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Στα ύψη η τιμή σε ημαθιώτικα 
πρώιμα κεράσια και βερίκοκα
 αλλά στα βάθη η ποσότητα

Πότε θα φτάσουν τα κοινόχρηστα 
ποδήλατα στη Βέροια; 

Πλησιάζει η πληρωμή του Δώρου 
Πάσχα στον ιδιωτικό τομέα

Στον 54χρονο 
Κώστα 

Καρατζά ανήκει 
το πτώμα που
 βρέθηκε σε 

εγκαταλελειμμένο 
σπίτι στα 

«τενεκετζίδικα» 
Βέροιας

 Έργον ουδέν όνειδος...
Του ΠάρηΠαπακανάκηΣελ. 3

Αλλαγή σκηνικού και λειτουργίας
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Η εταιρεία 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 

με έδρα τα Γιαννιτσά , στα πλαίσια
 επενδύσεων και ανάπτυξης 

των παραγωγικών της δραστηριοτήτων, 
αναζητά μηχανικούς – τεχνικούς 

και χειριστές κλαρκ με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2382022064
Email: personnel@pavlides-group.gr

Καθαρίζουν μέσα 
κι έξω και 
ρυθμίζουν τα 
τραπεζοκαθίσματά 
τους για την 
Δευτέρα οι 
καταστηματάρχες 
της Εστίασης
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Από Δευτέρα επανέρχεται
το πάμε για καφέ!

  Μια από τις πιο προσφιλείς εκφράσεις του 
νεοέλληνα είναι το πάμε για καφέ, που ενίοτε έχει 
την παραλλαγή πάμε για ποτό ή ειδικότερα στην 
περιοχή μας πάμε για τσίπουρο. Τους τελευταίους 
2 μήνες με την καραντίνα λόγω κορωνοϊού και τα 
προσωρινά λουκέτα στα καταστήματα εστίασης, 
αυτή η καθημερινή έκφραση και συνήθεια 
έγινε μακρινό όνειρο και μπήκε στο ψυγείο. 
Συνειδητοποιήσαμε ότι η πιο απλή καθημερινή 
συνήθεια ήταν πια απαγορευμένη και απέκτησε 
μεγαλύτερη αξία αφού την στερηθήκαμε. Από 
Δευτέρα η εστίαση ανοίγει και ήδη έχουν κλειστεί 
τα πρώτα ραντεβού για τον πολυπόθητο καφέ, όχι 
σε πλαστικό στο όρθιο, αλλά με σέρβις σε γυάλινο. 
Τώρα φυσικά δεν ξέρουμε πως θα επανέλθουμε στο 
3ευρω/καφέ, αφού τόσο καιρό το ευρουλάκι και 
κάτι, έκανε πολύ κόσμο να καλομάθει. Μπροστά 
όμως στην απόλαυση…
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του Σαββατοκύριακου

Άρχισε η επέλαση
των κουνουπιών

Σίγουραθα έχετε αντιληφθεί ότι τα κουνουπάκια άρχισαν
τιςπρώτεςτουςεπισκέψειςπάνωστοδέρμαμαςκαιμέσαστα
δωμάτια, με τον χαρακτηριστικό τους ήχο και τα ενοχλητικά
τσιμπηματάκιατους.

Διαβάσαμε όμωςοτι μπορούμε να προστατευθούμε από
τακουνούπιαακολουθώνταςκάποιεςαπλέςκαιβασικέςοδη-
γίες.Τακουνούπιαείναιπιοδραστήριααπότοσούρουποέως
την αυγή και σε θαμνώδηπεριοχές και κοντάσε λιμνάζοντα
νερά.

Τα κουνούπια λοιπόν χρειάζονται νερό για να αναπαρα-
χθούν, οπότε, εάνφροντίζετε νααποστραγγίζετεπροσεκτικά
όλεςτιςπηγέςστάσιμουνερούγύρωαπότοσπίτικαιτηναυλή
σας, (μπολ νερού για το κατοικίδιο, υδρορροές, σκουπίδια
κ.λπ.)τααποθαρρύνετενασαςπλησιάσουνενώέναςτρόπος
προστασίαςείναιπίσηςταανοιχτόχρωμα,φαρδιάρούχα,μα-
κρυμάνικαμπλουζάκιακαιμακριάπαντελόνια, τακαπέλα,και
οικάλτσες.

Ποιοι θα αναγκαστούν να επιστρέψουν πίσω
το έκτακτο επίδομα των 800 ευρώ;

ΣυνεχίζονταισταδιακάοιπληρωμέςαπότηνΔευτέραγιαόσουςδενέχουνπάρειτηναποζημίωσηειδικούσκοπού
ύψους800ευρώκιαυτόδιότιγίνονταιδιασταυρώσειςαπότηνΑΑΔΕ,καθώςδιαπιστώθηκεότισημαντικόςαριθμός
τωνεργαζομένωνειδικώνκατηγοριώνέκανεαιτήσειςδύοφορέςμεαποτέλεσμαναέχουνπάρειδύοφορές τα800
ευρώκαιτώραθαπρέπειναταεπιστρέψουνπίσω.

Γιατολόγοαυτόηυποβολήτωνυπεύθυνωνδηλώσεωνγιατουςεργαζόμενουςειδικώνκατηγοριώνθαπαραταθεί
μέχριτις31Μαΐου.

Σύμφωναμεπληροφορίεςτουdikaiologitika.grαπότηνΔευτέραθαξεκινήσουνσταδιακάοιπληρωμέςόλωνόσων
ελέγχονταικαιδιασταυρώνονταιαπότηνΑΑΔΕπροκειμένουναεντοπιστούνοιπεριπτώσειςτωνεργαζομένωνπου
πήρανδύοφορέςτα800ευρώ.

Στον 54χρονο Κώστα Καρατζά ανήκει το πτώμα
που βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι

στα «τενεκετζίδικα» Βέροιας

Έγινεχθεςεπίσημαγνωστό,τοπόρισματηςιατροδικα-
στικήςεξέτασης (DNA)για τοπτώματουάνδραπουβρέ-
θηκετηνΤρίτη5Μαΐουκρεμασμένοςκαισεπροχωρημένη
σήψησε εγκαταλελειμμένοσπίτι επί της οδού Γεωργίου
ΓουδήστηΒέροια.Πρόκειται για τον 54χρονο υδραυλικό
ΚώσταΚαρατζά,οοποίοςείχεεξαφανιστείαπότις14Φε-
βρουαρίου2020καιαπότις22ξεκίνησεηαναζήτησήτου
καιμέσωsilveralert…Δυστυχώςείχεμοιραίοτέλος…

ΠλησιάζειηπληρωμήτουΔώρουΠάσχα
στονιδιωτικότομέα

ΌσοιεργοδότεςκαταβάλουνστουςεργαζομένουςτουςτοεπίδομαεορτώνΠάσχαέτους2020σεχρόνομεταγενέστε-
ροαπότηδήληημέρακαταβολήςτου(15.4.2020),θαπρέπειναέχουνυπόψητουςότιθαπρέπεινατοκαταβάλλουν
μέχριτις30Ιουνίου2020.Στηνπερίπτωσηπουείχανεργαζομένουςσεαναστολή,τοποσόγιατοεπίδομαΠάσχαπου
αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημααναστολής της εργασιακήςσχέσης καταβάλλεται από τον κρατικόπροϋπολογισμό.
Οιεπιχειρήσεις-εργοδότεςθαπρέπεινακαταβάλλουνστουςεργαζομένουςτοσύνολοτουεπιδόματοςεορτώνΠάσχα,
δηλαδήτόσοτοποσόπουκαλύπτεταιαπότονίδιοτονεργοδότηόσοκαιτοποσόπουκαλύπτεταιαπότονκρατικόπρο-
ϋπολογισμόκαιαποδίδουντιςοφειλόμενεςγιατοσύνολοτουεπιδόματος,ασφαλιστικέςεισφορέςκαικρατήσειςστους
οικείουςφορείςκαιθαακολουθήσουνστηνσυνέχειαμιαδιαδικασίαγιανατουςεπιστραφείτοαναλογούνστοΔημόσιο
ποσό.ΘαυποβάλλουντηνΑναλυτικήΠεριοδικήΔήλωση(Α.Π.Δ.) τουεπιδόματοςεορτώνΠάσχαέωςτην10η Ιουλίου
2020,ανεξαρτήτωςτηςημερομηνίαςκαταβολήςτουεπιδόματοςεορτώνΠάσχαστουςδικαιούχους.Στησυνέχειαοιερ-
γοδότεςθαδηλώσουνόλατααπαραίτηταστοιχείασεειδικόπροτούτοΈντυπουπεύθυνηςδήλωσηςστοΠληροφοριακό
σύστημα«ΕΡΓΑΝΗ»τουΥπουργείουΕργασίαςκαιΚοινωνικώνΥποθέσεων,ήτοιταστοιχείατηςεπιχείρησης,ταστοιχεία
τουτραπεζικούτουςλογαριασμού(ΙΒΑΝ),ταστοιχείατωνεργαζομένωντουςκαθώςκαιτοποσότουεπιδόματοςεορτών
Πάσχα2020(μικτέςαποδοχέςεργαζομένουκαιαναλογούσεςεργοδοτικέςεισφορέςκαικρατήσεις)πουαντιστοιχείστο
χρονικόδιάστημααναστολήςτηςεργασιακήςσχέσηςεκάστουμισθωτούκαιτοοποίοκαλύπτεταιαπότονκρατικόπροϋ-
πολογισμό.Αφούγίνειεπεξεργασία,έλεγχοςκαιδιασταύρωσητωνστοιχείων,κάποιαστιγμήθαπιστωθούνκαιταχρή-
ματα,ανκαιτοπιθανότεροείναινασυμψηφιστούνμεάλλεςοφειλέςπουέχουνοιπερισσότερεςεπιχειρήσεις.Πάντωςμε
δεδομένητηνέλλειψηρευστότηταςθαέπρεπετουλάχιστονναπροβλεφθείνακαταβάλειηεπιχείρησημόνοτομέροςπου
τηςαναλογείαπότοΔώροΠάσχακαιναμηνπεριμένειπότεκαιανθατηςεπιστραφείαπότοκράτοςησυμμετοχήτου.

Σταύψηητιμήσεημαθιώτικαπρώιμακεράσια
καιβερίκοκααλλάσταβάθηηποσότητα

Είναιπραγματικάφαινόμενοηφετινή
χρονιά για τις εξαγωγές τωνπρώιμων
κερασιώνκαιβερίκοκωντηςΗμαθίας,τα
οποία από τη μία έχουν χτυπήσειπολύ
υψηλές τιμές (μέχρι και 6 ευρώ το κιλό
για τα κεράσια), από τηνάλληόμωςυ-
πάρχειέλλειψηποσοτήτωνκαιπαραγω-
γής.Χαρακτηριστικά είναι τασυγκριτικά
στοιχείαπου μας έδωσε ο τεχνολόγος,
γεωπόνος του«Α.Σ.ΝέοςΑλιάκμων»,
υπεύθυνος παραγωγής και ποιοτικού
ελέγχου τωνπροιόντων,κ.ΑνδρέαςΟ-
βετζίκογλου, επισημαίνοντας ότι φέτος
οι ποσότητες στα πρώιμα κεράσια έ-
πεσαν κατά 50% και στα βερίκοκα κα-
τά 80%, σε σχέση με την ίδιαπερσινή
καλλιεργητικήπερίοδο.Η καλύτερη μέ-
ρα τουπρώιμουκερασιούφέτοςήτανη
παραλαβή 12 τόνων, ενώ η αντίστοιχη

καλύτερημέρα(παραλαβή)πέρυσι,ήταν25τόνοι.Αυτόμπορείναευνοείτηντιμή,αλλάδενεκτιμάταιωςθετικόδεδομέ-
νο,καθότιευνοείελάχιστουςκαλλιεργητέςπρώιμωνκαιμόνοντιςπρώτεςημέρεςτηςσυγκομιδής.Εξάλλουητόσομικρή
παραγωγή,δυσκολεύεικαιτηνσυμπλήρωσηφορτίωναφούδενεπαρκούννακαλύψουντιςπαραγγελίεςτουεξωτερικού,
επισημαίνειοκ.Οβετζίκογλου.Γιααυτότολόγομιλάμεγιαφαινόμενοκαιοξύμωροσχήματοοποίοβέβαιαθα«στρώσει»
προχωρώνταςσταόψιμα.Ελπίζουμεαπλά,νακρατηθούνσεκαλόεπίπεδοκαιισορροπίεςοιτιμέςκαιηπαραγωγή-διά-
θεσητωνπροιόντωντουνομού,προςόφελοςόλων.

*Νασημειώσουμεγιατηνακρίβειατωνστοιχείωνότιστον«Α.Σ.ΝέοςΑλιάκμων»υπάρχουν630ενεργάμέλη–πα-
ραγωγοί,με15.000στρ.καλλιεργούμενεςεκτάσεις,30.000τόνουςσυνολικήετήσιαπαραγωγή,200θέσειςεργασίαςκαι
έχει12εκατομ.ευρώετήσιοκύκλοεργασιών.
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Πότε θα φτάσουν τα κοινόχρηστα ποδήλατα στη Βέροια; 
Στις 23 Οκτωβρίου 2019 είχε  εγκριθεί  από το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, κατά πλειοψηφία, ο  κανονισμός 

όρων χρήσης και λειτουργίας του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ)Δήμου Βέ-
ροιας. Μιλάμε για το αυτοματοποιημένο σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων που θα μπορούν να νοικιάζουν οι 
χρήστες από τις θέσεις αποδοχής-κλειδώματος και έχουν ήδη τοποθετηθεί σε 4 σημεία της πόλης: 1. Πλατεία 
Κόρακα, 2. πλατεία Ωρολογίου, 3. πλατεία Αγ. Αναργύρων, 4. πλατεία Ελιάς. Το Αυτοματοποιημένο Σύστημα 
Ποδηλάτων είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Βέροιας και χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Ενώ είχε προβλεφθεί και η τελευταία λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία του εγχειρήματος, τα πο-
δήλατα ακόμη δεν έχουν έρθει! Οι σταθμοί μίσθωσης των ποδηλάτων που έχουν εγκατασταθεί εδώ και τόσους 
μήνες παρουσιάζουν δυστυχώς φθορές, όπως και σημάδια από γκράφιτι. Από την στιγμή που στέκουν εκεί μη 
λειτουργικά για τόσους μήνες, είναι απορίας άξιο πως δεν τα έχουν «σηκώσει» ακόμη. Πάντως η άνοιξη πλησιά-
ζει στο τέλος της και «μυρίσαμε» ήδη καλοκαίρι, αν δεν έρθουν τα ποδήλατα αυτή την περίοδο και εμφανιστούν 
κατά τον χειμώνα, θα τα βλέπουμε παρκαρισμένα στις βάσεις και θα περιμένουμε το επόμενο καλοκαίρι.  Θα πε-
ριμένουμε ενημέρωση αν βρίσκονται στο δρόμο και πότε να τα περιμένουμε.

Αλλαγή σκηνικού και λειτουργίας
Καθαρίζουν μέσα κι έξω και ρυθμίζουν τα τραπεζοκαθίσματά τους 

για την Δευτέρα οι καταστηματάρχες της Εστίασης

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: «Με εργόσημο η ασφάλιση 
των μετακλητών εργατών γης» 

-Εκδίδεται άμεσα η σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
 
Με εργόσημο και όχι με εισφορές προς τον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) θα ασφαλίζονται οι μετακλητοί εργάτες γης, που απασχολούνται σε γεωργικές εργασίες, 

όπως διαβεβαίωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τον Αν. Γεν. Γραμματέα ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτή Ημαθίας κ. Λάζαρο Τσαβδαρίδη σε επικοινωνία τους 
για το συγκεκριμένο φλέγον ζήτημα, που απασχολεί το σύνολο του αγροτικού κόσμου της Ημαθίας.

Όπως δηλώνει ο βουλευτής, «αποδίδουν έτσι καρπούς οι πιέσεις και οι εκκλήσεις όλου του προηγούμενου χρονικού διαστήματος προς την ηγεσία του 
Υπουργείου καθώς στις αμέσως επόμενες ημέρες, ρυθμίζεται και νομοθετικά το ζήτημα με την έκδοση της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ενώ  
λαμβάνει τέλος η αγωνία των παραγωγών αφού επιλύεται με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο το ζήτημα της ασφάλισης των απασχολούμενων στα κτήματα, 
προκειμένου αφενός να είναι απολύτως σύννομη αφετέρου να είναι αντικειμενική και απολύτως ανάλογη με τις ημέρες εργασίας που θα προσφέρουν οι εν 
λόγω απασχολούμενοι (σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε ο κ. Τσαβδαρίδης η ελάχιστη Υποχρέωση των παραγωγών θα είναι να κόψουν τουλάχιστον 20 
εργόσημα για κάθε μετακλητό εργάτη γης). 

