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Άλμα στο μέλλον
για τους αγρότες;
Η είδηση που έβγαλε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ
Ανδρέας Λυκουρέντζος στα Λαϊκά&Αιρετικά από
την συχνότητα του ΑΚΟΥ 99.6, για την ένταξη στο
τρέχον ΕΣΠΑ του νέου πληροφοριακού συστήματος
του ΕΛΓΑ, μπορεί να φέρει «επανάσταση» στις
μέχρι τώρα διαδικασίες για την αποζημίωση. Το
τάμπλετ ως βασικό εργαλείο στο χωράφι ίσως λύσει
ουσιαστικά προβλήματα δεκαετιών, με τεράστια
γραφειοκρατία, καθυστερήσεις στις εκτιμήσεις
και ποσοστά ζημιών στο περίπου. Το ένα βήμα
παρακάτω, ίσως είναι και άλμα στο μέλλον, αφού
σε αυτή την περίπτωση η τεχνολογία θα αποτελέσει
σύμμαχο και για τον αγρότη και για τον ΕΛΓΑ.
Η κλιματική αλλαγή επιβάλλει να λάβει μέτρα
ο ΕΛΓΑ, φυσικά στο μέτρο των δυνατοτήτων του,
ωστόσο η αξιοποίηση της τεχνολογίας και μάλιστα
με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, θα δημιουργήσει
ένα σύγχρονο περιβάλλον, στο οποίο θα πρέπει να
περιοριστούν, αν όχι να εξαλειφθούν, οι «πονηριές»
για να ξεγελαστεί ο γεωπόνος, οι αδικίες από τις
περίπου εκτιμήσεις όταν έχουν περάσει εβδομάδες
από την ζημιά και οι ανούσιες πιέσεις προς φορείς
και πολιτικούς. Στο χέρι του ΕΛΓΑ και των αγροτών
να το καταφέρουν…

Ανδρέας Λυκουρέντζος
στον ΑΚΟΥ 996:
«Ανασχηματισμοί
και υποτίμηση νομίσματος,
δεν ανακοινώνονται
αλλά γίνονται…»
Ενδιαφέροντα
νέα έδωσε χθες
για τον ΕΛΓΑ ο
Ανδρέας Λυκουρέντζος στα «Λαικά
και Αιρετικά» του
ΑΚΟΥ 996, στο
πλαίσιο της περιοδείας του στην
Ημαθία.
Πέρα όμως από τα υπηρεσιακά
και τα αγροτικά,
εκλήθη να σχολιάσει και τα όσα
ακούγονται τελευταία περί ανασχηματισμού της Κυβέρνησης:
«Είμαι οπαδός
της θεωρίας η οποία έχει διατυπωθεί από τον αείμνηστο Κων/νο Καραμανλή
που έλεγε ότι οι ανασχηματισμοί και η υποτίμηση της δραχμής
(τότε) δεν ανακοινώνονται αλλά γίνονται..», είπε.
Οπότε, ουδέν σχόλιον!

Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων
η αποχέτευση Βεργίνας & Παλατιτσίων

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας (με τηλεδιάσκεψη), στην αρχική
ενημέρωση που έκανε ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας
Βοργιαζίδης προς το σώμα αναφέρθηκε στην ευχάριστη είδηση, όπως την χαρακτήρισε, για την ένταξη
του έργου Αποχέτευσης της Βεργίνας και των Παλατιτσίων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με
προϋπολογισμό που μαζί με τον ΦΠΑ ξεπερνά τα
9 εκατομμύρια ευρώ. Αναφερόμενος στο θέμα ο κ.
Βοργιαζίδης ευχαρίστησε ιδιαίτερα το προσωπικό της
ΔΕΥΑΒ που «έτρεξε» το θέμα σε συνεργασία με τον
Δήμο, καθώς και τον υφυπουργό Οικονομικών και
βουλευτή Ημαθίας Απόστολο Βεσυρόπουλο που
παρακολούθησε την εξέλιξη του φακέλου. Για το θέμα
μίλησε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας Άρης Λαζαρίδης, ο οποίος ως Βεργινιώτης ανέφερε ότι  ήταν βασική επιδίωξή του από την πρώτη στιγμή της
εκλογής του και υπογράμμισε ότι είναι αποτέλεσμα 10ετούς προσπάθειας και η  επιτυχία ήταν ότι κατάφεραν  να εντάξουν
την Βεργίνα στους οικισμούς άνω των 2000 κατοίκων ώστε να προχωρήσει το έργο. Την επιτυχία της ένταξης του έργου
χαιρέτησαν όλες οι παρατάξεις, ωστόσο ο Παύλος Παυλίδης ανέφερε ότι το συγκεκριμένο έργο δεν είναι έργο ανάπτυξης, αλλά υποχρέωση του δήμου, όπως θα πρέπει να είναι η αποχέτευση για την Αγ. Μαρίνα και άλλες περιοχές του δήμου. Για το θέμα φυσικά αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ Στέργιος Διαμάντης, ο οποίος εξήρε την δουλειά που
γίνεται και ανέφερε με νόημα ότι επόμενος σταθμός θα είναι ο Αγ. Γεώργιος, η  Αγ. Μαρίνα και ο Τρίλοφος.

Δήμαρχος Βέροιας για ΕΟΔΥ, επιστροφή ακινήτων
στο δήμο από το Υπερταμείο, διόδια και κουνούπια
l Ο Δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης
- κατά την τοποθέτησή του στην αρχή της
συζήτησης των θεμάτων προ ημερήσιας
διάταξης - αναφέρθηκε στην δραστηριοποίηση αυτές τις ημέρες κινητών συνεργείων
του ΕΟΔΥ για προληπτικούς ελέγχους στο
πλαίσιο των μέτρων γα τον κορωνοιό, σε
Εφορία, Αντιπεριφέρεια, ΔΕΥΑΒ, ενώ την
Παρασκευή ήταν στον Δήμο Βέροιας και θα
συνεχίσουν και σε άλλες υπηρεσίες.
l Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι μετά από
σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Απ. Τζιτζικώστα αποφασίστηκε η επικουρική συνδρομή των δήμων στους ψεκασμούς για τα
κουνούπια. Έτσι εκτός της Περιφέρειας Κ.
Μακεδονίας θα διενεργηθούν ψεκασμοί από
το Δ. Βέροιας σε χωριά που έχουν βόθρους και ανοιχτά δίκτυα αποχέτευσης.
l Επίσης, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην συνεδρίαση της ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας και την παράσταση διαμαρτυρίας
που έκαναν με τον δήμαρχο Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρίνη σχετικά με τα διόδια επί της Εγνατίας Οδού, στο ύψος
του Πλατάνου. Χαρακτηριστικά είπε: «Πρέπει να καταγγείλουμε τον σχεδιασμό τοποθέτησης των νέων διοδίων και με
τα μέσα που διαθέτουμε να μην αφήσουμε να περάσει».
l Τέλος, ο Κώστας Βοργιαζίδης αναφέρθηκε στην απόφαση του ΣτΕ στα τέλη του Μάη που έκρινε αντισυνταγματική την ένταξη ακινήτων στο Υπερταμείο, χαρακτηρίζοντας αυτή την απόφαση δικαίωση των Δήμων, ωστόσο από
εδώ και πέρα απαιτούνται νέες διαδικασίες από πλευράς των Δήμων προκειμένου να περιέλθουν και πάλι στην ιδιοκτησία τους τα ακίνητα που είχαν μπει στο Υπερταμείο.

