2000μ.
απόπαραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΟικοπεδο450τ.μμεθεαΘαλασσαα-
ποστ.1800μ,15000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
τωρα15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιου
μαθησηκτλπ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανι-
δα50τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟΣΤΗΝΑΓΟΡΑ50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρει-
α,ινστιντουτα,κτλπ349€
ΓΚΑΡΑΖ(θεση)ΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗτ.μ60€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ:

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

ΤΑΦΟΡΑΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστον

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

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



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία
κρεάτωνξεκοκαλιστήςκαιο-
δηγός με επαγγελματικό δί-
πλωμα. Πληρ. τηλ.: 23320
42608.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1. Οδηγός
ταξί, 2. Βοηθός συνεργείου
από επιχείρηση στη Βέροια
για πλήρη απασχόληση, ι-
κανοποιητική αμοιβή. Και
πωλούνταιγαϊδουράκια.Τηλ.
Επικοινωνίας: 2331071553
&2331062900,ώρεςεπικοι-
νωνίας:9.00με18.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαπερι-
ποίηση ενόςανδρόγυνουστη
Μελίκη Ημαθίας για 24ωρη

βάση, με δίπλωμα αυτοκινή-
του.Τηλ.:2331081912.

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

Η  ΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζη-
τάει ναπροσλάβει γιαμόνιμη
απασχόληση, εξωτερικόπω-
λητήήπωλήτριαγιατουςΝο-
μούςΗμαθίας,Πέλλας,Θεσ-
σαλονίκης.Απαραίτηταπρο-
σόντα, ευχέρεια λόγου,αγγλι-
κή γλώσσα, δίπλωμααυτοκι-
νήτου,άδειαεργασίαςπροσω-
πικούασφαλείας, εμπειρίαμε
βιογραφικόκαισυστάσεις.Μι-
σθός,ασφάλισηκαιποσοστά.
Παραλαβήδικαιολογητικώνμε
συνέντευξηστακεντρικάγρα-
φεία μας, Θεσσαλονίκης 45
Βέροιαwww.securitytsiflidis.

gr-sales@securitytsiflidis.gr-
Τηλ.2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία νο-

σοκ.κρεβάτιηλεκτρ.μεκο-
μπιούτερ σε άριστη κατά-
σταση. Τηλ.: 6977 402239
κοςΓιώργος.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά εί-
δη τηςCICUσεπολύ καλή
κατάσταση, 400 ευρώ όλα
μαζί.Τηλ.:2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

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

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

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλαστα600 ευρώ.Ηπαραλαβή γίνεται από
τοναγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι χαμηλή.Ηπεριοχή είναι
έξωαπό τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο
6981088721.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
-Υπόγειοκυριαχρήση90τ.μ.

-Ισόγειοκύριαχρήση90τ.μ.

-Όροφοςκύριαχρήση90τ.μ.

-2ος όροφος κύρια χρήση

90τ.μ.,σύνολο360τ.μ..Έχει

κλιματισμόκαασανσέρ.Αρι-

στοτέλους21,στοκέντροτης

Βέροιας.Πληροφορίες: 6945

541642 (Ζαφείρης) & 6972

605550(Βασίλης)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός, α-
πόφοιτοςΑΕΙ ήΤΕΙ για να
εργασθείμεπλήρεςωράριο
στο κατάστημαHair Shop.
Τηλ.:2331024141.

Από το Φροντι-
στήριο «ΟΜΙΛΟΣ»
ζητούνται: Φυσικός,
Χημικός καιΜαθημα-
τικός. Πληροφορίες
στο τηλέφωνο: 23310
21021.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να

γνωρίζει το πρόγραμμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα

Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που

να έχει γνώσεις χειριστή

κλαρκ

Πληροφορίες  στο

τηλ.:6947021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗμεέδρατηΒέροια,
ζητάάνδραή γυναίκαα-
πό 30 έως 50 ετών για
το Τμήμα Πωλήσεων.
Προσφέρει μισθό,πλήρη
ασφάλιση,αυτοκίνητοκαι
κινητό.Πληροφορίες στο
6947021868.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΠΙΠΛΑ
Πωλούνταιοικιακάέπιπλαμεταχειρισμένασετιμήευκαιρί-

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

ΜΑΘΗΜΑΤ ΙΚΟΣ
με εμπειρία παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήμα-
τασε μαθητές Γυμνα-
σίου-Λυκείου. Τιμές
προσιτές. Πληρ. τηλ.:
6934447574.