Κυρίως όμως, όπως τονίζει ο κ. Τσαβδαρίδης «η πληρωμή με εργόσημο των μετακλητών εργατών Γης, για την έλευση των οποίων έχουν υποβληθεί πάνω 
από 2000 αιτήσεις στην Ημαθία και ήδη έχει έρθει στη χώρα μας το 50% αυτών, αναδεικνύεται ως η πλέον ήπια οικονομική επιβάρυνση για τους παραγω-
γούς, ιδιαίτερα σε μία δύσκολη εποχή. Καταδεικνύει δε για πολλοστή φορά την απόλυτη δέσμευση της Κυβέρνησης να επιλύει ταχύτατα και αποτελεσματικά 
τα σημαντικά προβλήματα του κόσμου της πρωτογενούς παραγωγής» .   

Μια και σήμερα  για την επανεκκίνηση του 
κλάδου της εστίασης και οι καταστηματάρχες  
από χθες ξεκίνησαν τις  προετοιμασίες  με 
γενική καθαριότητα μέσα και έξω από τα μα-
γαζιά τους , αφαιρώντας τα τραπέζια που «πε-
ρισσεύουν» αυτό το καλοκαίρι, αφού ο κορο-
νοϊός θέλει αποστάσεις μεταξύ των θαμώνων 
άλλα και των εργαζομένων με  τους πελάτες. 
Έτσι, από το πρωί της Παρασκευής, οι κα-
ταστηματάρχες προσπαθούν να ρυθμίσουν 
τον χώρο των τραπεζοκαθισμάτων, σε πολύ 
συγκεκριμένες αποστάσεις, να απολυμάνουν, 
να προμηθευτούν προστατευτικά που επιβάλ-
λουν  τα μέτρα, ακόμα και να ρυθμίσουν τον ε-
ξαερισμό αλλά και την χρήση των αιρκοντίσιον 
στους εσωτερικούς τους χώρους.

Και μπορεί να φαίνεται ότι επιστρέφει η…  
κανονικότητα στην καθημερινότητα της πόλης, 
ωστόσο, δεν θα είναι για κανέναν ίδια αυτή 
η Δευτέρα, με την 25η Μαίου της περσινής 
χρονιάς.

Στα μπαρ, στα καφέ, στα εστιατόρια και τα 
φαστφουντάδικα  θα επιτρέπεται ένας πελάτης 
ανά 2 τ.μ., ενώ σε κάθε τραπέζι θα κάθονται 
έως έξι άτομα, εκτός αν πρόκειται για περί-
πτωση οικογένειας με ανήλικα τέκνα. Επιπλέ-
ον, είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από 
το προσωπικό, ενώ για τους πελάτες απλά 
συνιστάται

Αλλαγές υφίστανται και  τα ταμεία, τα ση-
μεία παράδοσης take-away και οι τουαλέτες 
των καταστημάτων. Σε όλα αυτά τα σημεία 
πρέπει να υπάρχουν αντισηπτικά, ενώ απο-
τελεί υποχρέωση των καταστημάτων να τα 
απολυμαίνουν συστηματικά.

Οι επαγγελματίες καταβάλουν μεγάλες  
προσπάθειες για την επανεκκίνηση του κλά-
δου τους  και παρά τις πρωτόγνωρες δυσκο-
λίες, αισιοδοξούν και ελπίζουν ότι δεν θα βγει 
με αρνητικό πρόσημο το καλοκαίρι του 2020.  
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Γράφει ο Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Όταν κηρύχτηκε  η Ελληνική Επανάστα-
ση του 1821 στην Ευρώπη επικρατούσε 
το επαναστατικό κλίμα. Οι ηγεμόνες  που 
αποτελούσαν την “Ιερή Συμμαχία”, μετά 
την ήττα του Ναπολέοντα, είχαν κάθε λόγο  
να θεωρούν τις  επαναστατικές δραστηρι-
ότητες εγκλήματα και να τις θεωρούν πη-
γές των Καρμπονάροι (μέλη συνωμοτικός 

οργάνωσης) της Ιταλίας.  Παρά την απαγόρευση την οποία δέχτηκε 
από Ευρωπαϊκά  Κοινοβούλια η Ελληνική Επανάσταση τόλμησε και  
εκδηλώθηκε. Ενώ οι μάχες μαίνονται και στα πεδία των μαχών της ε-
παναστατημένης Ελλάδας  και το αίμα των πολεμιστών να ρέει, κίνησε 
τη συμπάθεια των λαών της Ευρώπης. Ως αίτια της συμπαράστασης 
θεωρείται η ιστορία και ο πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδος ήταν και 
η συγκίνηση που ένιωσαν οι λαοί της Ευρώπης για τον υπέρ της 
ελευθερίας αγώνα τους. Δημιουργήθηκε έτσι στις πόλεις ένα κύμα Ευ-
ρωπαίων που ήθελε να έρθει στην Ελλάδα στο πλευρό των Ελλήνων 
πολεμιστών. Το κίνημα είναι γνωστό στην ιστορία ως «Φιλελληνισμός. 
Προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίας στις δύσκολες στιγμές της ιστορίας 
.Πολλοί ήταν οι ξένοι καταγόμενοι  από διάφορες πόλεις και κοινωνικές 
ομάδες κυρίως στρατιωτικών που ήρθαν να πολεμήσουν 1

«Με την έκρηξη της Ελληνικής εξέγερσης ο φιλελληνισμό διαδό-
θηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη και εκδηλώθηκε με την κάθοδο εθελο-
ντών στον Ελληνικό αγώνα με τη δημοσίευση πολυάριθμων φιλελλη-
νικών άρθρων στον Ευρωπαϊκό τύπο με την αποστολή χρημάτων και 
πολεμοφοδίων στους επαναστατημένους Έλληνες και με την ίδρυση 
φιλελληνικών εταιρειών. »Τέτοιες εταιρείες, συνδικάτα ιδρύθηκαν  στη 
Γαλλία, τη Γερμανία, στην Ελβετία και με διάφορους τρόπους βοηθού-
σαν κυρίως οικονομικά τον αγώνα των Ελλήνων στις ΗΠΑ ιδιαίτερα με 
το διάγγελμα του προέδρου Μονρόε και στην Αγγλία εκδηλώθηκε με 
τον Λόρδο Βύρωνα. 2

Ο όρος Φιλέλληνας (Αρχαία Ελληνική: «Φιλέλλην», σύνθετη φίλος 
+ Έλλην), αποτελεί χαρακτηρισμό εκείνων που τρέφουν ιδιαίτερη αγά-
πη προς τους Έλληνες και κάθε τι ελληνικό που την εκδηλώνει όμως 
δια λόγου ή έργου. Στη νεοελληνική καθιερώθηκε να λέγεται για ξένους 
υπηκόους που εκδήλωσαν φίλια αισθήματα προς την Ελλάδα, κυρίως 
κατά τον Αγώνα της ανεξαρτησίας του 1821.

 «Ο Λόρδος Βύρων( Τζορτζ Γκόντον Μπάιρον) ήταν Άγγλος ποιητής 
και μεγάλος φιλέλληνας σύμβολο του αγνού πατριωτισμού του 19ου 
αιώνα. Γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 22Ιανουαρίου 1788. Πατέρας του 
ήταν, ευγενής δανδής(σ.σ. ο νέος που θέλει να φαίνεται κομψός),της 
εποχής και μητέρα του η Κάθριν που καταγόταν από αριστοκρατική οι-
κογένεια της Σκοτίας. Σε ηλικία 10 ετών κληρονόμησε τον τίτλο και την 
περιουσία του Λόρδου Μπάιρον αδελφού του παππού του». Σπούδα-

σε σε διάφορα Πανεπιστήμια της Αγγλίας. Ήταν ευαίσθητος  τύπος, 
ερωτευόταν συχνά και η ζωή του  φαινόταν προσηλωμένη στο πάθος 
και την τέχνη. 3

«Το 1823, ο αεικίνητος Βύρων αναλαμβάνει την πρόσκληση να 
υποστηρίξει ενεργά τον ελληνικό αγώνα για ανεξαρτησία από τον οθω-
μανικό ζυγό. Ο ίδιος δαπανά ένα τεράστιο ποσό της προσωπικής του 
περιουσίας για την επισκευή του ελληνικού στόλου και συγκροτεί δικό 
του στρατιωτικό απόσπασμα, αποτελούμενο από σουλιώτες μαχητές! 
Γράφει σχετικά στο «Ημερολόγιο της Κεφαλλονιάς» (Ιούνιος 1823): 
«Οι σκλάβοι ξεσηκώθηκαν / κι εγώ θα κάνω πίσω; / Το στάχυ ξανα-ω-
ρίμασε / κι εγώ δεν θα θερίσω;».4

Αφού παρέμεινε 6 μήνες στην Κεφαλονιά, αποφασίζει να κατευθυν-
θεί στον Μοριά, και στη συνέχεια εγκαθίσταται ωστόσο στο Μεσολόγγι, 
Εκεί έρχεται σε επαφή με τον Μαυροκορδάτο, στον οποίο και δίνει άλ-
λο ένα μεγάλο ποσό της προσωπικής του περιουσίας για τις ανάγκες 
του αγώνα.  Επειδή έβλεπε  τις πολιτικές διαμάχες που είχαν ήδη ξε-
σπάσει στους μεταξύ των ελλήνων αγωνιστών, καλεί σε αποκλειστική 
χρήση των χρημάτων για την απελευθέρωση του έθνους και όχι για 
αλλότριους πολιτικούς σκοπούς.

   Ταυτοχρόνως, λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ αγω-
νιστών και βρετανών φιλελλήνων για τη σύναψη του πρώτου επανα-
στατικού δανείου, ως μέλος άλλωστε του Φιλελληνικού Κομιτάτου του 
Λονδίνου, κρούοντας παράλληλα τον κώδωνα του κινδύνου για την 
κατεύθυνση των χρημάτων. Παράλληλα με το μέλημά του για τη στρα-
τιωτική πορεία της Επανάστασης, αναλαμβάνει τον ρόλο να γεφυρώ-
σει το χάσμα μεταξύ των οπλαρχηγών. 

Ο Βύρων στις 28 Μαρτίου του 1824,βράχηκε κατά την ιππασία από 
καταρρακτώδη βροχή και μετά από λίγο έπαθε υψηλό πυρετό με απο-
τέλεσμα να στις 2 Απριλίου να επέλθει ο θάνατος. Τον πένθησε όλη η 
Ελλάδα για τη μεγάλη του προσφορά στην Επανάσταση του 1821. Ο 
θρήνος για τον χαμό του απλώθηκε όχι μόνο στην επαναστατημένη 
Ελλάδα, που τον έκλαψε ως ήρωα, αλλά και την Αγγλία, που πένθησε 
τον θάνατο του κορυφαίου ρομαντικού ποιητή της. Η πόλη του Μεσο-
λογγίου για να τον τιμήσει , πριν από την ταρίχευση, αφαιρέθηκαν τα 
σπλάχνα του από το σώμα του   τοποθετήθηκαν  στην εκκλησία του Α-
γίου Σπυρίδωνος. Το σώμα του κατόπιν επιθυμίας του στάλθηκε στην 
πατρίδα του την Αγγλία. Ο Διονύσιος Σολωμός γράφει: «Λευτεριά για 
λίγο πάψε / να χτυπάς με το σπαθί / κι έλα σίμωσε και κλάψε / εις του 
Μπάιρον το κορμί»5

              ΑΥΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΤΟ 2021
Βιβλιογραφία
1.Ιστορία των Ελλήνων τ.9 σελ.338.εκδ. ΔΟΜΗ/ 
2.Κ.Βακαλόπουλος «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» σελ.132 εκδ. Αδελ-

φών Κυριακίδη /
3 Κοινωνική δικτύωση. /4 ΙΣΤΟΡΙΚΑ. τεύχος  281 σελ.σελ.30 

-2005/5.Σπυρίδων Τρικούπης.»ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑ-
ΣΤΑΣΗΣ.  τ. Γ’ σελ.118-119.Εκδόσεις Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ

Συνεχίζεται

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ 1821

ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ (1788-1824
    «Αν είμαι ποιητής, ο αέρας της Ελλάδος με έκανε» Λ. Βύρων

 

ΛΟΓΟΣ ΔΙΧΩΣ 
ΑΜΦΙΑ...

Έχω στο νου μου τοπία  Ιμπρεσιονιστών ζωγράφων 
που ικετεύουν την Φύση και
γυναίκες πλουμιστές που μαζεύουν οίκτο σε πανέρια 
σε κήπους με τριανταφυλλιές και
δένδρα που υποκλίνονται στους αγέρηδες.

Να… εκεί , 
είναι ζωγραφισμένα πορτοκάλια και ρόδια .
Πόση πραγματικότητα θυσιάστηκε 
για να ζωγραφιστούν;

Είναι γενναίος ή δειλός ο Νέος Κόσμος σκέφτομαι;
 
Πόλεμοι ζητούν συγνώμη απ` τον άγνωστο 
στρατιώτη.
Απαθές κοινό στα καφενεία,  
ξεχασμένο σε  χάρτες που ξεναγούν τους Αγίους
στις ολονύκτιες παρακλήσεις της ανθρώπινης μοίρας.

Πολλές φορές ακόμη και το ΤΙΠΟΤΑ
ψάχνει να βρει την έννοιά του.
Γι` αυτό κι οι αρχιτέκτονες κρύβονται βλέποντας 
τα «ανάπηρα κτήρια» που σπουδάζουν αναισθησία 
και ξεχνούν να μετανοούν και να μεταλαμβάνουν  
την ελπίδα του ΩΡΑΙΟΥ.

Αχ ,τι στιγμές!
Πόσες μικροκαμωμένες λέξεις ντρέπονται
για τα οφειλόμενα στην ΩΡΑΙΟΤΗΤΑ!

Γιάννης Ναζλίδης

ΤΕΒΑ: Αναδιανομή 
τροφίμων και βρεφικών ειδών 

από τον Δήμο Βέροιας
Ο Δήμος Βέροιας ενημερώνει τους ωφελούμενους του προγράμματος ΤΕΒΑ ότι θα πραγματοποιηθεί μέσω 

της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ αναδιανομή με είδη ΞΗΡΩΝ και ΞΗΡΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ τροφίμων και 
διανομή ΒΥΣ και ΒΥΣ ΒΡΕΦΙΚΩΝ.

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο που βρίσκεται στο 3Ο Χιλιόμετρο Π.Ε.Ο. Βέροιας – Θεσσαλονί-
κης (δίπλα από τα ελαστικά BRIDGESTONE) την Πέμπτη 28 και την Παρασκευή 29 Μαϊου 2020 από τις 08:00 
έως τις 14:00. 

Κάθε ωφελούμενος της αναδιανομής θα παραλάβει τα εξής Ξηρά προϊόντα:
1 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 2 ΡΥΖΙ ΣΥΣΚ.  3 ΚΟΤΟΣΟΥΠΑ ΜΕ ΖΥΜΑΡΙΚΑ  4 ΚΟΡΝ ΦΛΕΪΚΣ 5 ΑΛΕΥΡΙ                                                

6  ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ  7  ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 8  ΣΟΥΠΑ ΜΙΝΕΣΤΡΟΝΕ 9  ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 10  ΕΛΑΙΟΛΑ-
ΔΟ Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενο:  8,2  κιλά.

Κάθε ωφελούμενος με βρέφος της αναδιανομής θα παραλάβει επιπλέον τα εξής Ξηρά-Βρεφικά προϊόντα:
1. ΚΡΕΜΑ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ  2. ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ   3. ΓΑΛΑ Μακράς διάρκειας
Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενο:  3,2 κιλά.
Κάθε αίτηση θα παραλάβει τα εξής ΒΥΣ  προϊόντα:
1.ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 2. ΣΑΜΠΟΥΑΝ 3. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ Γ.Χ. 4. ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 5. ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙ-

ΜΟ ΡΟΥΧΩΝ   Σύνολο κιλών ανά αίτηση :  8,20  κιλά.
Κάθε ωφελούμενος με βρέφος θα παραλάβει επιπλέον τα εξής ΒΥΣ-Βρεφικά  προϊόντα:
1. ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ   2. ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ  
Οι δικαιούχοι να έχουν μαζί τους επίσημο έγγραφο που να αναγράφει το Α.Μ.Κ.Α. τους, καθώς και την α-

στυνομική τους ταυτότητα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Αν δεν προσέλθει ο ίδιος ο δικαιούχος:
-  ο εκπρόσωπός του θα πρέπει να έχει εξουσιοδότηση.
- Σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης θα πρέπει να προσκομίζεται αντίγραφο αυτής. 
Για την ασφαλή διεξαγωγή της διανομής , παρακαλούνται οι ωφελούμενοι να προσέρχονται στον χώρο 

διανομής μόνο (1) άτομο ανά αίτησης καθώς και να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας, ώστε ν’ αποφευχθεί ο 
συνωστισμός στο σημείο διανομής 

Δευτέρα 25 και Τρίτη 26 Μαΐου 2020 στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ
Νέα Διανομή Τροφικών και Βρεφικών 

Ειδών στον Δήμο Αλεξάνδρειας
 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ενημερώνει τους 

ωφελούμενους του προγράμματος ότι θα 
πραγματοποιηθεί μέσω της Κοινωνικής 
Σύμπραξης ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ διανομή με είδη 
ΞΗΡΩΝ τροφίμων, ΞΗΡΑ-ΒΡΕΦΙΚΑ, ΒΑ-
ΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ), ΒΥΣ 
ΒΡΕΦΙΚΑ.