Κόντρα Μπατσαρά-Παυλίδη με εντάσεις
στη χθεσινή συνεδρίαση

Οι σπόντες του Παύλου Παυλίδη για την παρουσία των κυριών στην επίσκεψη του πρωθυπουργού
στην Αγ. Βαρβάρα, αλλά και η «μομφή» του προς
την πρόεδρο του ΔΗΠΕΘΕ Γεωργία Μπατσαρά
ότι έπρεπε να εκφράσει την άποψή της στην επιστολή Καμπούρη για την ενοποίηση ΚΕΠΑ-ΔΗΠΕΘΕ,
έφερε την πρώτη έκρηξη από την πλευρά της κ.
Μπατσαρά. Πήρε τον λόγο και ζήτησε να σταματήσει
να ασχολείται μαζί της ο κ. Παυλίδης και να μην έχει
εμμονές. «Ντρέπομαι κάθε φορά που θέλει να με
εμπλέξει σε κάτι ο κ. Παυλίδης για να με πλήξει, ενώ
εγώ κινούμαι πάντα θεσμικά και απαντώ ανάλογα.
Ο κ. Καμπούρης έχει γνώμη που μπορεί να την εκφράσει, αλλά δεν έχει πλέον θεσμικό ρόλο για να του
απαντήσω». Στα περί εμμονών και γελοιοτήτων πήρε
την σκυτάλη και σε υψηλούς τόνους ο κ. Παυλίδης
ζητούσε από την κ. Μπατσαρά να ανακαλέσει χαρακτηρισμούς, αφού ο ίδιος μίλησε μόνο πολιτικά και ζήτησε απαντήσεις.
Την ένταση διέκοψε πριν τα πράγματα εκτροχιαστούν εντελώς ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Άρης Λαζαρίδης
που τους αφαίρεσε τον λόγο και ζήτησε να κλείσουν τα μικρόφωνά τους.   

Στο ξενοδοχείο «Αιγές» η συνεδρίαση του επόμενου
δημοτικού συμβουλίου;
Με εκπεφρασμένη διάθεση από όλες τις παρατάξεις να επιστρέψουν στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχείου,
συνεδρίασε χθες το απόγευμα το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας με τηλεδιάσκεψη για τέταρτη φορά. Όπως ανέφερε ο
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Άρης Λαζαρίδης υπήρξε την προηγούμενη εβδομάδα προσπάθεια για χωροθέτηση της αίθουσας, αλλά δεν κατέστη δυνατό αφού δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι απαιτούμενες από τα υγειονομικά
πρωτόκολλα αποστάσεις. Ο δήμαρχος μάλιστα πρότεινε εφόσον συμφωνούν όλες οι παρατάξεις, σε περίπτωση που
δεν αρθούν τα μέτρα τον Ιούλιο και δεν βρεθεί άλλος κατάλληλος χώρος(προτάθηκε από τον Αντ. Μαρκούλη η Στέγη
ή ο Χώρος Τεχνών, αλλά υπάρχει πρόβλημα με την μικροφωνική κάλυψη) να ερευνήσουν το ενδεχόμενο συνεδρίασης
στην μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου «ΑΙΓΕΣ», αφού πρώτα εξετάσουν το κόστος. Θετικοί στην πρόταση ήταν οι επικεφαλής εφόσον αποκλεισθεί το ενδεχόμενο να συνεδριάσουν σε κάποιο κτίριο του δήμου, ενώ ο Παύλος Παυλίδης
πρότεινε και την περίπτωση υπαίθριας συνεδρίασης έξω από το Δημαρχείο, κάτι που σχολιάστηκε από την Γεωργία
Μπατσαρά ως δύσκολο στην υλοποίηση λόγω των τεχνικών ζητημάτων που ανακύπτουν και την προετοιμασία που
χρειάζεται.
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Επίσκεψη του προέδρου του ΕΛΓΑ Αν. Λυκουρέντζου χθες στη Βέροια
Τι είπε για ελλείψεις γεωπόνων, περσινές αποζημιώσεις, «πάγωμα» του κανονισμού,
επιδότηση για αντιχαλαζικά δίχτυα, ιδιωτική ασφάλιση και τάμπετ στο χωράφι

Την Βέροια επισκέφθηκε χθες ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέας
Λυκουρέντζος στο πλαίσιο της περιοδείας του σε νομούς της Μακεδονίας, συνοδευόμενος από την γενική διευθύντρια και τον διευθυντή
Ασφαλίσεων του Οργανισμού. Στις πρωινές συναντήσεις του με συνεταιριστικούς εκπροσώπους στην ΑΛΜΜΕ, συζήτησαν για την ικανοποιητική εξέλιξη της παραγωγής και της εμπορικής δραστηριότητας, ενώ
στα Γραφεία του ΕΛΓΑ ενημερώθηκε από την διευθύντρια κα Παππά
και υπηρεσιακούς παράγοντες, για τη λειτουργία του υποκαταστήματος
και τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Ο κ. Λυκουρέντζος συναντήθηκε επίσης με τον αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καλαιτζίδη ο οποίος του
έθεσε το θέμα των αποζημιώσεων ζητώντας ταχύτερη ανταπόκριση του
Οργανισμού σε εκτιμήσεις και αποζημιώσεις, κάτι που συζητήθηκε και
με τον δήμαρχο Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρίνη στη συνάντηση που
είχαν στο δημαρχείο, ο οποίος ζήτησε από τον Πρόεδρο, την πληρωμή
του 35% των περσινών αποζημιώσεων στους πληγέντες αγρότες.
30 προσλήψεις στο ΕΛΓΑ της Βέροιας
Το απόγευμα ο κ. Λυκουρέντζος έδωσε συνέντευξη Τύπου στο «Αιγές» ανακεφαλαιώνοντας τα συμπεράσματα των επαφών του και τα
ζητήματα που απασχολούν τους τοπικούς παραγωγούς σε σχέση με
τον ΕΛΓΑ, ο οποίος συνεχίζει το εκτιμητικό του έργο. Σύμφωνα με τα
στοιχεία που έδωσε, πέρυσι έγιναν 24.000 εκτιμήσεις και οι ενστάσεις
ήταν μόνο 1000, ενώ οι φετινές ζημιές προς το παρόν, εκτιμώνται ως
μικρότερης βαρύτητας από τις περσινές. Ανέφερε επίσης ότι η Διοίκηση
προσέλαβε 30 έκτακτους γεωπόνους για τον ΕΛΓΑ Ημαθίας, από τους
οποίους οι 15 ήδη παρουσιάστηκαν και αναλαμβάνουν υπηρεσία και οι
άλλοι 15 θα αναλάβουν εντός της εβδομάδας, ώστε ο Οργανισμός να
είναι σε απόλυτη ετοιμότητα.
Προς το τέλος του καλοκαιριού το περσινό υπόλοιπο
των αποζημιώσεων
Όσον αφορά στο υπόλοιπο 35% των περσινών αποζημιώσεων,
όπως είπε, θα ξεκαθαρίσει προς το τέλος του καλοκαιριού λόγω των
στενών οικονομικών του Οργανισμού, αποκλείοντας την περίπτωση να
δοθούν χρήματα μέχρι το τέλος Ιουνίου ή τον Ιούλιο, από τα 68 εκατ.