Το ζήτημα των σχέσεων με 
την Τουρκία έθεσαν πριν από 
λίγο ο Έλληνας πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης και 
ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας Νίκος Αναστάσιάδης.

Σύμφωνα με ενημέρωση 
κυβερνητικού αξιωματούχου, 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης ζήτησε ξεκάθαρες 
επιλογές για αυστηρές κυρώ-
σεις κατά της Τουρκίας. Οι ίδιες 
αρμόδιες πηγές ανέφεραν ότι 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε 
ότι δεν γίνεται η Τουρκία να πα-
ραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώ-
ματα δύο κρατών μελών και να 
μην υπάρχει ισχυρή αντίδραση.

Επιπλέον, έθιξε το ζήτημα 
της μετατροπής της Αγίας Σο-
φίας σε τζαμί, υπογραμμίζοντας 
ότι είναι ενδεικτικό για τον τρό-
πο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις διεθνείς συμφωνίες, 
τον αλληλοσεβασμό και τον διαθρησκειακό διάλογο.

Τέλος, ζήτησε να συζητηθεί αναλυτικά η σχέση Ε-
Ε-Τουρκίας στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

«Συλλογικά πρέπει να απαντά η ΕΕ κάθε φορά που 
η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο»,  τόνισε ο Πρό-
εδρος 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 κρα-
τών 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 Έλλη-
νας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχό-
μενος 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 οικονο-
μική 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 διαπραγμα-
τεύσεις, δεν είναι μόνο τα χρήματα. Είναι για τους πο-
λίτες 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 συνεδρία-
ση 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 Επι-
τροπή, 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 ενί-
σχυση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, παρά μόνο όσες 
ήδη προβλέπονται στις Συνθήκες και στο Σύμφωνο Στα-
θερότητας και Ανάπτυξης.

Οσον αφορά το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, 
ο κ. Μητσοτάκης 
διαμήνυσε, μέ-
σω της χθεσινής 
συνεδρίασης του 
ΕΛΚ, ότι η Ελ-
λάδα διαφωνεί 
με την πρόταση 
για μείωση των 
πόρων γ ια  τη 
διαχείριση των 
συνόρων και του 
προσφυγικού, υ-
πογραμμίζοντας 
ότι η χώρα μας 
βρίσκεται στην 
πρώτη γραμμή, 
καθώς υπερασπί-
ζεται τα ευρωπαϊ-
κά σύνορα.

Παρά το γε-
γονός ότι τόσο οι 
αρχικές όσο και 
οι συμβιβαστικές 
προτάσεις για το 
Πολυετές Δημο-
σιονομικό Πλαί-
σιο 2021-2027 
κρίνονται γενικά 
ι κανοπο ιητ ικές 
για την Ελλάδα, 
η χώρα μας θε-
ωρεί ότι οι πόροι 
πρέπει να είναι 
επαρκείς και για 
το Ταμείο Ασύλου 
και την αντιμετώ-
πιση της μεγάλης 
πρόκλησης του 
προσφυγικού-με-
ταναστευτ ικού, 
αλλά και για την 
κλιματική αλλαγή.

Κρατική επιδότηση 
έως 600 ευρώ θα δίνει 
το δημόσιο στην μηνι-
αία δόση των πολιτών 
που πλήττονται από 
την κρίση του κορωνο-
ϊού αλλά εξυπηρετούν 
κανονικά τα τραπεζικά 
δάνειά τους. Η μεγίστη 
επιδότηση θα περιορί-
ζεται στα 500 ευρώ για 
όσους έχουν μη εξυπη-
ρετούμενα 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 Κοι-
νοβούλιο προς ψήφιση και με το οποίο επιδο-
τούμε για 9 μήνες όλα τα στεγαστικά και επιχει-
ρηματικά δάνεια με υποθήκη στην κύρια κατοι-
κία, όλων όσων επλήγησαν από τον κορονοϊό.