Λαμβάνοντας όλοι υπόψη την ιδιαίτερη 
περίοδο που διανύουμε λόγω της πανδη-
μίας του κορωνοιού και προσπαθώντας 
να διασφαλίσουμε μια ασφαλή διανομή 
τροφίμων πρέπει να τηρηθούν αυστηρά τα 
παρακάτω: Οι ωφελούμενοι παρακαλού-
νται να προσέλθουν στο σημείο διανομής 
ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ, 2ο χλμ Αλεξάνδρειας 
– Σχοινά για την παραλαβή των προϊόντων τους, αυστηρά και μόνο την ημερομηνία και ώρα που αναγρά-
φεται στο μήνυμα που έχουν λάβει.

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο σημείο διανομής ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ, 2ο χλμ Αλεξάνδρειας – Σχοι-
νά: Τη Δευτέρα 25/05/2020 – ώρες 08:00 με 14:00 &

Τη Τρίτη 26/05/2020 – ώρες 08:00 με 14:00
 ΠΡΟΣΟΧH Προς αποφυγή συνωστισμού παρακαλούνται οι ωφελούμενοι να προσέρχονται στον χώρο 

διανομής μόνο 1 άτομο ανά αίτηση και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, μάσκα, γάντια 
καθώς και να διαθέτουν δικό τους στυλό προκειμένου να υπογράψουν.

Οι δικαιούχοι κατά την παραλαβή να έχουν μαζί τους επίσημο έγγραφο που να αναγράφει τον Α.Μ.Κ.Α. 
τους, καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα. Αν δεν προσέλθει ο ίδιος ο δικαιούχος, ο εκπρόσωπός 
του να έχει εξουσιοδότηση, στην οποία να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ του δικαιούχου.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 23330-53071 & 072.



Με απογοήτευση  υποδέχτηκαν ένα μέρος 
της πληρωμής των αποζημιώσεών τους από 
τον ΕΛΓΑ οι αγρότες της Ημαθίας, επισημαίνει 
το Δ.Σ. του αγροτικού  συλλόγου  γεωργών 
Βέροιας, σε ανακοίνωσή του προς τα τοπικά 
ΜΜΕ,  χθες το απόγευμα καλώντας τον ΕΛΓΑ 
να εκσυγχρονιστεί και να επαναπροσδιορίσει 
τον ρόλο του, να διευρύνει τις καλύψεις και   
να προσαρμόσει  την πολιτική του, προς όφε-
λος των αγροτών.

 Στην ανακοίνωση αναφέρουν:
«Εκτός από την μεγάλη καθυστέρηση στην 

καταβολή,  δέκα – έντεκα σχεδόν μήνες μετά την 
καταστροφή  του Ιουλίου του 2019, και παρά τις 
υποσχέσεις για άμεσες  και δίκαιες  αποζημιώσεις 
, είδαμε πορίσματα και πληρωμές  κουτσουρεμέ-
νες.

Από κάθε περιοχή της Ημαθίας δεχόμαστε 
παράπονα για πολύ κακές  εκτιμήσεις  και μάλι-
στα σε αρκετές περιπτώσεις  εκδηλώθηκαν δια-
μαρτυρίες στον τοπικό ΕΛΓΑ ,και η  πρόθεση και 
για ομαδικές ενστάσεις .

Η ίδια δυσαρέσκεια υπήρξε και για την πλη-
ρωμή του 65% της συνολικής ζημίας σήμερα .

Μετά από μια τραγική χρονιά με πολλά προ-
βλήματα ,  και τεράστιες οικονομικές δυσκολίες, 
μετά την περίοδο του κορονοϊού, στην οποία 
βοηθήθηκαν όλοι οι κλάδοι πλήν των Αγροτών, 
έρχεται και η άδικη και ελλιπής καταβολή των 
αποζημιώσεων.

Εκτός όλων των άλλων καινούργιες ζημίες 
ήρθαν να προστεθούν πρόσφατα από παγετούς, 
ακαρπίες κλπ για τις οποίες δεν ξέρουμε ακόμη 
ποια θα είναι η έκβασή τους.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον καλού-
με τον ΕΛΓΑ αντί να αναπροσαρμόζει 
τα ασφάλιστρα των αγροτών εν μέσω 
κρίσης , αντί να συμπιέζει τις αποζη-
μιώσεις , αντί να απορρίπτει όλα τα 
αίτια, να απαιτήσει από την Πολιτεία να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς 
τον Οργανισμό,  να εκσυγχρονιστεί και 
να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του, 
να διευρύνει τις καλύψεις,  να προσαρ-
μόσει  την πολιτική του, προς όφελος 

των Αγροτών πριν είναι αργά για όλους μας . 
(Αγρότες και Οργανισμό).

Ζητούμε επίσης από τον Οργανισμό, την ά-
μεση καταβολή του υπολοίπου 35% και την όσο 
το δυνατόν γρηγορότερη  και δίκαιη επανεξέταση 
των ενστάσεων .

  Για τον Α.Σ.Γ.ΒΕΡΟΙΑΣ
ο Πρόεδρος

Χαλκίδης Αναστάσιος
Ο γ. Γραμματέας                                                         

Παπακωνσταντίνου Θεόδωρος»
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του 
Γρηγορίου και της Θεοδώρας, το 
γένος Λαπατίνα που γεννήθηκε 
στη Βέροια και κατοικεί στην Πα-
τρίδα Ημαθίας και η ΤΣΙΟΜΠΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σταύρου και της 
Μαρίας, το γένος Μωϋσιάδου, που 

γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στην Πατρίδα 
Ημαθίας πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευ-
τικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Υπαπαντής 
του Κυρίου στην Πατρίδα Ημαθίας.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ     
ΑΔΑ: Ψ473Ω9Ο-Χ35 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                            
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                      
Τμήμα: Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας  
Πληρ.: Ν. Γκοτσίδης 
Τηλ.:  23313-50621 FAX:  2331021777 

Βέροια  21-05-2020           
Αρ. πρωτ: 9248   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

  Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλει-
οδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση  του με αρ. 986  αγροτε-
μάχιου οριστικής Διανομής 1942-57, εμβαδού Ε=6.975,00 
τ.μ. της  Κοινότητας Τριλόφου για τέσσερα (4) χρόνια.             

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 04 Ιουνίου 2020, 
ημέρα Πέμπτη , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Βέροιας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διε-
νέργειας δημοπρασιών που ορίστηκε με την αριθ. 8/2020 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους  
όρους που καταρτίστηκαν με την αριθ. 128/2020 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Βέροιας, και ώρα:  
10:00 – 11:00. 

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώμα-
τος ορίζεται το ποσό  των 50,00  €/στρέμμα. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα δι-
καιολογητικά που μνημονεύονται στο άρθρο 20 της Λεπτο-
μερούς διακήρυξης. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για 
τέσσερα (4 ) χρόνια.     

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα 
δημοσιευθεί  σε δυο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημε-
ρίδα του Νομού. Η περίληψη και η λεπτομερής διακήρυξη 
θα αναρτηθούν στην  επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βέροι-
ας www.veria.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου 
Βέροιας και της Κοινότητας Τριλόφου . 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της 
λεπτομερούς διακήρυξης από το τμήμα Αξιοποίησης Δημο-
τικής Περιουσίας του Δήμου, στη διεύθυνση Βικέλα 4, γρα-
φείο 7, 3ος όροφος και στα τηλ. 2331350621 - 611 - 589  
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
  ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνεδριάζει την Δευτέρα
 η Κοινότητα Βέροιας  

Συνεδρίαση της Κοινότητας Βέ-
ροιας  θα πραγματοποιηθεί δια πε-
ριφοράς την Δευτέρα  25-5-2020 
στις 17:00, με μοναδικό θέμα ημε-
ρήσιας διάταξης το εξής:

Γνωμοδότηση επί τροποποίη-
σης της αρ. 173/2019 απόφασης 
Δ.Σ. περί κανονισμού πρόσβασης 
στον πεζόδρομο του εμπορικού κέ-
ντρου Βέροιας.

Έκλεψε ηλικιωμένη 
προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΕΗ
Από το Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός 

άνδρα, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, την 7 Μαΐου 2020 προσποιούμε-
νος τον υπάλληλο της ΔΕΗ, μπήκε σε οικία ηλικιωμένης σε περιοχή της Ημαθίας 
και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 180 ευρώ.

Συγχαρητήρια στο Τμήμα 
Βόλεϊ του Φιλίππου

Η προσπάθεια του τμήματος Βόλεϊ του Φιλίππου Βε-
ροίας απέδωσε καρπούς. Η ομάδα της πόλης μας θα 
αγωνίζεται την νέα περίοδο στην πρώτη κατηγορία. 

Καμία κορυφή δεν είναι εύκολη. Καμία επιτυχία δεν 
είναι δεδομένη. Τα αποτελέσματα έρχονται σε αυτούς που 
δουλεύουν.

Το τμήμα αθλητισμού του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας συγ-
χαίρει όλους όσοι συνετέλεσαν στην ιστορική πρώτη 
άνοδο της ομάδας στην Α1 και εύχεται ακόμη μεγαλύτερες 
επιτυχίες στο μέλλον. 

Ο πρόεδρος
Λεωνίδας Ακριβόπουλος

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ: 
«Να αλλάξει τακτική ο ΕΛΓΑ, 

πριν είναι αργά για όλους μας»
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Σάββατο 23-5-2020
08:00-14:30 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ-

ΦΥΛΛΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 53 23310-26789
08:00-14:30 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩ-

ΤΗΣ ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-
62989

08:00-14:30 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18 (μπροστά από πιάτσα 
ταξί) 23310-63102

14:30-21:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟ-
ΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-71601

19:00-21:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20 23310-
23416

21:00-08:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20 23310-
23416

Κυριακή 24-5-2020
08:00-14:30 ΠΟΡΦΥΡΗ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6ο Δη-

μοτικό σχολείο) 23310-66755
14:30-21:00 ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ ΜΟΡΑ-

ΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 23310-64102
19:00-21:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ 11 (κάτω από τα α-

στικά) 23310-23023
21:00-08:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ 11 (κάτω από τα α-

στικά) 23310-23023

Δευτέρα 25-5-2020
14:30-21:00 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΓΩΝΙΑ 23310-28491
14:30-21:00 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 (δίπλα 

στο ΙΚΑ) 23310-66649
19:00-21:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι 

ΙΚΑ) 23310-27507
21:00-08:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι 

ΙΚΑ) 23310-27507

Φαρμακεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν 

χρειάζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  
Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής 
Αγοράς.

KHΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 

22 Μαΐου 2020 στις 10.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Ελένη 
Γεωρ. Ζαχαριάδου σε ηλικία 90 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 23 Μαΐου 

2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου Ραχιάς ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας συζύγου, πα-
τέρα και παππού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά,
Τα εγγόνια

Έως 31 Μαΐου 
Β΄ Ιατρική Εβδομάδα αφιερωμένη 

στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό
 
Εξαιτίας της πανδημίας του κο-

ρωνοϊού η Β΄ Ιατρική Εβδομάδα 
του Αγίου Λουκά φέτος θα πραγ-
ματοποιηθεί διαδικτυακά μέσα 
από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μη-
τροπόλεως www.imverias.gr, το α-
ντίστοιχο κανάλι μας στο Youtube 
και τη σελίδα μας στο Facebook 
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
IeraMhtrVeriasNaoushsKampanias.

 Πρόγραμμα
• Κυριακή 24 Μαΐου 2020, 8.30 

μ.μ. Μετάδοση ενημερωτικής ιατρι-
κής εκπομπής (θεματολογία ΩΡΛ)

• Δευτέρα 25 Μαΐου 2020, 8.30 
μ.μ. Μετάδοση της θεατρικής παρά-
στασης «Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, Ερ-
γάτης στον αμπελώνα του Κυρίου» 

• Τετάρτη 27 Μαΐου 2020, 8.30 
μ.μ. Μετάδοση ενημερωτικής ιατρι-
κής εκπομπής (θεματολογία σχετική 
με τις επιδημίες )

• Πέμπτη 28 Μαΐου 2020, 6.30 
μ.μ Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός 
για την εορτή της μετακομιδής των 
Ιερών Λειψάνων του Αγίου Λουκά στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά

• Παρασκευή 29 Μαΐου 2020, 7.45 π.μ Αρχιερατική θεία Λειτουργία για την 
εορτή της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Λουκά στην Ιερά Μονή Πα-
ναγίας Δοβρά

• Παρασκευή 29 Μαΐου 2020, 6.30 μ.μ Μεθέορτος Αρχιερατικός Εσπερινός 
και παράκληση του Αγίου Λουκά από την Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά

• Κυριακή 31 Μαΐου 2020, 8.30 μ.μ. Μετάδοση του ορατορίου «Αγάπησα το 
μαρτύριο: Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, των πασχόντων ιατρός και λιμάνι» -  Λήξη Ιατρι-
κής Εβδομάδος

 Διοργάνωση
Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας
(επιστημονική συνεργάτης: κ. Βασιλική Κώστα, καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ)
σε συνεργασία με: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Νοσοκομείο Βέροιας Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας
Οδοντιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 23 Μαΐου 

2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής της 
αγαπημένης μας συζύγου και μη-
τέρας

ΜΑΡΙΩΡΙΤΣΑΣ
ΣΙΝΩΛΑ 

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

Ο σύζυγος, 
Τα τέκνα,

Οι λοιποί συγγενείς

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ                       
«ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» 
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 1
ΤΑΧ. ΚΩΔ. 59132
ΤΗΛ: 23310 60940
ΦΑΞ: 23310 75940
MAIL:divresta@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΔΗΒΡΕΣΤΑ «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» 2020-2021
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ  

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ 2020-2021  
Σύμφωνα με τον «Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας 

Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 
Β΄4249/5-12-2017)  οι καταθέσεις των αιτήσεων εγγρα-
φής-επανεγγραφής υποβάλλονται από 10 Μαϊου έως 31 
Μαϊου  κάθε έτους και σε όλη την διάρκεια του έτους εφό-
σον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθε-
σμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί. 

Δεδομένων των υφιστάμενων συνθηκών και των περι-
οριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για την αποφυγή 
της διάδοσης του κορωναϊού και την αποφυγή ταλαιπωρίας 
των γονέων, προτείνουμε η περίοδος υποβολής αιτήσεων 
εγγραφών-επανεγγραφών να οριστεί για την τρέχουσα 
και μόνο περίοδο από  25 Μαϊου  έως 15 Ιουνίου και θα 
γίνονται ηλεκτρονικά στο email του Σταθμού divresta@
otenet.gr ή με φυσική παρουσία, κατόπιν τηλεφωνικού 
ραντεβού στο γραφείο του Φορέα .

Δικαίωμα εγγραφής στο Βρεφικό Σταθμό  έχουν βρέφη 
ηλικίας από οκτώ (8) μηνών έως 2,5 ετών ( την 1η Σεπτέμ-
βρη)  .Οι αιτήσεις θεωρούνται πλήρεις και μοριοδοτούνται 
εφόσον έχουν συμπληρωθεί και αξιολογηθεί τα δικαιολογη-
τικά και πληρούνται οι προϋποθέσεις  ως προς την ηλικία 
των βρεφών που φιλοξενούνται στο Σταθμό. Αιτήσεις των 
οποίων τα στοιχεία δεν επαληθεύονται από τα προσκομι-
σθέντα δικαιολογητικά ή δεν έχουν προσκομιστεί τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά χαρακτηρίζονται ως ελλιπείς και δε 
μοριοδοτούνται. 

Σε περίπτωση γονέων που επιθυμούν την επανεγγραφή 
του παιδιού τους οφείλουν να ακολουθήσουν τις τυπικές 
διαδικασίες που ορίζονται από τον Πρότυπο Κανονισμό Λει-
τουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 
(ΦΕΚ 4249/Β/5-12-2017).

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για την εγγραφή των βρεφών στο  Βρεφονηπιακό Σταθ-

μό απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
1) Αίτηση  της μητέρας ή του πατέρα .  
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ό-

που αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του 
παιδιού ή /και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης 
και θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς μήνες πριν της 
ανακοίνωσης. Στις επανεγγραφές στη περίπτωση που δεν 
υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση αντί για 
το σχετικό δικαιολογητικό μπορεί να κατατεθεί υπεύθυνη 
δήλωση του γονέα που θα βεβαιώνει τη μη μεταβολή των 
στοιχείων της οικογενειακής κατάσταση.

3) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργα-
ζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υ-
ποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους 
των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης 
της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης. Περιστασι-
ακά Αυτοαπασχολούμενοι ή Απασχολούμενοι αντίγραφο 
πρόσφατου εργόσημου ή πρόσφατα ένσημα. Ελεύθεροι 
Επαγγελματίες φωτοτυπία τελευταίας απόδειξης πληρωμής 
ασφαλιστικού ταμείου ή φωτοτυπία πρόσφατης απόδειξης 
παροχής υπηρεσιών όπου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία

 δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανερ-
γίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι. 

ε)  Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη από Παιδίατρο καθώς και αντίγραφο του 
βιβλιαρίου υγείας του ,με τα εμβόλια που προβλέπονται 
κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

στ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 
2020 που αφορά εισοδήματα του 2019. 

ζ)  Υπεύθυνη Δήλωση γονέα
η) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων 

εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαραίτητα προϋπόθεση 
είναι η άδεια παραμονής (φωτοτυπία) και των δύο γονέων 
και των τέκνων τους.

Η επιλογή των παιδιών γίνεται με μοριοδότηση, με την  
οποία  διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα 
στον τρόπο κατάταξης και επιλογής των αιτήσεων και απο-
φεύγεται κάθε πιθανότητα αδικίας ή αλλοίωσης του κοινω-
νικού χαρακτήρα του θεσμού των Δημοτικών Σταθμών του 
Δήμου Βέροιας. Η επιλογή των παιδιών που θα εγγραφούν 
την περίοδο 2020-2021 στο  Βρεφικό Σταθμό « Θ. Ζωγιο-
πούλου» του Δήμου Βέροιας ,θα γίνει με κριτήρια βάσει μο-
ρίων που θα υπολογίζονται σύμφωνα με την οικογενειακή, 
οικονομική και εργασιακή κατάσταση της οικογένειας .

Για τον υπολογισμό της μοριοδότησης   ,οι γονείς ενημε-
ρώνονται από το γραφείο του Σταθμού ή από το  face book  
του Σταθμού Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
και ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ,
όπως ο Χάρυ Κλυν φώναζε, Μιχα-

λάκη όχι στα βαθιά παιδί μου, έτσι και 
τμήμα της Εκκλησίας μας υποδεικνύει, 
Μιχαλάκη όχι στο σκέτο αντίδωρο παιδί 
μου, αλλά ναι, στο αντίδωρο μέσα στο 
πλαστικό σακουλάκι!

Οι παρακάτω γραμμούλες, φίλοι μου 
πληκτρολογούνται με πόνο ψυχής, αλ-

λά δυστυχώς δεν γίνεται αλλιώς, διότι εκεί που μας χρωστούσανε 
μας πήρανε και το βόδι, λέει ο σοφός λαός!

Ενώ θα περίμενε κανείς η Ιερά Σύνοδος να προχωρήσει σε 
κάποια αυτοκριτική, για  τη στάση της απέναντι στη «δίωξη» της 
Ορθόδοξης πίστης, αρκετοί επίσκοποι θεωρούν σκόπιμο να τα 
«φορτώσουν» όλα στους λεγόμενους ζηλωτές, που δεν βλέπουν 
μπροστά τους.

Για όλα φταίνε, οι ξυλουργοί, οι βοσκοί, οι αργόσχολοι που 
θεολογούν διαδικτυακά, οι οποίοι έχουν μεσάνυχτα από θεολογία 
και όμως αποφαίνονται σα να᾽ναι Μεγάλοι Αθανάσιοι και έχουν 
την απαίτηση να υποκύψει η Εκκλησία στις αξιώσεις και απαιτή-
σεις τους, τονίζει επίσκοπος, σε μία μακροσκελέστατη δήλωση, 
ατελείωτων σελίδων, πάνω από είκοσι!  

Ας επιστρέψουμε όμως στην αρχή του άρθρου και στο ψωμά-
κι, αυτό είναι δυστυχώς για αρκετούς το αντίδωρο, ενδεδυμένοι 
με ράσα και μη!  

Καλό θα ήταν κύριοι, από τη στιγμή που γίνεται μία πρόταση, 
όπως το σακουλάκι με το αντίδωρο, να δίδονται και οι αντίστοι-
χες οδηγίες χρήσης.

Πήγα να πάρω το σακουλάκι μου και δυστυχώς το χέρι μου, 
λόγω του μεγέθους του, ήλθε σε επαφή και με άλλα σακουλάκια!

Τι έγινε, δεν μεταδίδεται ο ιός από τα σακουλάκια που ακού-
μπησα;

Κατά συνέπεια, μαζί με τα θαυματουργά σακουλάκια θα πρέ-
πει να υπάρχουν και οι κατάλληλες οδηγίες για παράδειγμα θα 
μετράται η παλάμη πόσα έξτρα λάρτζ είναι, τα δάκτυλα τι μήκος 
έχουνε και τη διατομή, εάν απαιτείται να τα κοντεύουμε κιόλας (η 
σαρία άλλωστε δεν είναι μακριά), τα σακουλάκια σε τι απόσταση 
είναι μεταξύ τους, πιστεύω ως θεμιτή απόσταση τα δέκα μέτρα, 
να ελέγχεται το δάκτυλο που έπιασε το σακουλάκι εάν είχε πετι-
κιούρ, φορούσε βέρα ή δακτυλίδι, …

Από κάποιο σημείο και μετά η γελοιότητα δεν έχει όρια!
Προσωπικά προτείνω, να μην δίδεται το αντίδωρο, αλλά να 

στέλνεται ταχυδρομικά. Θα ψάχνουμε στο γραμματοκιβώτιο και 
θα βρίσκουμε ένα κουτάκι με το αντίδωρο και μία επιστολή που 
θα λέει, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, στη Θεία λει-
τουργία του προηγούμενου μήνα!  

Φίλοι μου, ναι είμαι θυμωμένος, διότι το ποδόσφαιρο μου α-
ρέσει και όταν βλέπω να πετιέται η μπάλα στην εξέδρα, θλίβομαι.

Έτσι έχω αισθανθεί και με αρκετούς ρασοφόρους, που κά-
νουν πως δεν καταλαβαίνουν.

Δεν είναι δυνατόν δεσποτά μου, σε είκοσι 
και πλέον σελίδες να μην αναφέρεσαι καθόλου 
στο θέμα της Θείας Κοινωνίας, αφού εκεί είναι 
το ζήτημα.

Καθημερινά προκύπτει και ένας πολιτικός 
που ζητά την κατάργηση της Θείας Κοινωνίας 
και δεν λέμε τίποτα!

Από την αρχή που τέθηκε το ζήτημα της επι-
κινδυνότητας του ιού (σαφώς και υπάρχει, μην 
τρελαθούμε κιόλας!), οι εκκλησίες αδειάσανε. 

Δεύτεροι χαιρετισμοί πρέπει να ήτανε και οι 
εκκλησίες δεν γεμίζανε.

Ο κόσμος είχε αρχίσει να φοβάται!
Οι καμπάνες δεν έπρεπε να χτυπάνε, για 

να μην τα πάρει στο κρανίο ο ιός, τα σούπερ 
έπρεπε να είναι σχεδόν ελεύθερα γιατί ο ιός πει-
νούσε και έπρεπε να φάει, οι εκκλησίες κλειστές 
διότι εκεί υπάρχει ο Υιός!

Θεμιτό Άγιοι επίσκοποι να ρίχνετε μπινελί-
κια στους σούπερ ορθόδοξους, αλλά καθόλου 
χώρος στις επιστολές σας και στα κείμενά σας 
για την υπουργό παιδείας, που δεν επιθυμεί 
Θεία Κοινωνία, γιατί θα υπάρχει μετάδοση με 
το σάλιο! 

Καμία κριτική για την υπουργό που απαιτεί 
να διωχθούνε ποινικά αυτοί που παντρευτήκανε 
εν μέσω καραντίνας ή βαπτίσανε «…έτσι ώστε 
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να 
τα διαβιβάσει στη συνέχεια στην αρμόδια εισαγ-
γελική αρχή για την ποινική διερεύνησή τους», 
«διέταξε» η υπουργός.

Καλημέρα σας κυρία υπουργέ, ωραία η πλα-
τεία Ομονοίας!

Τώρα μεταξύ μας υπουργέ, θα υπάρχει ημε-
ρομηνία γάμου ορισμένη, θα έχουν προηγηθεί 
αμέτρητα ραντεβού σε πλειάδα μαγαζιών και 
ξαφνικά να βρεθεί ο ήρωας, ο σούπερμαν, που 
θα πει αγάπη μου ξέχνα το, ο γάμος αναβάλλε-
ται, υπάρχει κορονοιός!

Και από την άλλη ο γαμπρός να χάσει την 
ευκαιρία να ζητήσει παραγγελιά, Τσιτσάνη και 

θα ζήσω ελεύθερο πουλί και όχι κορόιδο στο κλουβί!
Φίλοι μου, το μόνο που έκανε η Σύνοδος ήταν να με-

ταφέρει τις ανακοινώσεις του υπουργείου και αυτό γιατί, 
το Άγιο Πνεύμα αντί για την Ιερά Σύνοδο, πήγαινε στο 
υπουργείο, υπαγόρευε αυτές τις ανακοινώσεις, τις οποίες 

αναγκαστικά προσυπέγραφε!
Και επειδή παίρνετε θέση και για τσιπάκια και εμβόλια, και 

καλά κάνετε και μπράβο σας και συγχαρητήρια, για τον πρω-
θυπουργό πρωταγωνίστριας χώρας που δήλωσε ότι στα παιδιά 
θα πρέπει να τοποθετηθούνε αισθητήρες μέτρησης απόστασης, 
όπως στα αυτοκίνητα, δεν γνωρίζετε τίποτα, για να διατυπώσετε 
άποψη!

Το όνομά του πρωθυπουργού αρχίζει από «Ν», και σύμφωνα 
με αποκλειστικές πληροφορίες, είναι αυτό που έχασε ο Βαρου-
φάκης!

Άγιοι επίσκοποί μου, προκειμένου να «εμπλέκεστε» τόσο 
πολύ με τα κοσμικά, θα ήταν καλύτερο να εκφέρετε θεολογική 
άποψη για τα τεκταινόμενα σε Εκκλησίες.

Επίσκοπος της «αγαπημένης σας» νέας Ουκρανικής Εκκλησί-
ας, πρότεινε ο αθεόφοβος να εφοδιαστούν οι ναοί με κυπελλάκια 
μιας χρήσης, για να λαμβάνουν οι πιστοί την Κοινωνία.

Επίσης πρόσφατα, σε αυτή την Εκκλησία, οι πιστοί μπροστά 
στον υπολογιστή τους, βάλανε ψωμάκι και κρασάκι, τα ευλόγησε 
ο επίσκοπος και λάβανε Θεία Κοινωνία.

Μεταξύ μας μου φαίνεται καλή και πρωτοποριακή ιδέα. 
Θα έχουμε κρυμμένα τρία-τέσσερα πιτόγυρα και μόλις αρχίσει 

το «μυστήριο», θα τα εμφανίζουμε και αυτά για ευλογία! 
Φίλοι μου,
και βέβαια το ποίμνιο είναι στην πλειοψηφία του ακατήχητο. 
Και βέβαια κατακλύζεται από προλήψεις και δεν ξέρω και γω 

τι άλλο. 
Και βέβαια ο τρόπος ζωής είναι παγανιστικός (ο οικουμενι-

σμός  προφανώς και υποστηρίζει άλλο τρόπο ζωής, πιο αγαπητι-
κό, όπως λέμε ο αγαπητικός της βοσκοπούλας!).

Όλα τα παραπάνω είναι αναμενόμενα, αφού η κοσμική εκκλη-
σία τείνει να καταντήσει «εστιατόριο». 

Είπαμε αυτά είναι τα αποτελέσματα, όταν ασχολείσαι μόνο με 
ντομάτες και ρύζι. 

Λείπει η πνευματική τροφή. 
Η γνήσια ορθόδοξη φωνή, που θα μιλήσει κατευθείαν στην 

ψυχή μας.
Η άλλη τροφή που προσφέρεται το μόνο που προκαλεί είναι 

σύγχυση και αναστάτωση. 
Όλα ένας αχταρμάς! Όλα στην ίδια κατσαρόλα!
Και επειδή ο σημερινός περίπατος κράτησε πολύ και κουρά-

στηκα, εάν θέλετε Άγιοι μου της Ιεράς Συνόδου να ασχοληθείτε 
με τα κοσμικά, τότε καλό θα ήταν να βροντοφωνάξετε στους διά-
φορους πολιτικάντηδες, ότι οι αλλαγές στην καθημερινή ζωή μας 
μετά την πάροδο του ιού, σε καμία περίπτωση δεν θα αφορούν 
ζητήματα ελευθερίας του ανθρώπου.

Και στο τέλος η Θεία Κοινωνία!
Δεν την καταργούμε και το Θεολογικό επιχείρημα, είναι απλό:
Γιατί έτσι γουστάρουμε!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
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Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Αναρχία, 
αναρχικοί 

και ατσίδες!!!
Του ιερέως 
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Με αφορμή, φίλοι αναγνώστες, τον α-
γώνα που κάνει τους τελευταίους μήνες ο 
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη με τους 
Αναρχικούς των Εξαρχείων, θα μου επιτρέ-
ψετε να κάνω λίγα σχετικά σχόλια.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ιδιαί-
τερα, όμως, το καλοκαίρι, που οι πόλεις και 
τα χωριά της πατρίδας μας γεμίζουν κόσμο 

(θα συνεχισθεί άραγε και φέτος;) και οι επα-
φές ανάμεσα στους ανθρώπους αυξάνουν, γίνεται πιο επιτακτική 
η ανάγκη της εφαρμογής των νόμων, που θέσπισαν οι δημοκρα-
τικές πολιτείες για να κατοχυρώσουν την ελευθερία των πολιτών 
τους. Τότε, όμως, που γίνεται εντονότερη η αναγκαιότητα εφαρ-
μογής των νόμων, τότε, νομίζω, πως είναι και ευκολότερη η διαπί-
στωση της καθημερινής καταπάτησής του. Έτσι, δεν χρειάζεται και 
κάποια ιδιαίτερη εξυπνάδα για να αντιληφθεί κάποιος μια ιδιότυπη 
αναρχία, που σαν πέπλος αράχνης περιβάλλει τις κοινωνίες μας 
και απειλεί κάθε ώρα και στιγμή την ελευθερία μας.

Γι’ αυτό, νομίζω, πως δεν είναι αναρχικός μόνον εκείνος που 
εντάσσεται σε κάποιο συγκεκριμένο επαναστατικό κίνημα και υπο-
στηρίζει την κατάργηση κάθε αρχής και εξουσίας, προκειμένου να 
παραδοθεί η διακυβέρνηση των πολλών στα χέρια της βλακείας 
των λίγων.

Αναρχικός είναι κάθε ένας που σκόπιμα, ενσυνείδητα, περι-
φρονεί το νόμο, καταπατώντας την ελευθερία του πλησίον του και 
διογκώνοντας τη δική του ασυδοσία. Αναρχικός είναι ο οδηγός 
που περιφρονεί στοιχειώδεις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλο-
φορίας και προξενεί ατυχήματα, στερώντας, πολλές φορές, από 
τους συνανθρώπους του το ιερό δικαίωμα της ζωής. Αναρχικός 
είναι αυτός που δεν σέβεται την ησυχία των άλλων, αλλά τους 
προκαλεί με αυθάδεια. Αυτός που δεν υπολογίζει οτιδήποτε ανήκει 
στους άλλους.

Και για να μιλήσουμε γενικότερα. Κάθε φορά που επεκτείνουμε 
το χώρο της δικής μας ελευθερίας στο χώρο της ελευθερίας του 
άλλου, αγγίζουμε στα όρια της αναρχίας.

Δεν ομιλώ εδώ για τις καθημερινές παραβάσεις ή παρανομίες. 
Πολλές από αυτές οφείλονται στην ανθρώπινη ατέλεια και αδυνα-
μία. Αναφέρομαι, κυρίως, στο φαινόμενο της, όπως την χαρακτη-
ρίζω, δαιμονικής αναρχίας, που συντρίβει, καταστρέφει, κονιορτο-
ποιεί κάθε έννοια ελευθερίας. Οι άνθρωποι συμπεριφέρονται σαν 
να είναι εκτός εαυτού, σαν αφηνιασμένοι. Θα έλεγε κανείς πως 
ξαφνικά απλώθηκε και σκέπασε τη γη μια επιδημία περιφρόνησης 
των νόμων. Η παρανομία γίνεται σύστημα ζωής, η παράβασης 
κανόνας βίου.

Ιδιαίτερα στη χώρα μας, το αίσθημα της προσωπικής ευθύνης 
είναι επικίνδυνα μειωμένο, το να ξεγελάσεις το κράτος θεωρείται 
εξυπνάδα, το να εξαπατήσεις τον διπλανό σου, για ν’ αρπάξεις 
αυτά που έχει, θεωρείται σαν ενδεδειγμένη κίνηση στοιχειώδους 
αυτοάμυνας. Το να κλέψεις, ως επαγγελματίας τον πελάτη σου, 
θεωρείται ατσιδωσύνη. Και, πιστέψτε με, οι ατσίδες της αγοράς, 
έχουν μεγάλη πέραση σήμερα.