ευρώ που χρωστάει ο ΕΛΓΑ στους αγρότες.
«Παγώνει» ο Κανονισμός
Ο κ. Λυκουρέντζος ενημέρωσε και για το πάγιο αίτημα των αγροτών
με την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, στον οποίο ζητείται να προστεθούν νέοι κίνδυνοι ζημιών στις καλλιέργειες, όμως, όπως ξεκαθάρισε, κάτω από τις παρούσες συνθήκες είναι αδύνατη η όποια αλλαγή κι
η οποιαδήποτε διαδικασία. Πράγμα που σημαίνει ότι το αίτημα για αλλαγή του Κανονισμού παγώνει, για οικονομικούς λόγους, εξηγώντας ότι
ο ΕΛΓΑ πληρώνει το τρέχον έτος, ενώ εισπράττει την ειδική ασφαλιστική
εισφορά ένα έτος αργότερα. Για παράδειγμα, φέτος δόθηκε παράταση
για την εισφορά του 2019, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2020 και ενώ
ακόμα δεν έχει εισπράξει το όλον των εισφορών, πληρώνει οφειλές,
αποζημιώσεις, λειτουργικά κλπ. Για τον λόγο αυτό προκύπτει και η αδυναμία πληρωμής του υπόλοιπου 35% των αποζημιώσεων. Μάλιστα,
μιλώντας το μεσημέρι στην εκπομπή «λαικά και αιρετικά» του ΑΚΟΥ
996, ο κ. Λυκουρέντζος τόνισε χαρακτηριστικά ότι « αλλαγή του κανονισμού, χωρίς εξασφάλιση πόρων σημαίνει ακάλυπτες επιταγές…
Και με ΝΔ και Λυκουρέντζο πρόεδρο, ακάλυπτες επιταγές ο ΕΛΓΑ δεν
θα μοιράσει ποτέ».
Ιδιωτική ασφάλιση
Για το θέμα της ιδιωτικής ασφάλισης των αγροτών, υπογράμμισε
με έμφαση ότι ιδιωτικοποίηση του ΕΛΓΑ δεν νοείται, λέγοντας ότι δεν
υπήρξε κανένα ενδιαφέρον από οποιονδήποτε ιδιωτικό φορέα που
διαθέτει ασφαλιστικά προϊόντα για τους αγρότες, παρότι θα ήταν καλοδεχούμενη. «Το κόστος είναι αποτρεπτικό και δύσκολα κάποιος θα
μπορούσε να ανταγωνιστεί τον ΕΛΓΑ που έχει μια από τις χαμηλότερες εισφορές στην Ευρώπη. Τέτοιες προτάσεις επιζητούν αύξηση της
ασφαλιστικής εισφοράς» εκτίμησε, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει
περίπτωση να καταργηθεί ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της ασφάλισης.
Με το τάμπλετ στο χωράφι
Σους στόχους του προέδρου και του ΕΛΓΑ, είναι να οδηγηθεί ο
Οργανισμός στην ψηφιακή εποχή, «να φέρουμε το τάμπλετ στο χωράφι, όπου θα γίνονται οι εκτιμήσεις και θα καταχωρείται επι τόπου το

ποσοστό της ζημιάς και η κοστολόγησή της, στο πλαίσιο του νέου πληροφοριακού συστήματος στον ΕΛΓΑ» όπως είπε ο κ. Λυκουρέντζος,
ο οποίος στην συνένεντευξή του στο ΑΚΟΥ 996 έδωσε την είδηση, ότι
χθες συντάχθηκε το τεχνικό δελτίο για την ένταξη του έργου του στο
τρέχον ΕΣΠΑ, κι όχι στο μελλοντικό. «Είναι μια συνεργασία με τον κ. Πιερρακάκη που απέδωσε και τον ευχαριστώ δημοσίως, την ξεκίνησα 10
ημέρες μετά που ανέλαβα τον Οργανισμό και σήμερα με ενημέρωσαν
ότι προχωράμε και θα ενταχθεί το έργο. Έτσι ο κάθε αγρότης θα έχει
στα χέρια του το ατομικό του ασφαλιστικό συμβόλαιο και θα ξέρει τι έχει
ασφαλίσει, για πόσο χρόνο, πόσα χρήματα και όλα όσα χρειάζεται να
γνωρίζει…» πρόσθεσε.
Παράλληλα, στο «Αιγές» μίλησε και για την απώτερη φιλοδοξία του
ΕΛΓΑ, την δημιουργία ενός χρηματιστηρίου ποιότητας ελληνικών
προϊόντων, όπου οι παραγωγοί θα αναδεικνύουν τα προιόντα τους και
μέσα από αυτά και την μεσογειακή διατροφή.
Χαλαζική προστασία
Τέλος, ο κ. Λυκουρέντζος , στον ΑΚΟΥ 996 ρωτήθηκε και για το πρόγραμμα της χαλαζικής προστασίας με εναέρια μέσα, το οποίο υλοποιείται
τα τελευταία χρόνια «με καλά αποτελέσματα για την προστασία της παραγωγής από την χαλαζόπτωση», όπως είπε, ενώ σχετικά με την επιδότηση, τόνισε ότι οι αγρότες στη δεύτερη προκήρυξη θα επιδοτηθούν στο
80% του προγράμματος για δίχτυα, από την Ε.Ε. και η προκήρυξη θα
βγει εντός των ημερών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρόεδρο, η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων αργοτών δεν ήταν μεγάλη και έτσι περίσσεψαν
6 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο οι αγρότες που βιώνουν τις τραγικές συνέπειες των καταστροφών, να εμπιστευθούν την χαλαζική προστασία και να χρηματοδοτηθούν
σε ποσοστό 80%. «Εάν μάλιστα συγκροτήσουν ομάδα παραγωγών
από δυο άτομα και πάνω, επιδοτούνται στο 100%»πρόσθεσε.
Στο περιθώριο της επίσκεψής του, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, παρουσία
και του κ. Γιαννακάκη, συναντήθηκε μεταξύ άλλων, με εκπροσώπους
αγροτών και με τον πρόεδρο των Κτηνοτρόφων.
Σοφία Γκαγκούση

Καταγγελτική επιστολή των εργαζομένων ΕΚΑΒ Ημαθίας προς την
διοίκηση του Νοσοκομείου Βέροιας για δευτερογενή περιστατικά

-Κίνηση εντυπωσιασμού χαρακτηρίζουν την κάλυψη του αρχαιολογικού χώρου της Βεργίνας με ασθενοφόρο
Μια καταγγελτική επιστολή προς την διοίκηση του Νοσοκομείου Ημαθίας δημοσιοποίησε το Σωματείο εργαζομένων ΕΚΑΒ Ημαθίας «Η πρόοδος» σχετικά με τα δευτερογενή περιστατικά αλλά
και την την απόφαση της διοίκησης της Υγειονομικής Μονάδας
Ημαθίας να διαθέσει ένα ασθενοφόρο για την κάλυψη του αρχαιολογικού χώρου της Βεργίνας τα σαββατοκύριακα της θερινής
σεζόν. Στην επιστολή οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ προειδοποιούν ότι
θα κλιμακώσουν τη στάση του στο θέμα των δευτερογενών περιστατικών και αναφέρουν:
«Επανερχόμαστε στο θέμα των δευτερογενών περιστατικών που
επηρεάζει αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία του ΕΚΑΒ Ημαθίας και την
εξέλιξη των επειγόντων περιστατικών. Παρ όλο που έχει εξαγγελθεί στα
πλαίσια λειτουργίας του ΕΚΑΒ ΕΚΕΠΥ η απαλλαγή του ΕΚΑΒ από τις
δευτερογενείς διακομιδές, δεν έχουμε δει ακόμα κανένα αποτέλεσμα.
Δεν παρατηρούμε κανέναν διοικητικό μηχανισμό που να επιβάλει στις
διοικήσεις των νοσοκομείων να αναλάβουν τα δικά τους περιστατικά, αντίθετα το ΕΚΑΒ συνεχίζει να εξυπηρετεί όλα τα δευτερογενή σε βάρος
της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.
Καταγγέλλουμε το γεγονός ότι η διοίκηση της Υγειονομικής Μονάδας

Ημαθίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες των δευτερογενών περιστατικών
του ΓΝ Νάουσας με κοινοποίηση εγγράφου τους από το περασμένο
καλοκαίρι. Παράλληλα δεν κοινοποιούν το πρόγραμμα εργασίας του
ασθενοφόρου του ΓΝ Βέροιας –που εκτελεί μια βάρδια σε πενθήμερη
βάση- με αποτέλεσμα το Τ/Α κέντρο της Ημαθίας να έχει άγνοια για το τι
πραγματικά συμβαίνει με τα εξιτήρια και τα ραντεβού.
Επίσης σχετικά με τις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού δεν διαφαίνεται ότι υπάρχει πρόθεση να αναλάβει το έργο των δευτερογενών
η διοίκηση της Υ.Μ. Ημαθίας.
Με έκπληξη διαβάσαμε στον τοπικό τύπο τις προηγούμενες ημέρες
ότι η διοίκηση του ΓΝ Βέροιας σε συνεννόηση με την 3η ΥΠΕ αναλαμβάνει την κάλυψη με ασθενοφόρο της τουριστικής περιοχής και του
αρχαιολογικού χώρου της Βεργίνας, κατά τις ημέρες και ώρες αιχμής.
Όλα αυτά ανακοινώνονται ότι γίνονται στα πλαίσια βοήθειας στο έργο
του ΕΚΑΒ. Θα θέλαμε πραγματικά μια απάντηση γιατί ο τουρίστας-επισκέπτης χρήζει ξεχωριστής αντιμετώπισης σε θέματα υγείας. Το Εθνικό
Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας έχει να μας δώσει καμία απάντηση στη
διάκριση αυτή;
Με πλήρη υπευθυνότητα και έχοντας γνώση του τι πραγματικά

συμβαίνει, σας λέμε ότι πρόκειται για μια κίνηση εντυπωσιασμού. Τα
περιστατικά που συμβαίνουν στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας τα
τελευταία 20 χρόνια είναι ΕΛΑΧΙΣΤΑ και το ΕΚΑΒ τα εξυπηρετεί ΆΜΕΣΑ
όπως όλα τα άλλα. Μπορείτε να ανατρέξετε στα στατιστικά στοιχεία του
ΕΚΑΒ Ημαθίας για να το διαπιστώσετε. Αν η 3η ΥΠΕ θέλει να συνεπικουρήσει στο έργο του ΕΚΑΒ καλό θα ήταν να αναλάβει τις δικές της ευθύνες, τα δικά τους περιστατικά, δηλαδή τα εξιτήρια και επανεξετάσεις.
Επιβεβαιώνεται ο ισχυρισμός ετών του σωματείου μας ότι η υγειονομικές μονάδες μπορούν να αναλάβουν το έργο των δευτερογενών
περιστατικών , με την κίνηση των τελευταίων ημερών. Όποτε θέλουν
βρίσκουν πόρους…
Με αίσθημα ευθύνης και σεβασμό στο έργο του ΕΚΑΒ θέλουμε να
γνωρίζουν όλοι ότι το σωματείο μας θα κλιμακώσει τη στάση του στο
θέμα των δευτερογενών περιστατικών.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Φ. Παπαστεργιόπουλος
Ο Γραμματέας
Α. Παπαναστασίου»

4

www.laosnews.gr

ΤΡΙΤΗ
23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
10-11
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2016

Γενέθλια και αλλαγή
ηγεσίας στα διοικητικά
συμβούλια του Ομίλου
Ιnner wheel Βέροιας
Στις 15 Ιουνίου 2020
στην ταβέρνα «ΠΛΑΤΑΝΟΣ» τα μέλη του Ομίλου I.W. Βέροιας γιόρτασαν τα γενέθλια του κλείνοντας 21 χρόνια από
την ημέρα της δημιουργίας του στις 13 Ιουνίου
1998 και έγινε η Αλλαγή
Ηγεσίας των Διοικητικών
Συμβουλίων.
Η Πρόεδρος του Ομίλου Βιβή Γκουντή αφού
έκανε τον απολογισμό
της χρονιάς της έδωσε
το σήμα της Προέδρου
στη νέα Πρόεδρο Ελένη
Τρίγκα για την ινεργουϊλική χρονιά 2020 – 2021 ανταλλάσσοντας δώρα.
Η νέα Πρόεδρος Ελένη Τρίγκα αφού ευχαρίστησε τα μέλη του Ομίλου που την εξέλεξαν,
υποσχέθηκε ότι θα εργαστεί μαζί τους για τους σκοπούς της Παγκόσμιας Οργάνωσης I.W.
ΦΙΛΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ και προσέφερε σε όλα τα μέλη ένα αναμνηστικό δωράκι.
Η Προδιοικητής Βιβή Ιατροπούλου ενημέρωσε τα μέλη για όλα τα μηνύματα που εστάλησαν στον Όμιλο τις ημέρες της καραντίνας λόγω του COVID-19 από την Πρόεδρο I.I.W.
2019 – 2020 Phyllis Charter, την Εθνική Εκπρόσωπο Μαρία Πλοιαρχοπούλου, την Διοικητή
της 247 Περιφέρειας I.W. Ελλάδας Ελένη Γιαννιδάκη και την νέα Πρόεδρο I.I.W. για τη χρονιά 2020 -2021 ΒINA VYAS με θέμα «ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΓΕΝΝΑΙΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ».
Στα πλαίσια δε του ΨΑΞΕ – ΒΡΕΣ – ΚΕΡΔΙΣΕ διάβασε ένα κείμενο με θέμα «ΩΔΗ ΣΤΗΝ
ΑΝΟΙΞΗ».
Τα μέλη του Ομίλου αφού έκοψαν την τούρτα γενεθλίων προσφορά της Προέδρου Βιβής
Γκουντή υποσχέθηκαν να τηρούν τους σκοπούς του I.I.W. και ευχήθηκαν η επόμενη χρονιά
να τις βρει ενωμένες και με δύναμη ψυχής και πνεύματος όλες μαζί να ανοίξουμε τα χέρια
μας και να αγκαλιάσουμε τους ανθρώπους της μικρής μας κοινωνίας που έχουν ανάγκη.
Έχοντας πίστη και ελπίδα ότι σύντομα θα ξεπεράσουμε την απρόσμενη άσχημη αυτή κατάσταση διότι μετά τη βροχή έρχεται η ηλιοφάνεια, μετά την καταιγίδα έρχεται ηρεμία, μετά
από θλίψη έρχεται η χαρά, μετά από πόνο έρχεται η ειρήνη και μετά από απώλεια έρχεται
αγάπη, θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε τους στόχους του Διεθνούς Inner Wheel χρησιμοποιώντας τις δεξιότητες και τις ικανότητές μας για να ανακουφίσουμε τα προβλήματα των
συνανθρώπων μας.
Έχουμε αποδείξει ότι «ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» όπως μας παροτρύνει το σύνθημα της χρονιάς 2019 – 2020 ελπίζοντας ότι έχει φτάσει το τέλος του ιού, αλλά πρέπει να συμπεριφερθούμε με προσοχή, μένοντας στα σπίτια μας, μένοντας ασφαλείς, μένοντας σε εγρήγορση,
μένοντας υγιείς για να αναπνεύσουμε καθαρό αέρα μετά την καταιγίδα, διότι οι ζωές όλων
των μελών του Inner Wheel είναι σαν ένα ουράνιο τόξο όπου το χρώμα της ελπίδας, έχει την
ικανότητα να δίνει αγάπη και κατανόηση και η υπόσχεση να βελτιώνει τις ζωές μας και να
κάνει τα όνειρα πραγματικότητα.
Εκ του Ομίλου

Το κέντρο Τεχνολογίας και Ρομποτικής της ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ διοργανώνει για ακόμη μία χρονιά καλοκαιρινές
δραστηριότητες για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.
Όλες οι δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν
στους εργαστηριακούς χώρους του κέντρου μας.
Οι συμμετοχές θα είναι περιορισμένες σεβόμενοι τις
οδηγίες μη συγχρωτισμού και εφαρμόζοντας όλους τους
απαραίτητους κανόνες υγιεινής για τα παιδιά και τους
εκπαιδευτές.
Το STEAM SUMMER SCHOOL θα πραγματοποιηθεί
σε δύο ξεχωριστές περιόδους
• 1η περίοδος: Καθημερινά από 6 έως 10 Ιουλίου
• 2η περίοδος: Καθημερινά από 13 έως 17 Ιουλίου
Στα εκπαιδευτικά εργαστήρια οι μαθητές θα έχουν τη
δυνατότητα
• Να παίξουν και να διασκεδάσουν με δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής και ρομποτικές κατασκευές
• Να προγραμματίσουν εφαρμογές και παιχνίδια και
να αναπτύξουν αλγοριθμική σκέψη
• Να δώσουν λύσεις
σε προβλήματα λύνοντας
puzzle και γρίφους ακονίζοντας το μυαλό τους
• Να συμμετέχουν σε
STEAM δραστηριότητες και
να μελετήσουν επιστημονικά θέματα
• Να αναπτύξουν πνεύμα ομαδικής εργασίας, κριτικής σκέψης, συνεργασίας
και επικοινωνίας
Πρόγραμμα Steam
Summer School
10:00 – 10:15 – Προσέλευση των παιδιών
10:15 – 11:45 – 1η περίοδος δραστηριοτήτων