Οι	δικαιούχοι	του	προγράμματος	είναι	δι-
ευρυμένοι	σε	σχέση	με	το	πρόγραμμα	προ-
στασίας	 της	Α΄	 κατοικίας	που	βρήκαμε	από	
την	προηγούμενη	Κυβέρνηση.	Εντάσσονται:

Φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους 
που έχουν πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έ-
κτακτη 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 μορ-
φή της επιστρεπτέας προκαταβολής

Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μη-
χανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡ-
ΓΑΣΙΑ»

Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμέ-
νο ενοίκιο.

Για όλες αυτές τις κατηγορίες πληγέντων 
παρέχουμε επιδότηση, τόσο για τα εξυπηρετού-
μενα όσο και για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
(ενώ το πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρ-
νησης επιδοτούσε μόνο τα δάνεια που ήταν μη 
εξυπηρετούμενα στις 31/1/22018).

Αναλυτικότερα:
Α.	Για	 τα	 εξυπηρετούμενα	δάνεια:	 επιδο-

τούμε	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 ξε-
περνά 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 πρό-
γραμμα 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 ξεπερ-
νά τις 600.000 ευρώ (έναντι 280.000 ευρώ στο 
πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ)

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώ-
τατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει 
τα 600 ευρώ.

Β.	Για	 τα	μη	εξυπηρετούμενα	δάνεια,	που	
συμπεριλαμβάνονται	και	τα	δάνεια	που	ρυθμί-
στηκαν	πρόσφατα:	επιδοτούμε	τη	μηνιαία	δό-
ση	σε	ποσοστό	80%	κατά	το	1ο	τρίμηνο,	κατά	
70%	το	2ο	τρίμηνο	και	κατά	60%	το	3ο	τρίμηνο.	
Οι	προϋποθέσεις,	δηλαδή	τα	κριτήρια	επιλε-
ξιμότητας,	 είναι	διευρυμένα	 έναντι	 του	προ-
γράμματος	της	προηγούμενης	Κυβέρνησης:

η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξε-
περνά 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 πρό-
γραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης)

το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά 
τις 45.000 ευρώ (έναντι 36.000 ευρώ στο πρό-
γραμμα 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 ξεπερ-
νά τις 500.000 ευρώ (έναντι 280.000 ευρώ στο 
πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης)

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώ-
τατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει 
τα 500 ευρώ.

Γ.	Για	 τα	μη	 εξυπηρετούμενα	δάνεια	που	
έχουν	ήδη	καταγγελθεί	και	οδηγούνται	σε	πλει-
στηριασμό,	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 ξε-
περνά 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 ξεπερ-
νά 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	αι-
τήσεις	μέχρι	τις	30	Σεπτεμβρίου	2020.

Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι «Με το πρόγραμ-
μα 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 πλη-
γεί 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 δανειολη-
πτών 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 δια-
χείρισης 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 επι-
δοτούμε ένα σημαντικό κομμάτι της μηνιαίας 
δόσης του δανείου.

Αποτρέπεται η κατάχρηση του νέου πλαισίου 
από στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας μιας νέ-
ας γενιάς «κόκκινων» δανείων, λόγω της κρίσης 
που επέφερε η πανδημία

Ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, καθώς καλύ-
πτονται πολλαπλάσιοι δανειολήπτες σε σχέση 
με το πλαίσιο της προηγούμενης Κυβέρνησης.
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Πρώτη κατοικία: Νέο πρόγραμμα 
«ΓΕΦΥΡΑ» 9 μηνών για τα 

στεγαστικά δάνεια, επιδότηση 
έως και 600 ευρώ, ποιους αφορά

Σύνοδος Κορυφής: Θέμα Τουρκίας 
έθεσαν με το «καλημέρα» 

Μητσοτάκης και Αναστασιάδης
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