Εδώ, φίλοι αναγνώστες, θα μου επιτρέψετε να σας γνωρίζω 
τι μου εκμυστηρεύτηκε επαγγελματίας της αγοράς, τη δεκαετία 
του ’70. «Πριν λίγα χρόνια, π. Παναγιώτη, αν συνελάμβαναν κά-
ποιον επαγγελματία της αγοράς να έχει ξεγελάσει πελάτη (έστω 
και 5 δράμια ρύζι λιγότερο), τον κακολογούσαν και έκανε μέρες 
να φανεί στο μαγαζί του από ντροπή. Σήμερα χαρακτηρίζεται… 
ατσίδας!!!

Κοιτάξτε τι γίνεται το καλοκαίρι στις ελληνικές παραλίες, στους 
δρόμους μας, στα γήπεδά μας (που προ πολλού άρχισαν να α-
δειάζουν), σε όλους τους χώρους των μαζικών συγκεντρώσεων. 
Να μην κρατήσουμε σειρά προτεραιότητας, να μην σεβαστούμε 
την επιθυμία ή τη γνώμη του άλλου, να καταπατήσουμε την ξένη 
περιουσία, να προσβάλλουμε την τιμή του άλλου με χονδροειδή 
πειράγματα ή αστεία, που προκαλούν… τρόμο ή αηδία.

Ο καθένας συμπεριφέρεται λες και είναι μόνος του. Γι’ αυτόν οι 
άλλοι δεν υπάρχουν. Αυτή ακριβώς η εγωιστική και διαχωριστική 
νοοτροπία, είναι διαλυτική της αληθινής κοινωνικότητας.

Εμείς, οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε με υψηλό αίσθημα ευ-
θύνης και σεβασμού απέναντι σε όλους.

Μη λησμονούμε πως αυτή  στάση μας, στηρίζει τη γνήσια δη-
μοκρατία

ΜΙΧΑΛΑΚΗ, ΟΧΙ ΣΚΕΤΟ ΑΝΤΙΔΩΡΟ, ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ!
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Έργον ουδέν όνειδος…
Του Πάρη Παπακανάκη

Αφορμή παίρνο-
ντας από την πρό-
σφατη ημέρα μνή-
μης της εξόντω-
σης του ελληνικού 
πληθυσμού στον 
Πόντο από τον 
Κεμάλ Πασά και 
τους Νεότουρκους 
(με αποτέλεσμα 
353.000 καταγε-
γραμμένων επίση-
μα νεκρών και άλ-
λων τόσων ξεριζωμένων και διασκορπισμένων), θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η ταλαιπωρία 
τόσο των Ποντίων όσο και των λοιπών κατατρεγμένων προσφύγων από τη Μικρά Ασία και 
τη Θράκη (περίπου ενάμιση εκατομμύριο ψυχές) δεν τελείωσε με την αποβίβασή τους στα 
ελλαδικά εδάφη…

Η πρώτη επαφή της πλειοψηφίας των προσφύγων με τη μητέρα-πατρίδα ήταν ο στρα-
τωνισμός τους κάτω από άθλιες συνθήκες στα λοιμοκαθαρτήρια. Σύμφωνα με στοιχεία της 
Κοινωνίας Των Εθνών (πρόδρομος του ΟΗΕ), το 20% πέθαναν μέσα σε έναν χρόνο από την 
άφιξή τους στην Ελλάδα!!!

 Το λοιμοκαθαρτήριο Καραμπουρνού στην Καλαμαριά

 Από εκεί, για όσους βέβαια επιβίωσαν, άρχισε η απεγνωσμένη προσπάθεια εγκατάστα-
σης και ανεύρεσης στέγης (ενδεικτικά, ως το 1925 στην πόλη της Βέροιας των 7.200 περίπου 
γηγενών Ελλήνων κατοίκων είχαν καταφθάσει για εγκατάσταση 4.934 πρόσφυγες): 

«… στη δική μου οικογένεια, που ήταν δεκαμελής, καθώς και στης θείας μου που ήταν 
εξαμελής έδωσαν έvα σπίτι με δύο δωμάτια. Έτσι μέναμε δέκα άτομα σ’ έvα δωμάτιο, ώσπου 
n μάνα μου n μακαρίτισσα αναγκάστηκε να κάνει με τα ίδια της τα χέρια ένα ακόμα δωμάτιο 
για να βολευτούμε…» (Αγιαννίτης Απόστολος, Λεύκωμα Θρακικής Εστίας Βέροιας, 1991)

 Δεν είναι όμως μόνο αυτά που μας άφησαν ως παρακαταθήκη μνήμης… 
Επακολούθησε η εναγώνια, καθημερινή αναζήτηση εργασίας προς βιοπορισμό… Άνθρω-

ποι με υψηλότατο βιοτικό επίπεδο (ως πριν λίγες ημέρες) και αξιοζήλευτη μόρφωση (στη 
συντριπτική πλειοψηφία τους), μπροστά στην ανάγκη επιβίωσης της οικογένειας, ρίχτηκαν 
χωρίς τον παραμικρό ενδοιασμό ή γογγυσμό στη βιοπάλη!!! 

Κι ενώ για τους καταχωρημένους ως “αγρότες” πρόσφυγες το αυξημένο ενδιαφέρον της 
ελληνικής Πολιτείας (κατά το μέτρο του τότε δυνατού) έφερε αποτελέσματα σε σχετικά σύ-
ντομο χρονικό διάστημα, για τους καταχωρημένους ως “αστοί” πρόσφυγες η επαγγελματική 
δραστηριοποίηση εξελίχθηκε σε πραγματική “Οδύσσεια”. Έπρεπε να αξιοποιήσουν κάθε 
ικμάδα σωματικής αλλά και πνευματικής ικανότητας για να επιβιώσουν σε μια ήδη κορεσμένη 
αγορά εργασίας… Θα μπορούσαμε να περιγράψουμε την επαγγελματική τους συμπεριφορά 
με τους πολυσυζητούμενους σήμερα όρους: “Εργατικότητα, καινοτομία, δημιουργία ζήτησης, 
διεύρυνση της αγοράς” !!! 

Θα απαιτούσε βέβαια τόμους βιβλίων η καταγραφή αναμνήσεων και ιδιαίτερων περιπτώ-
σεων, γι’ αυτό στις περιορισμένες σε έκταση διαθέσιμες δυνατότητες θα κάνουμε λόγο για 
κάποια ξεχασμένα μεν, χαρακτηριστικά παραδείγματα δε, τοπικού ενδιαφέροντος, στα οποία 
οι παλαιότεροι θα αναγνωρίσουν αρκετά φυσικά πρόσωπα:  

 «Εκαθήμεθα στην Εληά συζητούντες διάφορα. Έξαφνα ο φυστικοπώλης με το πανεράκι 
του γεμάτο πασατέμπο, παρουσιάστηκε εμπρός μας, προσφέρων το εμπόρευμά του. “Ορί-
στε κύριοι, φρέσκο πασατέμπο. Όποιος παίρνει, ξαναπαίρνει!”   …Μόλις έφυγεν ένας από 
την παρέα μας είπεν: Δεν ξέρετε, φίλοι μου, πόσο συμπαθώ αυτόν τον άνθρωπον. Είναι 
πρότυπον εργατικότητος. Άγνωστος μεταξύ αγνώστων, χωρίς να χάσει το θάρρος του ερρί-
φθη και πάλιν εις τον αγώνα της ζωής για να κερδίσει τον επιούσιον. Τον χειμώνα πωλούσε 
σαλέπι. Μόλις παρήλθε η εποχή, άλλαξεν επάγγελμα. Έγινε “μπουρεκοπώλης”. Με μια κά-
τασπρη ποδιά κι ένα ταψί γεμάτο αχνίζοντα “κιχιά” έτρεχεν παντού διαλαλών και διαφημίζων 
κατά στίχους το νέο είδος της εργασίας του: “Εδώ τα ζεστά! Μια δραχμούλα το κομμάτι και 
χορταίνουν δυο νομάτοι!!!”. Επειδή όμως τα μπουρεκάκια τρώγονται μόνον τας πρωινάς 
ώρας, τον υπόλοιπον χρόνο της ημέρας κατέφυγεν και εις τρίτον επάγγελμα. Έγινε φυστι-
κοπώλης. Ακούτε τον πώς τα εξυμνεί!!! Επιχειρεί οιανδήποτε εργασίαν, αρκεί τιμίως να απο-
λαμβάνει εξ αυτής 
τα προς το ζην! Ο-
ρισμένο επάγγελμα 
δεν έχει, γνωρίζει 
όμως καλά ότι “Αρ-
γία μήτηρ πάσης 
κακίας” και “Έργον 
ουδέν όνειδος* ” 
!!!»  (Αστήρ Βερ-
ροίας Αρ.Φ. 11 / 5 
Ιουλίου 1925)     

 [  (*) Ησιόδου 
«Έργα και Ημέ-
ραι»: η δουλειά 
δεν είναι ντροπή, 
ντροπή είναι η τε-
μπελιά.]   

CMYK

Εγκατάσταση σε ανταλλάξιμες κατοικίες 
 «φύρδην μίγδην» (έκφραση Γιάννη Αλεξιάδη)
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Έργον ουδέν όνειδος…
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   Επίσης, έχω αναφερθεί αρκετές φορές στην ακαταστασία που παρατηρούνταν στους 
δρόμους της Βέροιας ως και τα μισά της δεκαετίας του ’20, εξαιτίας της διέλευσης μεγάλου 
αριθμού ζώων από τους κεντρικούς δρόμους της: «Η κεντρικωτέρα αρτηρία της πόλεώς μας, 
η οδός της 26ης Οκτωβρίου (αναφέρεται στη σημερινή Κεντρική Οδό) εις την οποίαν γίνεται 
ο βραδυνός περίπατος των τε Βερροιέων και Βερροιωτισσών είναι σε κακά χάλια. Παντώς 
είδους ακαθαρσίαι, όγκοι λίθων και χωμάτων και ότι άλλο είδος θέλεις  κοσμούν την αρτηρίαν 
ταύτην της πόλεώς μας…  Ως επιστέγασμα της αξιοθρηνήτου αυτής καταστάσεως έρχεται 
η κατά τας εσπερινάς ώρας διέλευσις των ζώων αγελάδων και βοών εξαναγκάζοντα τας και 
τους περιπατητάς να τρέπονται εις φυγήν…» (Αστήρ Βερροίας Αρ.Φ. 26 / 2 Μαΐου 1926). 

Όσο κι αν ακούγεται παράξενο, ακόμη κι αυτήν την χαρακτηριζόμενη ως “αξιοθρήνητη” κα-
τάσταση βρήκαν τον τρόπο οι πρόσφυγες να την εκμεταλλευθούν δημιουργικά!!!

 Όπως είναι γνωστό, η καλλιέργεια λαχανόκηπων στην πεδινή έκταση κάτω από την “Ε-
ληά” συνιστούσε τότε σημαντικό μέρος της Βεργιώτικης οικονομίας. Δεν περιορίστηκαν λοι-
πόν κάποιοι πρόσφυγες απλώς στο να ζητήσουν εργασία από τους γηγενείς “μπαξεβάνηδες” 
ως εργάτες γης, αλλά κάνοντας αιματηρές οικονομίες αγόρασαν τον απαραίτητο εξοπλισμό 
(μουλάρια, κοφίνια, σκούπες, φτυάρια κλπ) κι ανέλαβαν εργολαβικά τον καθαρισμό των δρό-
μων. Τα συλλεγόμενα υλικά (τότε ήταν μόνο οργανικά) τα επεξεργάζονταν (αυτό που σήμερα 
ονομάζουμε χουμοποίηση) και τα πωλούσαν στους κηπουρούς ως λίπασμα. Τρία τέτοια 
φορτία απέφεραν έσοδα τριάντα δραχμών, που για την εποχή ήταν ένα αξιοπρεπές μεροκά-
ματο!!!   

[“Ήρωες της ζωής” τους αποκαλεί ο πολύ αγαπητός μας Γιάννης Αλεξιάδης στις Βεροιώτι-
κες αράδες…].      

Δεν μπορούμε να μην μνημονεύσουμε και το γεγονός ότι ο ερχομός των προσφύγων 
στη Βέροια επέφερε ριζοσπαστικές αλλαγές στα θέματα της γυναικείας εργασίας. Για πρώτη 
φορά στην πόλη μας η γυναίκα διεκδίκησε σθεναρά θέση στην αγορά εργασίας, έστω και με 
κακές εργασιακές συνθήκες:  

«…Χωρίς κανένα δικαίωμα, χωρίς προστασία κοινωνική, και υγειονομική περίθαλψη και 
μεροκάματο είκοσι οχτώ δραχμές ανέβαιναν τα χαράματα οι ταλαίπωρες εργάτριες την ανη-
φοριά για τα νηματουργεία. Κι αυτά από το 1927 και ύστερα, γιατί προτού ήταν δέκα δραχμές 
κι αυτές παρακαλώντας.…».  (Αλεξιάδης Γιάννης, Βεροιώτικες αράδες,1983) 

«Ακραία τα παραδείγ-
ματα και μιας άλλης πα-
ρωχημένης εποχής…», θα 
προβάλλει ίσως κάποιος 
ως αντίλογο. 

«Ενδεικτικά της κατεύ-
θυνσης και της ευρύτητας 
σκέψης, στην οποία πρέ-
πει να κατευθυνθούμε, 
αναλογιζόμενοι τις δυσοί-
ωνες προβλέψεις για την 
ελληνική (παγκόσμια το 
ορθότερο) οικονομία» θα 
ανταπαντήσω και θα επα-
ναλάβω: 

Γυναίκες και άνδρες με 
υψηλότατο βιοτικό επίπεδο 
στο πρόσφατο παρελθόν 
τους και αξιοζήλευτη μόρ-
φωση, για χάρη της έντι-
μης επιβίωσης της οικογέ-
νειας, προέταξαν κατ’ επι-
λογή και με επίγνωση το: 
«Έργον ουδέν όνειδος…» 
και τα κατάφεραν… Από-
λυτος σεβασμός!!!



Στον Δήμο Νάουσας
Διανομή 

βρεφικών 
προϊόντων σε 
ωφελούμενους 

του ΤΕΒΑ

Ο Δήμος Νάουσας ως Εταίρος Δήμος του προγράμ-
ματος TEBA,ενημερώνει τους ωφελούμενους ΤΕΒΑ, ότι 
θα πραγματοποιηθεί μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης 
ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ,  Αναδιανομή Ξηρών και Ξηρών Βρεφικών  
Προϊόντων και Διανομή Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ) 
και  ΒΥΣ Βρεφικών. 

Η διανομή θα γίνει: 
Δευτέρα 25 Μαΐου   2020  από τις 08:00 έως τις 14:00,        
Τρίτη   26  Μαΐου 2020  από τις 08:00 έως τις 14:00,        
Η διανομή γίνεται  στο 3ο  χλμ Νάουσας-Σ.Σ. Νάουσας 

(Απέναντι από το Βενζινάδικο Revoil, Στάση Κουλούκι )
Οι δικαιούχοι απαραίτητα θα πρέπει να έχουν μαζί τους 

επίσημο έγγραφο που να αναγράφει το Α.Μ.Κ.Α. τους, κα-
θώς και την αστυνομική τους ταυτότητα. Αν δεν προσέλθει 
ο ίδιος ο δικαιούχος, ο εκπρόσωπός του θα πρέπει να έχει 
εξουσιοδότηση.

Εάν ο δικαιούχος προσέλθει χωρίς τα παραπάνω έγ-
γραφα, δεν θα μπορεί να παραλάβει τρόφιμα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2332052186

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - 
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Τρίτη 26 Μαΐου
21.00 Αγρυπνία Απόδοσις 
του Πάσχα
Τετάρτη 27 Μαΐου
19.00 Τελετή Αποδόσεως 
του Πάσχα στον αύλειο χώρο
του ναού 
19.15 Μέγας πανηγυρικός 
Εσπερινός
Πέμπτη 28 Μαΐου
7.30-10.30 Ορθρος – Πανηγυρική
 Θεία Λειτουργία
18.30-19.30 Εόρτιος Εσπερινός 
Παράκληση εις την Ανάληψη 
του Κυρίου
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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.
6975906066

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

AΔΑ: ΩΔΤΑΩ9Ο-54Ρ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ:31/2020
CPV: 45214200-2                                          Βέροια 22.05.2020
                                                                       Αρ. Πρωτ. 9316

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Διαμόρφωση-Κατασκευήή αθλητικών δαπέδων
 σε εκπαιδευτήρια του Δ Βέροιας»

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό α-
νοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου  «Διαμόρφωση-Κατασκευήή αθλητικών δαπέδων σε 
εκπαιδευτήρια του Δ Βέροιας» προϋπολογισμού  100.000,00 
ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το 
έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οδοποιίας και 
Οικοδομικών 

2. Ταξινόμηση έργου κατά  CPV: 45214200-2, Κωδικός NUTS: 
EL 521

3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης 
μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω 
της διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση 
στον αρ συστήματος 90012

4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με η-
λεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016,  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών την 06.06.20 ημέρα Σάββατο και  ώρα 
λήξης της υποβολής των προσφορών 11:00 π.μ. Την 11.06.20 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00π.μ θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλε-
κτρονικής αποσφράγισης, από την  Επιτροπή Διαγωνισμού. 

5. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της  
προσφοράς είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό  
για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης  
σε  έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 
2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  εί-
ναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
- Α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον 
είναι Α1 και άνω Οικοδομικά και Α1 και άνω Οδοποιία ή Κοι-
νοπραξια Α1 Οικοδομικών με Α1 Οδοποιία Β. Προερχόμενες 
από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει 
τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώ-
ου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  ύψους δέκα χιλιάδων εκατόν 
εξήντα ένα ευρώ και είκοσι εννιά λεπτά (1612,00 €) και θα 
απευθύνεται στον Δήμο Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύ-
τερο των έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερο-
μηνία δημοπράτησης  (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο72 παρ. 1α  του 
Ν. 4412/2016, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 
11-01-2021.

8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 
02.30.7321.005 του προϋπολογισμού του έτους 2020 του Δήμου 
και προέρχεται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης 
του έργου είναι διακόσιες εβδομήντα  (270)  ημερολογιακές η-
μέρες.

10. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» 
δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις 
της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16).

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών, Υπηρεσίας Δόμησης –Περιουσίας 

και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Τσαχουρίδης Αλέξανδρος 

Προσωρινές κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις στη Νάουσα, 

λόγω εργασιών 
αντικατάστασης φθαρμένων 

στύλων ηλεκτροδότησης 

Ο Διευθυντής  Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας αποβλέποντας στην ομαλή και 
ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, 
την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών αντικατάστασης 
φθαρμένων στύλων ηλεκτροδότησης της ΔΕΔΔΗΕ, στην οδό Χρ. Πετρίδη από την 
συμβολή της με την οδό Βενιζέλου έως την συμβολή της με την οδό Ζαφειράκη, στην 
πόλη της Νάουσας Ημαθίας, αποφάσισε για την Κυριακή 24-05-2020, κατά τις ώρες 
07:30΄έως 15:30΄: 

- Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων: 
1. στην οδό Χρ. Πετρίδη από την συμβολή της με την οδό Μπιγκάνου έως την συμ-

βολή της με την οδό Χατζημαλούση, στον κλάδο κυκλοφορίας από την οδό Ελ. Βενιζέ-
λου προς την οδό Χατζημαλούση. 

2. στην οδό Χατζηχειμώνα από την συμβολή της με την οδό Χρ. Πετρίδη έως την 
συμβολή της με την οδό Στ. Δραγούμη.  

- Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης, παντός είδους οχήματος και 
όπου αυτή επιτρέπεται, στην οδό Χρ. Πετρίδη από την συμβολή της με την οδό Ελ 
.Βενιζέλου έως την συμβολή της με την οδό Χατζημαλούση, στον κλάδο κυκλοφορίας 
από την οδό Ελ. Βενιζέλου προς την οδό Χατζημαλούση 

 Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακείμενους οδούς. 
Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής 

μεταφοράς.
 Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο 

του έργου, με ευθύνη της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσι-
ών Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα 
ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέ-
τη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση 
Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

 Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της 
Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η διέλευση των οποίων θα 
επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και μόνο κατόπιν ενημέρωσης των 
επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων. 

 Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον 
νόμο.
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ΗΕλληνικήΒιομηχανίαΧυμώνΚ.ΔέδεςΑΣΠΙΣΑΕ,μιααπότις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίαςφρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,γιατηνκάλυψηθέσεωνεργασίαςδιαφό-
ρωνειδικοτήτωνστοεργοστάσιοτηςστοΖερβοχώριΗμαθίας.

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

αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας

(www.aspis.gr)ήαπευθείαςσταγραφείατηςεταιρείαςστοΖερβο-
χώριΗμαθίας.

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

έγγραφααπαιτείταιμιααπλήφωτοτυπία.
ΕπιπλέονπληροφορίεςΔ/νση:ΖερβοχώριΗμαθίας,59034

Τηλ:+30–2332303100,ΤμήμαΠροσωπικού:καΑλέκαΜπαράκου

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

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες/εργά-

τριεςπαραγωγής
•Επιστημονικόπροσωπικό (γεωπόνους, χημικούς, τε-

χνολόγουςτροφίμων,τεχνολόγουςγεωπόνους)
•Τεχνίτεςδιαφόρωνειδικοτήτων(μηχανικούς–ηλεκτρο-

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

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Email:info@almifoods.gr

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

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

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

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

 
 

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

 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.) 
 

 
 

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια 

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Εκδηλώσειςμνήμης

Οθρήνος του  ελληνισμού για τηνπτώση τηςΒα-
σιλεύουσας  στις  29Μαΐου του 1453 συνοδεύεται
απότηντραγικήκατάληξηκαιπαράδοσηαμαχητίτης
θρυλικήςμαςΤραπεζούνταςστις15Αυγούστουτου
1461. Για  όλους  τους Έλληνες αλλά ιδιαίτερα για
τουςΈλληνεςτηςΜικρασίαςκαιτουΠόντουαυτάτα
δύοθλιβεράγεγονότασημάδεψαντηνμετέπειταπο-
ρείατουςμεθρήνους,βάσανακαιοραματισμούςπου
μεταφέρθηκαν  μέσωπαραδοσιακών τραγουδιών και
ιστοριώνμέχρικαισήμερα.

Το  θεϊκό  μήνυμα  για  τις  δύο  συμφορές  τα-
ράζουν  την  ποντιακήψυχή  αλλά  ταυτόχρονα  οι
τραντέλλενεςπρόγονοι μας ελπίζουν  και στην ΄΄Α-
νάσταση΄΄του γένους. Για ένα  μέρος του ελληνισμού
αυτόέγινετο1821,γιαέναάλλοκομμάτι τηςΕλλάδας
έγινετο1912ενώέναάλλομέροςτωναλησμόνητων
πατρίδων μαςπεριμένει υπομονετικά να δει το φως
της ελευθερίας, όπωςμας λέει και ηποντιακήμούσα
«ΗΡωμιοσύνη και ανσκλαβώθηκε, θ’ αναστηθεί και
πάλι…».

Μέχριτότεεμείςοιαπόγονοιτωνγενοκτονημένων
Ελλήνων τουΠόντου  θα  θυμόμαστε  και θα  τιμού-
μετουςάταφουςνεκρούςμαςδίνονταςυπόσχεση
ότιδεν θα  τους ξεχάσουμε.Έτσιλοιπόνπαρά  την
πανδημίαπουπλήττειτηνπατρίδαμαςκαιάλλαξετην
καθημερινότητά μας θαπραγματοποιήσουμε και  τις
φετινέςεκδηλώσειςμνήμηςενόψειτης19ηςΜαΐουμε
περιορισμένες δραστηριότητες και μόνομε ενδεικτική
τηφυσική παρουσίαμαςσεόλεςτις εκδηλώσειςκαι
σύμφωναμεταισχύονταμέτραυγιεινήςτηςπολιτεί-
ας,αλλάμετηνψυχήμαςναείναιεκείστιςαλησμό-
νητεςπατρίδεςμας.

Τοπρόγραμμαέχειωςεξής:
ΚΥΡΙΑΚΗ24-5-2020
ΕκκλησιασμόςκαιμνημόσυνοστονιερόναόΑγί-

αςΠαρασκευήςΚαλλιθέαςΒεροίαςκαιθαακολουθή-
σειεπιμνημόσυνοςδέησηςκαικατάθεσηστεφάνου
στηνπλατείαΚαπετανίδη.

Μετιμή
ΓιατοΔιοικητικόΣυμβούλιο

ΟΠρόεδρος-ΤουμπουλίδηςΝικόλαος
ΗΓ.Γραμματέας-ΤογκουσίδουΕυαγγελία
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ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε. ενημερώνει τουπολίτες ότι λόγω των έκτακτωνμέτρωνπου ισχύουν,
αναπροσαρμόζειτακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό12-3-2020έως25-3-2020.

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
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι)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-Ανακυκλώσιμωνυλικών2331350634,

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 63
τ.μ.μεπατάρικαιυπόγειοστη
Βέροια, οδός Τρύφωνος 3.
Τηλ.:6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίακο-
ντάστο7οΔημοτικό,75τ.μ.,με
υπόγειο75 τ.μ. και οικόπεδο
200 τ.μ., 48.000 ευρώ.Τηλ.:
6945122583Euromesitiki.

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑπωλείται
μονοκατοικία80 τ.μ.σεοικό-
πεδο1000τ.μ.,μεθέατοπο-
τάμι, και ταδύομαζί ήμεμο-
νωμένα.Τηλ.:6981058526.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 468
τ.μ. στο Πλατύ Ημαθίας σε
πολύ καλήθέση.Πληρ. τηλ.:
6946829244.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικόπεδο 250
έως1000τ.μ.γιααντιπαροχή
στηνπόλητηςΒέροιας,εκτός
αποΕργατικέςκατοικίες.Τηλ.:

6945122583.
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,μεγάληευκαι-

ρίαπωλείταιοικόπεδο2στρέμ-
ματα,άρτιο και οικοδομήσιμο,
μενερό,ρεύμα,σεπολύωραία
θέση.ΤιμήΜΟΝΟ30.000ευρώ.
Τηλ.:6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη
ΜέσηΒέροιας,6στρέμματα,τι-
μή130.000ευρώ(συζητήσιμη).
Κιν.:6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

Κωδ.23202ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζεταικομπλέ
ανακαινισμένοδιαμέρισμα82τ.μ.,με2υ/δ,σα-
λόνι,κουζίνα,μπάνιο,3οςόροφος,καλοδιατη-
ρημένοπράγματι ,έχειαλουμινίουκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,καλαίσθητο,ατομικήθέρμανση
με4κλιματιστικάinverter,ηλιακόθερμοσίφωνα,
θωρακισμένηπόρταεισόδου,αποθήκηκαιμεη-
λεκτρικέςσυσκευέςστηνκουζίνα,ενοίκιο280€.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα
,είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμίαό-
μορφηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητηκαι
μεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουαλλάκαιμε
δύοαποθήκες,σεθέσηπεριοπήςσίγουρα,με
θωρακισμένηπόρτα ,ενοίκιο250€,.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24727ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ενοικιάζεταιισό-
γειοδιαμέρισμα120τ.μ.,μεκοινόχρησταμόνο
τορεύματηςσκάλας,κατασκευή1980,2υ/δ,
πολύάνετο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίουκαι
μεαποθήκημέσα,τιμήμόνο:240€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔιαμέρισμασανσεΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας130τ.μ.σε1οόροφο,άψογασυντη-
ρημένο,μεπολυτέλειακαιζεστασιά.Αποτελείται
από3μεγάλαΥπνοδωμάτιαμεεντοιχιζόμενες
ντουλάπες,μιαωραιότατησαλοκουζίναμετζάκι
καιέναμπάνιο.Είναικομπλέεπιπλωμένομαζί
μεηλεκτρικέςσυσκευές.Διαθέτειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,συνθετικάκουφώματαμεδι-

πλάτζάμια,μεανοιχτόπάρκινγκ,κοινόχρηστη
αυλή. Τιμή:300€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναι ελεύθερο
από1/06/2020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκηισόγειασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο.Τιμή:120€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευ-
ασμένοτο1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα ,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφοκατάλληλοκαιγιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.Τιμή:350€.

Κωδ:22993 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον2ο
όροφοκατάλληλογιαφροντιστήριοκαιόχιμόνο
.Αποτελείταιαπό5Χώρους,και2WC.Είναι
κατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτειθέρμανση
Κεντρική-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,-Τιμή:700€.

Κωδ. 22843ΚΕΝΤΡ0 ενοικιάζεται στα
ΚΤΕΛκοντάεπαγγελματικήστέγηπροβολής
συνολικά180τ.μ.,σεπρώτοκαιδεύτεροόρο-
φοεπικοινωνούνεσωτερικά,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,κατάλληλογιαφροντιστήριο
καιόχιμόνο,μίσθωμασυνολικά500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24009-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέση

κατάαποκλειστικότητακατάστημασυνολικής
επιφάνειας40τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπόέναν
ενιαίοισόγειοχώροκαιμεπατάρι-Τιμή:280€.

Κωδ:24007-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητακατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας78τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
καιWC.Διαθέτειπολύμεγάληβιτρίνακαιεπι-
πλέον45τ.μ.πατάρικαι102τ.μ.υπόγειο,μί-
σθωμαεξαιρετικάχαμηλόστα310€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23656ΕΛΗΑ , ενοικιάζεταισπάνιο
ισόγειοκατάστημα86τ.μ.,μεμεγάληβιτρίνακαι
σίγουραεξαιρετικήςπροβολήςκαιμοναδικής
εμπορικότητας ,με43τ.μ.πατάρι ,σεπολύ
καλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μίσθωμα
2.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:23659-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας95τ.μ. Ισόγειοκαι35τ.μ.Υπόγειο.Είναι
κατασκευασμένοτο2003καιδιαθέτειΣυνθετικά
ΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλάτζάμια,μεμε-
γάληβιτρίνα,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,
σεπολύκαλήγειτονιά,Τιμή:500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:106289ΡΟΔΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΘέ-

σηστάθμευσηςσεανοιχτήπυλωτήοικοδομής,
μεπολύκαλήκαιάνετηπρόσβαση,για1αυτοκί-
νητο,τιμήμόνο40€.Αποκλειστικήδιάθεσηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαποκλει-

στικάαπότογραφείομαςσπάνιομεγάλοStudio
-γκαρσονιέρα39τ.μ.καιμε17,5τ.μ.αποθήκη
στουπόγειο1οςόρ.ψηλόςοικοδομήτου1999,
σεπολύκαλήκατάστασηκαισεεξαιρετικάκαλή
τιμή,χωρίςθέρμανση.Πρόκειταιγιαέναπολύ
φωτεινόκαιγωνιακόακίνητοστοκέντροτηςπό-
λης,μεανοιχτωσιάμπροστάτου,Τιμή28.000€.

Κωδ:106424-ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταανακαινισμένηΓκαρσονιέρασυ-
νολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3οόροφοχωρίς
ανελκυστήρα.ΜαζίμετοΔιαμέρισμαδίνεταικαιη
ΑέρινηΣτήλημεΔικαίωμαΔόμησηςακόμη70τ.μ.
επιπλέον.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σα-
λόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1991καιανακαινίστηκετο2010.Διαθέτειθέρμαν-
σηΑυτόνομηΠετρελαίουμεΩρομετρητές,Απε-
ριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλά
Τζάμια,Επιπλωμένοήκαιχωρίςέπιπλα,Τέντες,
Σκαλιάεισόδου,BBQ,μεΑνοιχτωσιά,μεπολύ
μεγάληβεράντα55τ.μ.,σετιμήπροφοράςμόνο:
50.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλο-
νοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995καιδιαθέτειθέρμανσημεσόμπαηότι
άλλοθελήσειοαγοραστής  ,έχεικαινούργια
κουφώματααλουμινίουμεδιπλά τζάμια,και
ανελκυστήρα,έχειεπίσηςπάρκινγκπυλωτής,
αποθήκημέσακαιηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:
50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12811 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητοακατοίκητοδιαμέρισμαημιτελέςσυ-
νολικήςεπιφάνειας155τ.μ.στον4οόροφο
μεμοναδικήθέαστονκάμποτηςΒέροιας.Α-
ποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,
ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο2010
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο.