11:45 – 12:15 – Διάλλειμα για δεκατιανό. (χυμός και
κρουασάν/σάντουιτς)
12:15 – 13:45 – 2η περίοδος δραστηριοτήτων
13:45 – 14:15 – Αποχώρηση παιδιών
5 ημέρες γεμάτες από παιχνίδια, κατασκευές με
Lego, ευφάνταστους ρομποτικούς μηχανισμούς και
STEΑM δραστηριότητες που εξάπτουν τη φαντασία και
ακονίζουν το μυαλό.
Κόστος συμμετοχής για κάθε παιδί: 50€ για όλες τις
ημέρες
Τα παιδιά δεν χρειάζεται να φέρουν μαζί τους οποιαδήποτε υλικά. Όλα τα υλικά που θα χρειαστούν για τις
δραστηριότητές τους παρέχονται από το κέντρο.
Τα παιδιά θα πρέπει να φέρουν μαζί τους καθημερινά το δεκατιανό τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα
φροντίζει γι’ αυτό το κέντρο. (extra χρέωση 10€ για όλες
τις ημέρες)
Εγγραφές – Πληροφορίες
Καθημερινά 10:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00
Εδέσσης 21 – Βέροια - 23310-22335
- www.dictiosi.gr

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

18/6/20 - 24/6/20

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω
σύνδεσμο:
http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Στοχευμένες δράσεις
στην Κεντρική
Μακεδονία για την
πρόληψη και καταστολή
της εγκληματικότητας
Στο πλαίσιο
στοχευμένων
δράσεων για
την πρόληψη και
αντιμετώπιση
της εγκληματικότητας καθώς
και παγίωσης
του αισθήματος
ασφάλειας των
πολιτών πραγμ α τοπο ι ή θ η κ ε
στις 19 Ιουνίου
2020 εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία
(πλην Θεσσαλονίκης).
Στην επιχείρηση που υλοποιήθηκε κάτω από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής
Μακεδονίας συμμετείχαν οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Ημαθίας, Κιλκίς,
Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε
3.061 οχήματα και βεβαιώθηκαν συνολικά 894 παραβάσεις του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας.
Επίσης, ελέχθηκαν συνολικά 3.520 άτομα, από τα οποία οι 2.977
ήταν ημεδαποί ενώ οι 543 αλλοδαποί.
Συνελήφθησαν σε διαφορετικές περιπτώσεις, 25 άτομα, εκ των οποίων 16 ημεδαποί και 9 αλλοδαποί.
Αναλυτικότερα, συνελήφθησαν:
• 10 άτομα για κατοχή ναρκωτικών ουσιών
• 2 άτομα για παραβάσεις του νόμου περί όπλων
• 3 άτομα για καταδικαστικά έγγραφα
• 5 άτομα για παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών
• 3 άτομα για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
• 1 άτομο για παρεμπόριο και
• 1 άτομο για διοικητική απέλαση.
Επιπλέον, μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν 13,31 γραμμάρια κάνναβης,
1,95 γραμμάρια κοκαΐνης, 2 οχήματα και 2 όπλα.
Οι συλληφθέντες με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος
τους θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.

Δήμος Βέροιας: Αναγγελία
ζημιάς από χαλαζόπτωση
Την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 σημειώθηκε χαλαζόπτωση που
έπληξε δενδρώδεις καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας.
Οι αγρότες των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν καλούνται
να καταθέσουν δηλώσεις έως την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 στο
γραφείο 3 του Δήμου Βέροιας, στον κ. Σιδηρόπουλο Αθανάσιο.
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Στις 29 Ιουνίου ανοίγει το Δημοτικό
Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας
Την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 ξεκινάει τη λειτουργία του το Δημοτικό
Κολυμβητήριο του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Λόγο της επιδημίας του Κορωνοϊού και για την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας , κατά την φετινή σεζόν θα υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στον τρόπο λειτουργίας του, όπως:
• Σχολαστική καθαριότητα και απολύμανση του χώρου πολλές φορές κατά την διάρκεια της ημέρας.
• Πολύ συχνή (δυο φορές την εβδομάδα) χημική -μικροβιολογική
ανάλυση της ποιότητας νερού.
• Απαγόρευση της χρήσης των ντους.
• Η χρήση των αποδυτηρίων θα είναι προαιρετική.
• Οι λουόμενοι θα ήταν πιο επωφελές να εισέρχονται όσο το δυνατόν κατάλληλα ενδεδυμένοι από το σπίτι τους, για να μην υπάρξουν
προβλήματα συνωστισμού.
• Τμήματα εκμάθησης κολύμβησης και AQUA σε μικρά γκρουπ
για να μην υπάρχει συνωστισμός στα αποδυτήρια αλλά ούτε και στην
πισίνα.
Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν θα απευθύνονται σε δημότες και μη και θα αφορούν αθλούμενους όλων των ηλικιών.
Οι εγγραφές ξεκινούν από την Τρίτη 23 Ιουνίου και έως την Παρασκευή 26 Ιουνίου θα πραγματοποιούνται από τις 8 π.μ έως 3.00
μ.μ.στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κολυμβητήριου (οδός Βεροίας,
δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας)
Από την Δευτέρα 29 Ιουνίου και καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας
του Κολυμβητηρίου οι εγγραφές θα συνεχίζονται κατά τις ώρες από
8:00 π.μ έως 10:00μ.μ.
Όπως ενημερώνει ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α., Εμμανουήλ Σταυρής,
στα προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν όλοι εφόσον έχουν κάρτα
μέλους και έχουν προσκομίσει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ιατρική γνωμάτευση
από καρδιολόγο ή παθολόγο ή παιδίατρο (αν πρόκειται για παιδί) στην
οποία πιστοποιείται η υγεία, η ικανότητα για άθληση καθώς και ότι δεν
υφίσταται κάποιο δερματολογικό νόσημα.
Για τα παιδικά τμήματα εκμάθησης κολύμβησης από τις Δημοτικές
Ενότητες Πλατέος και Μελίκης θα υπάρχουν λεωφορεία (ένα για κάθε
ενότητα) που θα ξεκινήσουν τις μεταφορές τους στις 01/07/2020 με
καταληκτική ημερομηνία στις 06/08/2020. Λαμβάνοντας υπόψιν, ότι
ο αριθμός των θέσεων του κάθε λεωφορείου είναι συγκεκριμένος (35
θέσεις), θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία
εγγραφής του κάθε παιδιού.
Το αναλυτικό πρόγραμμα λειτουργίας του Κολυμβητηρίου θα κοινοποιηθεί κατά την έναρξη της
κολυμβητικής περιόδου.
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επικοινωνούν στα τηλ. : 2333025390 – 53450.
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.Δικαίωμα εισόδου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο έχουν όσοι διαθέτουν «κάρτα μέλους».
Η κάρτα μέλους εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
Αλεξάνδρειας και είναι αυστηρά προσωπική.
Για την απόκτηση της κάρτας μέλους, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν στην Κοινωφελή Επιχείρηση, ως εγγραφή, το ποσό των 10€ (δέκα ευρώ)
εφάπαξ. Με την χορήγηση της κάρτας μέλους, οι
πολίτες αποκτούν δικαίωμα ελεύθερης εισόδου
στο Δημοτικό Κολυμβητήριο και χρήσης όλων των
εγκαταστάσεών του που προσφέρονται στο κοινό.

2.Για τη χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών και των λοιπών κοινόχρηστων εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, από όσους
διαθέτουν κάρτα μέλους, το αντίτιμο των παρεχόμενων υπηρεσιών
ορίζεται ως εξής:
α) Σε ώρες κοινού τις καθημερινές (από Δευτέρα έως και Παρασκευή), το αντίτιμο ορίζεται σε 3€ (τρία ευρώ) ανά άτομο, για ατομική
χρήση.
β) Σε ώρες κοινού, ειδικά για τα Σάββατα, το αντίτιμο ορίζεται σε 2€
(δύο ευρώ) ανά άτομο, για ατομική χρήση.
γ) Για μηνιαία ατομική χρήση, η οποία περιλαμβάνει συμμετοχή έως
τρεις (3) φορές την εβδομάδα σε οργανωμένο τμήμα και απεριόριστη
χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής σε ώρες κοινού, το αντίτιμο ορίζεται:
• 30€ (τριάντα ευρώ) ανά άτομο,
• 50€ (πενήντα ευρώ) για δύο (2) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας,
• 70€ (εβδομήντα ευρώ) για τρία (3) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας, και
• 80€ (ογδόντα ευρώ) για τέσσερα (4) ή και περισσότερα άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας.
• 15€ (δέκα πέντε ευρώ) για τα μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Αλεξάνδρειας.
δ) Για μηναία συνδρομή των πολύτεκνων οικογενειών (από τέσσερα παιδιά και άνω), το αντίτιμο ορίζεται:
• 20€ (είκοσι ευρώ) το ένα μέλος,
• 30€ (τριάντα ευρώ) τα δύο (2) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας,
• 40€ (σαράντα ευρώ) τα τρία (3) άτομα-μέλη και άνω, της ίδιας
οικογένειας.
ε) Για τη χρονική διάρκεια τριών (3) μηνών, της οποίας το αντίτιμο
θα προκαταβάλλεται, το αντίτιμο των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται ως εξής:
• 75€ (εβδομήντα πέντε ευρώ) ανά άτομο,
• 140€ (εκατόν σαράντα ευρώ) για δύο (2) άτομα-μέλη της ίδιας
οικογένειας,
• 190€ (εκατόν ενενήντα ευρώ) για τρία (3) άτομα-μέλη της ίδιας
οικογένειας, και
• 210 €(διακόσια δέκα ευρώ) για τέσσερα (4) ή και περισσότερα
άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας.
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Ο “ΛΑΟΣ” και το Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” κοντά στο μαθητή
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Πάντα μέσα στα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων
Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” - Μ. Αλεξάνδρου 38 - τηλ.: 23310 21.021, 29.435
Λύσεις και απαντήσεις κάθε Σάββατο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.omilosfr.gr
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Επτά πρωτιές και δέκα προκρίσεις
για τους νεαρούς του ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑ Bέροιας
Όλα τα αποτελέσματα

Έγινε χθες το απόγευμα στην Κατερίνη το διασ/
κο πρωτάθλημα της Κ-16.Στους αγώνες συμμετείχαν
τα σωματεία από τους Nομούς Πιερίας και Ημαθίας.  
Με πρωτόγνωρες συνθήκες  (αυστηρά πρωτόκολλα
προφύλαξης) και με υποχρεωτική μικρή συμμετοχή
φιλάθλων οι νεαροί του   ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις και πέτυχαν δέκα προκρίσεις για το παν/νιο πρωτάθλημα
που θα γίνει στην Καβάλα στις 11 και 12 Ιουλίου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Αγόρια
1200 μ.:1ος Αθανασάκης Παναγιώτης    3’21’’76
              2ος Καραγιάννης Αλέξανδρος   4’10’’95
              3ος Τζίμας Αντώνης                   4΄13΄΄47
              4ος Λιόβας Δημήτρης                4΄13΄΄77
150 μ.    1ος Λιούλιας Νικόλαος               20’’47
               2ος Ακριβόπουλος Δημήτρης    22’’28

  80 μ.    1ος Μπέκας Γιώργος                 10΄΄49
              2ος Θεοδοσόπουλος Γιάννης    11’’24
              4ος Παυλίδης Δημήτρης             12’’20
3000 μ.  1ος Μεταξόπουλος Αλκης          12’05’’45
Υψος     1ος Λιούλιας Νικόλαος                1.67
Μήκος    3ος Νέστωρας Θόδωρας            4.48
Κορίτσια
5000 βαδην:1η Μπαρμπαρούση Ηλια    28΄57’’
                    2η Τζίμα Αγγελική               29΄40’
‘
1200μ.         3η Στίμου Μαρία                  4΄39’’77
150 μ.          2η Πασχούλα Αμαλιάννα     20΄΄57
80μ.           4η Αβραάμ Βικτωρία            11’’67
80μ.εμπόδ. 3η Πίσκου Τάνια                  14’’38
Υψος           1η Πίσκου Τάνια                  1.58
Μηκος          4η Γραμματικοπούλου Αντωνία 4.54
4Χ200 σκυτάλη μεικτή: 1ος ΒΙΚΕΛΑΣ 1΄48΄΄88
(Μπέκας-Αβραάμ-Πασχούλα-Αθανασάκης)

Τέλος το πρωτάθλημα της Super League 2
Μάλλον «ανοίγει» ο δρόμος για την αναδιάρθρωση

Πρωτάθλημα τέλος στην Super League 2.
Αυτό αποφασίστηκε στο ΔΣ της διοργανώτριας
καθώς κατά πλειοψηφία πέρασε η οριστική
διακοπή της σεζόν με ψήφους 11-3. Κατά της
διακοπής ψήφισαν οι Λεβαδειακός, Χανιά και
Καραϊσκάκης, ενώ υπέρ της πλειοψηφίας τάχθηκαν ο εκπρόσωπος της ΕΠΟ και ο πρόεδρος της Ένωσης. Οι προτάσεις που έπεσαν
στο τραπέζι προς ψήφιση ήταν δύο. Του Λεβαδειακού που πρότεινε να γίνουν κανονικά
2 τελευταίες αγωνιστικές και τα πλέι οφ αλλά
χωρίς πλέι άουτ και του Καραϊσκάκη για έναν
γύρο πλει οφ. Απορρίφθηκαν και
οι δύο προτάσεις και μοιραία αφού
συγκεντρώθηκαν τα 3/4 που απαιτούνται βάσει τροπολογίας Αυγενάκης, η SL2 κατεβάσει ρόλα για την
τρέχουσα σεζόν.

Ο χάρτης του χάντμπολ στην Ελλάδα
για το 2020-2021

Ό

λες οι αποφάσεις της ΟΧΕ για
τις αναδιαρθρώσεις και τα συστήματα
των πρωταθλημάτων
σε Handball Premier,
A1 Γυναικών και Α2
Ανδρών. Το Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος με
βάση την τροπολογία
που ψηφίστηκε στην
βουλή και αφορά την
δυνατότητα τροποποίησης των εν ισχύ κανονισμών και προκηρύξεων
των αθλητικών Ομοσπονδιών με πλειοψηφία 3/4, αποφάσισε σήμερα ομόφωνα (15/15), τα κάτωθι για τα πρωταθλήματα της περιόδου 2020-2021:

Handball Premier
Δεν υποβιβάζεται καμία ομάδα από την σεζόν
2019-2020, ενώ προβιβάζονται από την Α2 τα
σωματεία: HC Σαλαμίνα και Ζαφειράκης Νάουσας.
Δημιουργούνται 2 όμιλοι των 7 ομάδων (σύνολο
14) με γεωγραφικά κριτήρια, ως ακολούθως:
1ος όμιλος (Νότος): ΑΕΚ, Ολυμπιακός ΣΦΠ/
Όμιλος Ξυνή, Διομήδης Άργους, ΑΣΕ Δούκα, Ιωνικός ΝΦ, Άρης Νικαίας Olympic Diagnostic, HC
Σαλαμίνα.
2ος όμιλος(Βορράς): Αερωπός Έδεσσας
ManDynamic, ΠΑΟΚ, ΑΕΣΧ Πυλαίας, Δράμα
Bianco Monte, Φαίακας Κέρκυρας, Φίλιππος Βέροιας, Ζαφειράκης Νάουσας.
Σύστημα
Α’ φάση: Όλοι εναντίον όλων σε 2 γύρους (14
αγωνιστικές, 12 για κάθε ομάδα)
Β’ φάση: Πλέι οφ (1-8): Οι 4 πρώτες ομάδες κάθε ομίλου δημιουργούν έναν όμιλο, μεταφέροντας
τους βαθμούς από την Α’ φάση μόνο από τα μεταξύ τους παιχνίδια. Ακολούθως οι ομάδες του 1ου
και του 2ου ομίλου συναντιούνται σε δύο γύρους
(8 αγωνιστικές). Δεν αγωνίζονται ξανά όσοι βρισκόντουσαν στον ίδιο όμιλο στην Α’ φάση.
Πλέι άουτ (9-14): Οι 3 τελευταίες ομάδες κάθε
ομίλου δημιουργούν έναν όμιλο, μεταφέροντας
τους βαθμούς από την Α’ φάση μόνο από τα μεταξύ τους παιχνίδια. Ακολούθως οι ομάδες του 1ου
και του 2ου ομίλου συναντιούνται σε δύο γύρους
(6 αγωνιστικές). Μετά το πέρας της Β’ φάσης οι 2
τελευταίες ομάδες της βαθμολογίας υποβιβάζονται
στην Α2 Ανδρών.
Γ΄ φάση: Οι 2 πρώτοι της βαθμολογίας μετά το

πέρας της Β’ φάσης των πλέι οφ, αγωνίζονται στον
τελικό με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες.
Α1 Γυναικών
Δεν υποβιβάζεται καμία ομάδα από την σεζόν
2019-2020, ενώ προβιβάζονται 3 σωματεία από
την Α2 Γυναικών, ο ΦΣ Εθνικός Κοζάνης, ο ΠΑΟ
Δόξα Βύρωνα και ο ΓΑΣ Καματερού.
Δημιουργούνται 3 όμιλοι των 4 ομάδων (σύνολο
12) με γεωγραφικά κριτήρια, ως ακολούθως:
1ος όμιλος: ΟΦΝ Ιωνίας, ΑΟΑΟΔ Κορυδαλού,
Δόξα Βύρωνα, ΓΑΣ Καματερού
2ος όμιλος: ΠΑΟΚ, Πανόραμα, ΑΕΣΧ Πυλαίας,
ΑΟ Προσοτσάνης
3ος όμιλος: Φέτα Ήπειρος Αναγέννηση Άρτας,
Βέροια 2017, Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών, Εθνικός Κοζάνης.
Σύστημα
Α’ φάση: Ένας προς όλους σε 2 γύρους στον
κάθε όμιλο (6 αγωνιστικές)
Β’ φάση : Πλέι οφ (1-6): Οι 2 πρώτες ομάδες
κάθε ομίλου δημιουργούν έναν όμιλο (6 ομάδες),
μεταφέροντας τους βαθμούς από την Α’ φάση μόνο
από τα μεταξύ τους παιχνίδια. Αγωνίζονται μεταξύ
τους σε 2 γύρους μόνο οι ομάδες που δεν έχουν
συναντηθεί στην Α’ φάση(8 αγωνιστικές)Πλέι άουτ
(7-12): Οι 2 τελευταίες ομάδες κάθε ομίλου δημιουργούν έναν όμιλο (6 ομάδες), μεταφέροντας
τους βαθμούς από την Α’ φάση μόνο από τα μεταξύ τους παιχνίδια. Αγωνίζονται μεταξύ τους σε 2
γύρους μόνο οι ομάδες που δεν έχουν συναντηθεί
στην Α’ φάση(8 αγωνιστικές). Οι 2 τελευταίες ομάδες από αυτή την εξάδα υποβιβάζονται στην Α2
Γυναικών.
Γ’ φάση: Οι 2 πρώτες ομάδες των πλέι οφ,
αγωνίζονται στον τελικό και ο τίτλος θα κριθεί στις
3 νίκες.
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Η βίαιη επιβολή
αναθεώρησης της ιστορίας
Του Μάξιμου
Χαρακόπουλου*
Η αποκαθήλωση από το βάθρο του, του
αγάλματος του Τόμας
Τζέφερσον στο Πόρτλαντ, από διαμαρτυρόμενους, που προφανώς
αγνοούσαν ότι ο τρίτος
πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν και ο συντάκτης της
Διακήρυξης της Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας,
δείχνει που μπορούν να
φτάσουν τα πράγματα όταν ενεργοποιηθεί
η ψυχολογία του όχλου. Ορισμένες από
τις αντιδράσεις στις ΗΠΑ και σε κάποιες
δυτικοευρωπαϊκές χώρες, που ακολούθησαν τη βάρβαρη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζωρτζ Φλόιντ από αστυνομικούς, δεν μπορεί παρά να μας γεμίζουν
ανησυχία.
Χαρακτηριστικοί είναι οι βανδαλισμοί
διαφόρων αγαλμάτων προσωπικοτήτων
της ιστορίας, που μερίδα των διαμαρτυρομένων χαρακτηρίζει ως ρατσιστές. Αν και
η αρχή έγινε με συγκεκριμένες εμβληματικές προσωπικότητες του αμερικανικού
νότου, που άνθισε ο κατάπτυστος θεσμός
της δουλείας, σύντομα η «μπάλα» πήρε
κι άλλους. Στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις κατά αγαλμάτων του Χριστόφορου Κολόμβου. Στην Μ. Βρετανία
εκτός από τον Edward Golston, δουλέμπορο του 17ου αιώνα που κατεδαφίστηκε στο Μπρίστολ, και τον «συνάδελφό»
του Robert Milligan, που απομακρύνθηκε
στο Λονδίνο, οι διαδηλωτές τα έβαλαν με
τον «πατέρα της νίκης» του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου Ουίνστον Τσώρτσιλ, το
άγαλμα του οποίου θωρακίστηκε για να
μην βανδαλιστεί. Την ίδια ώρα ακτιβιστές
στο Leicester ζητούν την αποκαθήλωση
αγάλματος του Ινδού πνευματικού και
πολιτικού ηγέτη Μαχάτμα Γκάντι(!), που
επίσης κατηγορείται από κάποιους για
ρατσισμό... Στο όνομα, υποτίθεται, της
προόδου και του δικαίου γίνεται απόπειρα
να επιβληθεί ένας πνευματικός σκοταδισμός από τους οπαδούς της «πολιτικής
ορθότητας».
Αυτή τη βίαιη επιβολή «ξαναγραψίματος» της ιστορίας την έχουμε δει πρόσφατα και στον αντίποδα του πολιτικού
φάσματος. Αναφέρομαι στην προσπάθεια
αποκατάστασης συνεργατών των ναζιστικών στρατευμάτων στις χώρες της Βαλτικής ή στην Ουκρανία, που βαρύνονται
με ειδεχθή εγκλήματα κατά του άμαχου
πληθυσμού και, ιδίως, των Εβραίων. Τον
Σεπτέμβριο για παράδειγμα του 2019, ο
υπουργός Άμυνας της Λετονίας δήλωσε
ευθαρσώς σε επετειακή εκδήλωση για
τους Λετονούς λεγεωνάριους μέλη των
ένοπλων SS, ότι οι βετεράνοι συμπατριώτες του, που πολέμησαν στο πλευρό