ΤαΚουφώματατουείναισυνθετικάκαιείναι ,
εξοπλισμένομεπόρταΘωρακισμένη,διαθέτει
ανελκυστήρα,Πάρκινγκανοιχτόκαιδύοαπο-
θήκες,επίσηςΤζάκιγωνιακότιμήόπωςείναι
μόνο130.000€όπωςείναισήμερα.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκατοι-

κίαστοΛοζίτσισυνολικάσεδύοεπίπεδα220
τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευήτης
έγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλστον
πρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικήςκατα-
σκευής,γεωμετρικάδομημένο ,ηλιόλουστοι
χώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύκαλή
τιμήμόνο:340.000€.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.μεανε-
ξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.,κατα-
σκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,με
πολύμεγάλεςβεράντες,άψογασυντηρημένο,
επιπλωμένο,μεαποθήκη,μεδύοντουλάπες
,μεηλεκτρικέςσυσκευές,μεηλιακόθερμοσί-
φωνα,εντυπωσιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλου-
στοιχώροι,μεδύομπάνια,διαμπερές,σετιμή
πραγματικήςευκαιρίαςμόνο130.000€,Πληρο-
φορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας ,πω-
λείταισπάνιαΒίλα400τ.μ.,συνολικάσετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική ,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση
,πολύαυστηρών τεχνικώνπροδιαγραφών,
γεωμετρικάδομημένη,γιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστές,επιβλητικήστηνόψη,μεαρμονικές
αναλογίες,διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,ψη-
σταριά,ενεργειακότζάκι,μιαμεγάληαποθήκη
καιέναδεύτεροδιαμέρισμαξενώναστοισόγειο
,μεδιπλόγκαράζκλειστόκαι,διαθέτειδρύινα
δάπεδασταυπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευκό
μάρμαροΒεροίαςστοσαλόνι,αλουμινίουκου-
φώματαμεθερμογέφυρακαιμεδιπλάτζάμια
και3μπάνια.Τοοικόπεδοτουείναι5680τ.μ.
περιφραγμένο,ζητούμενοτίμημα380.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13519ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,πωλείταιυ-

πόγειααποθήκη65τ.μ.,σεκαινούργιαοικοδο-

μή,κατασκευή2005.Πρόκειταιγιαένανενιαίο
χώροστουπόγειοοικοδομής,τιμή,μοναδικά
καιπολύσπάνιατόσοχαμηλή,μόνο7.500€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

Κωδ:13613-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας69τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρ-
ταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια
-Τιμή:41.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58τ.μ.,

ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.πατάρι,
εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμεγάληβιτρίνα
,χωρίςθέρμανση ,αυτοτελές,κατάλληλογια
πολλαπλέςχρήσεις,πρόκειταιδεγιαέναπολύ
αξιόλογοακίνητοτοοποίοπροσφέρεταισεμία
πολύλογικήτιμή,μόνο80.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:106027 ΡΑΧΗστηνπεριοχήΜΑ-

ΓΟΥΛΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοσυνολικήςε-
πιφάνειας5.625τ.μ.γωνιακό,κατάλληλογια
ανέγερσηβίλας,σεπολύκαλήτιμήμόνο17.000
€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12740ΣτηνΕγνατίαδεξιάπροςτα
έπιπλατουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο7.677

τ.μ.εντόςζώνηςοικιστικούελέγχουστηνεξαι-
ρετικάχαμηλήτιμήτων25000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ..

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο

συνολικήςεπιφάνειας386τ.μ.μέσαστοχωριό,
άρτιοοικοδομήσιμο,γωνιακό,σετιμήευκαιρίας
μόνο15.000€.

Κωδ:14100.ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο576
τ.μ.,πρόκειταιγιαέναεκπληκτικόγωνιακόοι-
κόπεδο,ελαφρώςεπικλινέςκαισεεξαιρετικά
συμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο745
τ.μ.,μεελιές,αμφιθεατρικό,ελαφρώςεπικλινές
,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμήπράγματι
χαμηλήμόνο10.000€,Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ.13897ΟικόπεδοπωλείταιστουςΓε-
ωργιανούςΒέροιας892τ.μ.άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμοσεμοναδικήσημείοτουχωριού,τιμή
28.000€.ΥπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13852ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Στηνοδό
Σαλαμίνοςπωλείταιοικόπεδο1.406 τ.μ.,με
συντ.δόμησης0,8,άρτιοκαιοικοδομίσημο,
μοναδικήευκαιρία,τιμήαπό70.000€τώραμό-
νο40,000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ.13883ΟικόπεδοκάτωαπότοΜπά-
σκετμε2.000τ.μ.διπλάστονΣκλαβενίτηστου-
πόένταξηστοσχεδίουπόλεωςτμήμα,πωλείται
σεεξαιρετικάκαλήτιμή,μόνο35.000€.Αποκλει-
στικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα65τ.μ.

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

Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-
νιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκειταιγιαένα
μοναδικόακίνητο,εξολοκλήρουανακαινισμένο
τοοποίοαποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λοκουζίνα,έναμπάνιοπολυτελείαςκαθώςκαι
αποθήκη.Έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώμα-
ταμεδιπλάτζάμια,ευρίσκεταισεπολυκατοικία
αξιώσεων,μεάνετουςχώρους ,μεθωρακι-
σμένηπόρταεισόδουκαιαποτελεί ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,τιμή:92.000€.Ιδανικόακίνητο
γιακάποιονπουαναζητείκάτιμοναδικόστην
καρδιάτηςπόλης.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ-

ραφο που έγινε εφαρμογή
σχεδίουπόλεως 6,6στρέμ-
ματα, 60.000 ευρώκαθαρό,
οδόςΑκαδημίας, 100μέτρα
από τοΛύκειοΜακροχωρί-
ου.Τηλ.:6979083821.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζε-
ταικατάστημα170τ.μ.,πλα-
τείαΜ.Αλεξάνδρεου2,στά-
ση «Δικράνι», με τριφασικό
ρεύμα.Τηλ.:6979083821.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ΠΛΥ-
ΝΤΗΡΙΟ-ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ στην
Αγ. ΒαρβάραΒέροιας με τον
πλήρηεξοπλισμότουκαιστα-
θερή πελατεία. Πληροφορί-
ες: κα Γεωργία Γαλάνη τηλ.
6908700069.

ΟΑΓΡΟΤΙΚΟΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΒΕΡΟΙΑΣ«VENUS
GROWERS»ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙΓΙΑΤΗΝΚΑΛΥΨΗΘΕΣΕΩΝΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣΤΩΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣΚΑΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΑΙΔΕΧΕΤΑΙΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΑΤΙΣΠΑΡΑΚΑΤΩΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α)ΕργατώνΠαραγωγής
Β)Αδειούχωνκαιβοηθώνχειριστώνκλαρκ
Γ)ΤεχνίτηήΑρχιτεχνίτηήΕργοδηγούΜηχανικούεγκαταστάσεων2ηςειδικότητας
Δ)ΑρχιτεχνίτηΜηχανικούεγκαταστάσεων4πςειδικότητας-(Θερμαστή)Ε)Τεχνίτη

ήΑρχιτεχνίτηήΕγκαταστάτηΗλεκτρολόγουΑ’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(πρώτοςδικαιούχοςοεργα-

ζόμενος),
7.ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΚΑΤΟΙΚΙΑΣ(απόλογαριασμόΔΕΗήτηλεφωνίας)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΣΤΟΝΟΓΑ:
ΑσφαλιστικήενημερότηταΟΓΑ
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣάδειεςπαραμονήςκαιεργασίαςκαι
-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑΤΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ:
-Άδειαχειριστήήβοηθούχειριστή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:2331023311,2331070663εσωτερικό144ή

141ή146
Mail:venus@venusgrowers.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδρα ή γυναίκα
για βοηθό λογιστήπου
να γνωρίζει το πρό-
γραμμαΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγόμε δίπλω-
μαΓ΄κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειρι-
στήκλαρκ

Πληροφορίες στο
τηλ.:6947021868

Η Εταιρεία Coverjeans IKE αναζητά Πωλη-
τή-τριαγιακατάστημαενδυμάτωνμεπροϋπηρεσία
στοχώροτηςμόδας,ενημερωμένομετιςσύγχρο-
νεςτάσεις,μεεπικοινωνιακόκαιοργανωτικόπνεύ-
μα, άριστη γνώσηΑγγλικών&Η/Υ , έως40 ετών
γιαθέσηπλήρουςκαιμερικήςαπασχόλησης.

Για αποστολή βιογραφικού vageliscover@
gmail.comΕπικοινωνία6932627614



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ουζερί στην οδό
Θεσ/νίκης, σε τ ιμή ευκαιρίας.
Τηλ.:6989592585.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
περιίτερο, στην πλατεία Καπετα-
νίδη λόγωσυνταξιοδότησης.Τηλ.:
6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ε-
πιπλωμένη,ΠλατείαΩρολογίου, ο-
δόςΜιαούλη17,Βέροια.Τηλ.:6977
174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειοδιαμέρι-
σμα76τ.μ.επίτηςοδούΓρεβενών
11 και Ερμού γωνία, πραγματικός
λουλουδότοπος, με καλοριφέρ, κλι-
ματισμό,χώροπάρκινγκ,δίχωςκοι-
νόχρηστα στηΒέροια.Πληρ. τηλ.:
6949215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτεροΑ-

κροπόλεως,στην καινούργια γέφυ-
ρα«Κούσιου».Τηλ.:6984108684.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύχωροι
χώροι για γραφεία, φροντιστήριο,
ή εργαστήριο και υπηρεσίες. Είναι
ανακαινισμένοι, 2WCκαι λογικό ε-
νοίκιο.Αριστοτέλους18.Τηλ.23310
23140&6949087741.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται ε-
παγγελματικόςχώρος50τ.μ.,πλή-
ρωςανακαινισμένος,1οςόρ.,γωνι-
ακό, δίπλασταΑστικά.Τηλ.: 6946
740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Η  ΕΤΑΙΡ ΙΑ  ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζητά-
ει να προσλάβει για μόνιμη α-
πασχόληση, εξωτερικό πωλητή

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,120€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ30τ.μ.ημιεπιπλωμένο,κοπλαμ,130€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ35τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο,καλό,
280€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο,180€
ΡΟΛΟΙ45τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο,καλό,250€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,θέα,220€
ΝΑΟΥΣΑ55τ.μ.καλό,επιπλωμένο,ανακαινισμένο,240€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,200€
ΡΟΛΟΙ60τ.μ.διαμπερές,άνετο,190€
ΚΤΕΛ75τ.μ.κόπλαμ,θωρακισμένη,καλό,200€
EΛΗΑ87τ.μ.,οροφοδιαμέρισμα,διαμπερές,180€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.,ανακαινισμένο,ατομ.λέβητα,280€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.καλό,επιπλωμένο,250€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ90τ.μ.σεκαλήκατάσταση,
200€
ΠΙΕΡΙΩΝ95τ.μ.καλό,ατομ.λέβητα,θέα,380€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ100τ.μ.καλόμε3υ/δ,290€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετίας,λουξ,400€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.,ανακαινισμένο&επιπλωμένο,280€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ200τ.μ.μονοκατοικίαλουξ,κομπλέ,500€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξμεζονέτα,400€


ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ40τ.μ.ευκαιρία,13.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ50τ.μ.καλό,16.000€
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,500€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
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
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ΖΗΤΕΙΤΑΙΓεωπόνοςΦυτικήςΠαραγωγής
Απαιτούμεναπροσόντα:
-ΆριστηγμώσηΑγγλικών
-ΠολύκαλήγνώσηΗ/ΥκαιOffice
-Δίπλωμαοδήγησης
-Άνεσηεπικοινωνίας,ομαδικότητα,αντίληψη,κατανόηση
ΈδρατηςεταιρίαςστηΒέροια.
Οιυποψήφιοιμπορούνναστείλουντοβιογραφικότουςσημείωμαστηνηλε-

κτρονικήδ/νση:sidiropoulosfert@gmail.com.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδομεσπίτι στηΧαρίεσσαΝαούσης εντός τουοικι-

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

ΟεκδοτικόςοίκοςSuper Course ELT Publishing,στα
πλαίσια τηςσυνεχούςανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότη-
τας του, επιθυμεί ναπροσλάβει άμεσα:Customer Service 
Agent

ΟCustomerServiceAgent θα ασχολείται με την επίλυση
εκπαιδευτικών ζητημάτων τωνσυνεργατώνμας,θα ενημερώνει
για τουςνέουςμας τίτλουςβιβλίων,θαδίνεισυμβουλές και θα
προτείνειτρόπουςδιδασκαλίας.

Απαιτούμεναχαρακτηριστικά/ικανότητες:
-ΠτυχίοΑγγλικήςΦιλολογίας
-Ευχέρειαστηντηλεφωνικήεπικοινωνία
-Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός
-Άριστεςοργανωτικέςικανότητεςκαιομαδικότητα
ΕπιθυμητάΠροσόντα:
-Καλή γνώση H/Y και χειρισμού εφαρμογώνΜSOffice

(Word,Excel)
-Προϋπηρεσίασεαντίστοιχηθέσηθαεκτιμηθεί
ΗΕταιρείαπροσφέρει:
-Πενθήμερηαπασχόληση
-Δίμηνηεκπαίδευσημεαποδοχές
-Συνεχήεκπαίδευσηαπόκαταρτισμένοκαιέμπειροπροσωπικό
Οιενδιαφερόμενοιμπορούνναστείλουντοβιογραφικότους

σημείωμαστοe-mailcv@supercourse.gr,αναφέρονταςτον
κωδικόθέσηςCSA_19,έωςτις10/06/20.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡ-
ΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ:

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Κλάρκ για εργασία σεΨυγείo – Συ-
σκευαστήριo στον Κοπανό Ημαθίας . Προϋπηρεσία καιΜη-
χανολογικές Γνώσεις θα ληφθoυν υπόψιν.Δίπλωμα χειρι-
στή κλάρκ δεν είναι απαραίτητο. Πληροφορίες στον τηλ:
6946437441πρωινέςώρες.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

ΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.Επίσης
ένατρακτέρUNIMOK,μίαπλατφόρμακαινούργιακαιμίαφρέζα
συρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6973616847.

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ζητειταιοδηγόςμεγνώσειςπλη-
ροφορικής έως 30 ετών. Εργασία σταθερή, 5νθήμερη, συ-
νεχές ωράριο, βασικός μισθός.Δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας θα
αξιολογηθεί ιδιαιτέρως.Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:
kritikesdianomestypouver@gmail.com.Πληρ. στο τηλ. 23310
71670,ώρες11.00-13.00.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα4ουορό-

φου,95 τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθεν ελεύθερο,μεαπεριόριστηθέα,
σεπροχωρημένηκατάστασηηοικοδομή.Τηλ.: 6944764477&
2331027796.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός 
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ» που εδρεύει

στο Διαβατό Ημαθίας ζητεί εργάτες - 
εργάτριες παραγωγής, οδηγούς και 

χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων.
Τηλέφωνοεπικοινωνίας

2331044445,6909202921
καιemailasifaist@otenet.gr



ή πωλήτρια για τους Νομούς Ημαθίας,
Πέλλας, Θεσσαλονίκης.Απαραίτητα προ-
σόντα, ευχέρεια λόγου, αγγλική γλώσ-
σα,δίπλωμααυτοκινήτου,άδειαεργασίας
προσωπικού ασφαλείας, εμπειρία με βι-
ογραφικό και συστάσεις. Μισθός, ασφά-
λιση και ποσοστά. Παραλαβή δικαιολο-
γητικώνμεσυνέντευξηστακεντρικάγρα-
φεία μας,Θεσσαλονίκης 45Βέροιαwww.
securitytsiflidis.gr-sales@securitytsiflidis.
gr-Τηλ.2331027102.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Σκυροδέματος «ΠΥΡΑΜΙΣ
ΑΤΕ» ζητά οδηγούς μπετονιέρας, οδηγούς
επικαθήμενου και χειριστές αντλίαςσκυρο-
δέματος.Τηλ.:6948549279&2332043050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για εργαστήριο
επεξεργασίας κρεάτων, καθώςκαι οδηγός
με επαγγελματικό δίπλωμα. Πληρ. 23320
42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για σέρβις σε κα-
φέ-μπαρ.Πληροφορίες:6980760244.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Βέροια που δρα-
στηριοποιείται στο χώρο της ενοικίασης
και εγκατάστασης σκαλωσιών, αναζητά
άμεσα τεχνίτες για εργασία. Για περισ-
σότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο
6947071526.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου με
γνώσεις Η/Υ και επιπλέον άτομα για την
παραγωγή ιδιωτικής εταιρίας. Τηλ.: 6974
312313,6974814606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλοςναγνωρίζειμισθο-
δοσία κατάπροτίμηση τουπρογράμματος
Epsilon γιαΛογιστικό Γραφείο.Τηλ.: 23310
76870&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτοςΤΕΙ με γνώ-

σεις φυσικοθεραπείας ΖΗΤΑ εργασία για
ναπαρέχειυπηρεσίεςείτεστοΝοσοκομείο,
είτεκατ’οίκον.Πληροφορίεςστατηλέφωνα
2331025520&6948798051.

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φρο-
ντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων για
24ωρηβάση.Τηλ.:6986276287.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4, 1800 κυβικά, μο-

ντέλο 1996, υγραέριο, 160.000 χιλιόμετρα,
μαύροχρώμα.Τηλ.:6973473304.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ-ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από τη Βέροια, ε-

πιθυμεί γνωριμία με κοπέλα 25-40 ετών.

Τηλ.:6974706470.
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις

ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέ-
ση.Τηλ.:6984040769.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανα-
καινίσειςσπιτιών, καταστημάτωνμεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπεια
στοχρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
-Υπόγειοκυριαχρήση90τ.μ.

-Ισόγειοκύριαχρήση90τ.μ.

-Όροφοςκύριαχρήση90τ.μ.

-2ος όροφος κύρια χρή-

ση 90 τ.μ., σύνολο 360 τ.μ..

Έχει κλιματισμό κα ασαν-

σέρ.Αριστοτέλους 21, στο

κέντρο τηςΒέροιας.Πληρο-

φορίες:6945541642(Ζαφείρης)

&6972605550(Βασίλης)
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Ανοίγουν τη Δευτέρα τα Πανεπιστήμια 
- Πώς θα γίνονται εξεταστικές και εργαστήρια

Τις οδηγίες, βάσει των οποίων θα λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια 
για εργαστήρια και εξεταστική, καθορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(ΚΥΑ) του υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια και του υφυπουργού Παι-
δείας, Βασίλη Διγαλάκη που υπεγράφη σήμερα, Παρασκευή, και αναμέ-
νεται να δημοσιοποιηθεί άμεσα στο ΦΕΚ.

Για τους φοιτητές Επιστημών Υγείας
Σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ΚΥΑ, για τους φοιτητές των προγραμ-

μάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των ΑΕΙ, των οποίων το 
γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στην επιστημονική περιοχή των Επιστη-
μών Υγείας και η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει κλινική άσκηση 
σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, εφαρμόζονται τα εξής: 

α) Με επιμέλεια της Συνέλευσης του Τμήματος κάθε ΑΕΙ, πριν την 
έναρξη της συμμετοχής των φοιτητών σε κλινικές ασκήσεις, πραγμα-
τοποιούνται υποχρεωτικά ενημερώσεις από το διδακτικό προσωπικό 
προς τους φοιτητές προκειμένου να παρασχεθεί πλήρης πληροφόρηση 
για τη νόσο και τα μέτρα πρόληψης.

β) Οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ, κατά τη διενέρ-
γεια των κλινικών ασκήσεων εφαρμόζουν υποχρεωτικά όλα τα αναγκαία 
μέτρα ατομικής προστασίας, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν για το πάσης 
φύσεως προσωπικό, το οποίο απασχολείται σε χώρους παροχής υπη-
ρεσιών υγείας. Η χρήση ιατρικής μάσκας εντός των χώρων νοσοκομεί-
ων, χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας ή χώρων έκθεσης σε βιολογικό 
υλικό ασθενών είναι υποχρεωτική.

γ) Ο ανώτατος αριθμός των εκπαιδευόμενων φοιτητών δύναται να 
ανέλθει σε δεκαπέντε (15) ανά ομάδα διεξαγωγής κλινικών ασκήσεων. 
Σε περίπτωση υπέρβασης του εν λόγω αριθμού, πραγματοποιούνται 
περισσότερες ομάδες, με δυνατότητα μείωσης του χρόνου διεξαγωγής 
της κλινικής άσκησης των φοιτητών, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

δ) Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των φοιτητών των ΑΕΙ σε κλινικές 
ασκήσεις που αφορούν στην εξέταση και παρακολούθηση ασθενών 
που νοσούν από COVID-19, καθώς και η διαχείριση εργαστηριακών 
δειγμάτων ασθενών με νόσο COVID-19.

Για τα εργαστήρια εκτός χώρων υγείας
Για τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτε-

ρου κύκλου των ΑΕΙ, των οποίων η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβά-
νει εργαστηριακές ασκήσεις εκτός χώρων υπηρεσιών υγείας, οι οποίες 
δεν δύνανται να διεξαχθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 
εφαρμόζονται τα εξής: 

α) Οι ομάδες των φοιτητών για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών 
ασκήσεων είναι υποχρεωτικά ολιγομελείς. Ο ακριβής αριθμός καθορίζε-
ται λαμβάνοντας υπόψη ότι στον χώρο διεξαγωγής των εργαστηριακών 
ασκήσεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η διατήρηση απόστασης ενός 
και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, ήτοι φοιτητών 
και διδακτικού προσωπικού.

β) Απαιτείται η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος στον 
χώρο διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων προς χρήση αυτού 
από τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό.

γ) Η ευθύνη για τη χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους φοιτητές και 
το διδακτικό προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της εργαστηριακής άσκη-
σης εναπόκειται στο κάθε πρόσωπο.

δ) Ο σχετικός εξοπλισμός του εργαστηρίου (πάγκοι, εργαλεία κ.λπ.), 
που χρησιμοποιείται ανά περίπτωση, θα πρέπει να καθαρίζεται σχολα-
στικά μετά την ολοκλήρωση της εργαστηριακής άσκησης κάθε ομάδας 
φοιτητών και πριν την είσοδο της επόμενης.

ε) Από το πέρας της εργαστηριακής άσκησης κάθε ομάδας φοιτητών 
έως την έναρξη της επόμενης, οι χώροι θα πρέπει να παραμένουν κε-
νοί τουλάχιστον για μισή ώρα, προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος 
αερισμός και η κατάλληλη προετοιμασία για τη χρήση αυτών από την 
επόμενη ομάδα.

στ) Όλοι οι χώροι διεξαγωγής εργαστηριακών ασκήσεων θα πρέπει 
να καθαρίζονται σχολαστικά.

Εξεταστική – Γραπτές εξετάσεις
Κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος 

ακαδημαϊκού έτους (2019-20), στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η 

φυσική παρουσία φοιτητών και διδακτικού προσωπικού, 
εφαρμόζονται για τις γραπτές εξετάσεις τα εξής: 

α) Οι εξετάσεις θα διενεργούνται σε αίθουσες και αμφι-
θέατρα με φυσικό αερισμό.

β) Οι εξετάσεις συστήνεται να έχουν μειωμένη χρονική 
διάρκεια.

γ) Ο ανώτατος αριθμός των εξεταζόμενων φοιτητών ανά 
χώρο εξέτασης (αίθουσα, αμφιθέατρο κλπ) καθορίζεται από 
το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου ΑΕΙ ή την Κοσμητεία 
της οικείας Σχολής λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις των 
διαθέσιμων χώρων εξέτασης, καθώς και το γεγονός ότι 
υποχρεωτικά θα πρέπει να εξασφαλίζεται η διατήρηση από-
στασης ενός και μισού (1,5) μέτρου προς κάθε κατεύθυνση 
μεταξύ των εξεταζόμενων φοιτητών. Για την εξέταση ενός 
μαθήματος συστήνεται να χρησιμοποιούνται όσο το δυνα-
τόν περισσότεροι χώροι διεξαγωγής εξετάσεων.

δ) Απαιτείται η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού δια-
λύματος στον χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων, αλλά συστήνεται τόσο 
στο διδακτικό προσωπικό, όσο και στους φοιτητές να έχουν στην κατο-
χή τους και το δικό τους αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.

ε) Η ευθύνη για τη χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους φοιτητές και 
το διδακτικό προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης εναπόκειται 
στο κάθε πρόσωπο.

στ) Όλοι οι χώροι διεξαγωγής εξετάσεων θα πρέπει να αερίζονται 
φυσικά τόσο κατά τη διενέργεια της εξέτασης, όσο και μετά την ολοκλή-
ρωση αυτής.

ζ) Από το πέρας της εξέτασης ενός μαθήματος έως την έναρξη της 
επόμενης, οι χώροι θα πρέπει να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για 
μία (1) ώρα.

Εξεταστική – Προφορικές εξετάσεις
Αντίστοιχα, για τις προφορικές εξετάσεις, η ΚΥΑ προβλέπει τα εξής: 
α) Οι εξετάσεις θα διενεργούνται σε χώρους με φυσικό αερισμό.
β) Η εξέταση των φοιτητών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά σε 

μικρές ομάδες φοιτητών, όπου εξασφαλίζεται η διατήρηση απόστασης 
ενός και μισού (1,5) μέτρου προς κάθε κατεύθυνση μεταξύ των εξετα-
ζόμενων φοιτητών και του διδάσκοντος. Προς τούτο συστήνεται μείωση 
της χρονικής διάρκειας της εξέτασης.

γ) Οι εξεταζόμενοι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό συστήνεται 
να χρησιμοποιούν αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα και προαιρετικά 
μη ιατρική μάσκα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της προφορικής εξέτα-
σης.

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης
Ειδικά για την εξεταστική περίοδο του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου, 

δίνεται η δυνατότητα για εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης, οι οποίοι δεν 
απαιτούν τη φυσική παρουσία των φοιτητών και του διδακτικού προ-
σωπικού, σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις οδηγίες του υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σε περίπτωση συμπτωμάτων/κρούσματος 
Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής εμφανίσει συμπτώματα θα 

πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο υπεύθυνος διδάσκων του μαθήματος, 
προκειμένου να αξιολογείται το περιστατικό και ο φοιτητής να μην προ-
σέρχεται για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο.

Τήρηση των μέτρων 
Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των προτεινόμενων μέτρων και κανό-

νων ασφαλείας παρακολουθείται από τον πρόεδρο του τμήματος και το 
διδακτικό προσωπικό του ΑΕΙ στο οποίο έχει ανατεθεί ανά περίπτωση 
το διδακτικό έργο των κλινικών ασκήσεων σύμφωνα με το εκάστοτε 
πρόγραμμα σπουδών.

Λειτουργία εστιών, εστιατορίων και κυλικείων
Από τις 25 Μαΐου θα λειτουργήσουν ξανά και οι φοιτητικές εστίες, 

για τους φοιτητές που θα είναι παρόντες στις κλινικές και εργαστηριακές 
ασκήσεις. Όπως ορίζει η Απόφαση, η επαναλειτουργία των φοιτητικών 
εστιών πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες ο-
δηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας 

Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες. Το πάσης φύσεως προσωπικό 
των ΑΕΙ, το προσωπικό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, καθώς και οι διαμένοντες στις ε-
στίες φοιτητές υποχρεούνται όπως εφαρμόζουν στο σύνολό τους τα μέ-
τρα ατομικής υγιεινής, τα περιβαλλοντικά μέτρα και τις λοιπές οδηγίες. 

Σχετικά με τα φοιτητικά εστιατόρια και τα κυλικεία των ΑΕΙ, αυτά θα 
παραμείνουν κλειστά έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2019-20. Η 
σίτιση των φοιτητών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με παραλαβή 
φαγητού σε πακέτο τηρώντας διευρυμένο ωράριο λειτουργίας χωρίς να 
προκαλείται συνάθροιση των φοιτητών και δημιουργία ουρών αναμονής.

Αλλογενείς/αλλοδαποί φοιτητές
Σε περιπτώσεις αλλογενών/αλλοδαπών φοιτητών εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και αλλογενών/αλλοδαπών φοιτητών εντός ΕΕ, συμπεριλαμ-
βανομένων των Κυπρίων φοιτητών, ισχύουν τα παραπάνω, ως προς τη 
συμμετοχή τους κλινικές και εργαστηριακές ασκήσεις και τις εξετάσεις. 
Για την είσοδό τους στην Ελλάδα, θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των 
ισχυουσών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τη σύνδεση και την 
είσοδό τους στη χώρα, σύμφωνα με τις εκάστοτε παρεχόμενες οδηγίες 
της αρμόδια Επιτροπής.

Άλλες οδηγίες
Σε περίπτωση όπου ο διδάσκων, στον οποίον έχει ανατεθεί διδα-

κτικό έργο σχετικά με τη διεξαγωγή κλινικών ή/ και εργαστηριακών 
ασκήσεων, ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου (ευπαθή ομάδα), με 
απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος, υπάρχει η δυνατότητα να ανα-
τίθεται το εν λόγω διδακτικό έργο σε άλλον διδάσκοντα. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της χρήσης χώρων των Α.Ε.Ι. (αίθουσες, 
αμφιθέατρα, εργαστήρια κ.λπ.) για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας με φυσική παρουσία (εργαστηριακές ασκήσεις, εξετάσεις κ.λπ.) 
επιτρέπεται η χρήση κλιματιστικών μονάδων μόνο ανοικτού τύπου με 
πρόσφατη συντήρηση, όπου δεν προκαλείται ανακύκλωση του αέρα. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση ισχύουν οι εκδοθείσες εγκύκλιοι του υπουργείου 
Υγείας. Τέλος, το σύνολο του προσωπικού των πανεπιστημίων οφείλει 
να συστήνει να αποφεύγεται ο τυχόν συνωστισμός και συγχρωτισμός 
των φοιτητών στους κοινόχρηστους χώρους των ΑΕΙ, με σκοπό την 
προστασία της δημόσιας υγείας.

Για ποιες περιπτώσεις ανοίγουν τα πανεπιστήμια
Η επαναλειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τα ΑΕΙ θα γίνει 

μόνο για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Για τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, οι οποί-

ες δεν μπορούν να γίνουν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
2. Για την πρακτική άσκηση φοιτητών,
3. Για τη λειτουργία των εστιών για τη διαμονή των φοιτητών που 

απαιτείται να έχουν φυσική παρουσία στα ΑΕΙ,
4. Για τη λειτουργία των αιθουσών ηλεκτρονικών υπολογιστών, ερ-

γαστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες 
για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων,

5. Για τη διενέργεια προφορικών ή γραπτών εξετάσεων με φυσική 
παρουσία.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Σε διευκρινίσεις για τις συντάξεις προχώ-
ρησε ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Όπως ανα-
φέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «στο πλαί-
σιο της εφαρμογής του Νόμου 4670/2020, ο 
e-ΕΦΚΑ προχώρησε στην άρση του αντισυ-
νταγματικού πλαφόν των 1.300 ευρώ για τις 
επικουρικές συντάξεις, το οποίο προέβλεπε 
ο νόμος 4387/2016 της κυβέρνησης του 
ΣΥΡΙΖΑ». Έτσι, τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2020, 
θα καταβληθεί σε 236.274 συνταξιούχους 
η επικουρική σύνταξη αυξημένη κατά μέσο 
όρο κατά 75,47 ευρώ (καθαρό ποσό προ 
φόρου). Στο σημείο αυτό, ο e-ΕΦΚΑ διευ-
κρινίζει ότι, με την καταβολή της αύξησης, 
επηρεάζεται και το ποσό του μηνιαίως πα-
ρακρατούμενου φόρου, που επιμερίζεται 
αναλογικά μεταξύ της κύριας και της επικου-
ρικής σύνταξης. Για καλύτερη κατανόηση, 
ο e-ΕΦΚΑ παρουσιάζει τα ακόλουθα δύο 
πραγματικά παραδείγματα συνταξιούχων:

Α. Συνταξιούχος με καταβαλλόμενο προ 
φόρου ποσό κύριας σύνταξης 1.272 ευρώ:

- Έλαβε τον Μάιο επικουρική σύνταξη 
105 ευρώ και του παρακρατήθηκε φόρος 

130 ευρώ στην κύρια σύνταξη και 12 ευρώ 
στην επικουρική.

- Από τις 2 Ιουνίου, καταργείται το πλα-
φόν των 1.300 ευρώ και αυξάνεται το ποσό 
της επικουρικής σύνταξης, που καταβάλλεται 
στο λογαριασμό του, από 105 ευρώ σε 192 
ευρώ. Αντίστοιχα, τροποποιούνται τα πο-
σά των παρακρατούμενων φόρων από 130 
ευρώ σε 142 ευρώ στην κύρια σύνταξη και 
από 12 ευρώ σε 24 ευρώ στην επικουρική.

Β. Συνταξιούχος με καταβαλλόμενο προ 
φόρου ποσό κύριας σύνταξης 1.328 ευρώ:

- Έλαβε τον Μάιο επικουρική σύνταξη 
112 ευρώ και παρακρατήθηκε φόρος 144 

ευρώ στην κύρια σύνταξη και 42 ευρώ στην 
επικουρική.

- Από τις 2 Ιουνίου, καταργείται το πλα-
φόν και αυξάνεται το ποσό της επικουρικής 
σύνταξης, που καταβάλλεται στο λογαρια-
σμό του, από 112 ευρώ σε 202 ευρώ. Αντί-
στοιχα, τροποποιούνται τα ποσά των παρα-
κρατούμενων φόρων από 144 ευρώ σε 156 
ευρώ στην κύρια σύνταξη και από 14 ευρώ 
σε 27 ευρώ στην επικουρική.

Επιπλέον, στην πληρωμή του Ιουνίου 
του 2020 εφαρμόστηκε για όσους συνταξι-
ούχους βγήκαν στη σύνταξη, από 1/1/2017, 
η προβλεπόμενη από το άρθρο 102 του Ν. 
4387/2016 μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ για 
την ενίσχυση ομοσπονδιών, σωματείων και 
συνομοσπονδιών συνταξιούχων.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, η εν λόγω κρά-
τηση δεν είχε υλοποιηθεί, μέχρι και σήμερα, 
λόγω αδυναμίας των πληροφοριακών συ-
στημάτων, με αποτέλεσμα να κρατηθούν 
αναδρομικά τα συγκεκριμένα ποσά από την 
ημερομηνία απονομής, φτάνοντας σε ορι-
σμένες περιπτώσεις το μέγιστο των 8,4 ευ-
ρώ για 42 μήνες.

e-ΕΦΚΑ: Στις 2 Ιουνίου η καταβολή αυξημένης 
επικουρικής σε 236.274 συνταξιούχους
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