των Ναζί, ήταν «ήρωες»
και πως οι «θυσίες» τους
πρέπει να μνημονεύονται
με λατρεία.
Στην Ουκρανία, επίσης,
συνεργάτες των ναζί, που
διέπραξαν απίστευτης αγριότητας εγκλήματα, όπως η εξόντωση των Εβραίων της πόλης Λβοφ,
τιμούνται ως ήρωες και
χιλιάδες, κυρίως νέοι, κάνουν πορείες με πυρσούς
προς τιμή τους. Οι τάσεις
αυτές, που θολώνουν τη
μεγαλειώδη νίκη των λαών της Ευρώπης
κατά του ναζιστικού ολοκληρωτισμού, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και πυροδοτούν
το φαινόμενο του νεοφασισμού στη γηραιά ήπειρο.
Δυστυχώς, όμως και στα καθ’ ημάς,
βρίσκεται εν εξελίξει με την δική μας πρόσφατη ιστορία, ένας ιδιότυπος ιστορικός
αναθεωρητισμός από κάποιους κύκλους.
Το ζήσαμε στο παρελθόν με την προσπάθεια που έγινε να προωθηθούν σχολικά βιβλία που εξωράιζαν την οθωμανική
δουλεία και με τον περιβόητο «συνωστισμό» στην προκυμαία της Σμύρνης, όπου
διαπράχθηκε ένα από τα πιο αποτρόπαια
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και
όπου ξεριζώθηκε ένας πολιτισμός 3.000
ετών.
Στην ίδια περίπου ιδεολογική γραμμή,
ακούμε συχνά να επαναλαμβάνονται θέσεις που αμφισβητούν τη συνέχεια του
ελληνισμού, ακόμη και την ίδια την ύπαρξή του ως έθνος πριν από το 1821.
Με αφορμή, μάλιστα, τη συμπλήρωση
των 200 ετών από το μέγα αυτό γεγονός,
που συντάραξε τότε όλη την Ευρώπη,
εμφανίζονται συχνά πυκνά κείμενα ιστορικών και «ιστορικών» που φιλοδοξούν
να «ξαναγράψουν» την ιστορία με διαφορετικό πρίσμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η αξιολόγηση του Καποδίστρια
ως δικτάτορα(!), και μάλιστα από μέλος
της Επιτροπής για τον εορτασμό του ’21.
Μια άποψη, σαφώς αυθαίρετη με δεδομένη την ιστορική συγκυρία, που στοχεύει,
όμως, στην υπονόμευση της τεράστιας
αυτής προσωπικότητας του ελληνισμού, η
οποία τυγχάνει της αποδοχής όλων σχεδόν των Ελλήνων, για το ακέραιο του χαρακτήρα της και την αγνή φιλοπατρία της.
Ο κάθε μελετητής έχει, ασφαλώς, το
δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα την άποψή του. Ωστόσο, το να αφήσουμε να επιβληθούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο
ιδεοληπτικές αντιλήψεις για το ιστορικό
παρελθόν και τις ιστορικές προσωπικότητες ως κυρίαρχες και επίσημες, είναι βέβαιο πως θα οδηγηθούμε σε ιδεολογικές
και κοινωνικές τερατογενέσεις, όπως ήδη
το διαπιστώνουμε σε Δύση και Ανατολή.
Ίσως ακούγεται τραβηγμένο αλλά ποιος
άραγε μπορεί να αποκλείσει ότι αύριο
κάποιος ιδεοληπτικός ακτιβιστής δεν θα
βανδαλίσει ένα
άγαλμα του Καποδίστρια, γιατί
στο κάτω κάτω
της γραφής ήταν απλά ένας
«δικτάτορας»…
*Ο Μάξιμος
Χαρακόπουλος
είναι πρόεδρος
της Διαρκούς
Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης της
Βουλής, βουλευτής Λαρίσης
της Νέας Δημοκρατίας.
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ΚΣΤ΄ Παύλεια: Ολοκληρώθηκε
το 26ο Διεθνές Επιστημονικό
Συμπόσιο «Ευαγγέλιον και ήθος»,
της Ι. Μητροπόλεως
Το Σάββατο 20 Ιουνίου το πρωί στο πλαίσιο των ΚΣΤ΄ Παυλείων ξεκίνησαν οι εργασίες του 26ου Επιστημονικού Συμποσίου που
φέτος θα εξετάσει το θέμα «ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΚΑΙ ΗΘΟΣ» και πραγματοποιείται στον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας.
Στην αρχή εψάλησαν βυζαντινοί ύμνοι
από χορό ιεροψαλτών υπό τη διεύθυνση του
κ. Νικολάου Χανουμίδη και στη συνέχεια ο
Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς
Μητροπόλεως Βεροίας Αρχιμ. Δημήτριος
Μπακλαγής καλωσόρισε τους συνέδρους.
Εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού
δεν προσεκλήθησαν όπως κάθε χρόνο εκπρόσωποι των Ορθοδόξων Πατριαρχείων
και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, ωστόσο προβλήθηκε βιντεοσκοπημένο το μήνυμα της
Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ.
Βαρθολομαίου, ενώ ανεγνώσθησαν μηνύματα της Α.Θ.Μ. Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου και των Μακαριωτάτων
Αρχιεπισκόπων Κύπρου κ. Χρυσοστόμου και
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.
Χαιρετισμό απηύθυναν ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ. Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, ο Δήμαρχος Βεροίας κ. Κωνσταντίνος
Βοργιαζίδης, ο Κοσμήτορας της Θεολογικής
Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Θεόδωρος Γιάγκου ενώ
εκ μέρους της επιστημονικής επιτροπής των
«Παυλείων» μίλησε ο Καθηγητής κ. Χαράλαμπος Ατματζίδης.
Τέλος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολιτης
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων κήρυξε την έναρξη των εργασιών
του Συμποσίου.
Κατά την 1η Συνεδρία προήδρευσε ο Καθηγητής κ. Θεόδωρος Γιάγκου, Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. και
εισηγήσεις έκαναν: α) ο κ. Χαράλαμπος
Ατματζίδης, Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα:
«Ο απόστολος Παύλος, η διδασκαλία του
για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και η
σχέση της με την ηθική», β) η κ. Αικατερίνη
Τσαλαμπούνη, αν. Καθηγήτρια της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., η οποία ανέπτυξε
το θέμα: «Οικολογική δικαιοσύνη και χριστιανική ηθική - μια βιβλική προσέγγιση» και γ)
ο κ. Χρήστος Καραγιάννης, αν. Καθηγητής
της Θεολογικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α, ο οποίος
ανέπτυξε το θέμα: «O Δεκάλογος και η ηθική
κατά την Παλαιά Διαθήκη».
Στην ομιλία του ο Μητροπολίτης ευχαρίστησε τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρο, τόν Μακαριώτατο
Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο καί
τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, για τά
εὐχετήρια μηνύματά τους, τίς πολιτικές καί
στρατιωτικές ἀρχές τῆς πόλεως καί τῆς
περιοχῆς μας γιά τήν τιμητική παρουσία
τους, τά μέλη τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς καί ὅλους τούς συμμετέχοντες, εἴτε μέ
φυσική παρουσία εἴτε διαδικτυακά, ἐκλεκτούς εἰσηγητές, την Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων
Ἠμαθίας καί τήν προϊσταμένη της κυρία
Αγγελική Κοτταρίδη, ἀλλά καί ὅλους τούς
παρευρισκομένους, τόν εὐαγῆ κλῆρο, τούς
εὐλαβεῖς μοναχούς καί τίς μοναχές τῆς
Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί τόν εὐσεβῆ
λαό πού συνέδραμαν γιά νά τιμήσουν τόν
ἀπόστολο Παῦλο καί νά διδαχθοῦν ἀπό τό
δικό του ἀποστολικό καί εὐαγγελικό ἦθος.
«Σέ αὐτόν, τόν μέγα ἀπόστολο Παῦλο,
τόν αἴτιο καί τόν τιμώμενο αὐτοῦ τοῦ Συνεδρίου, ὀφείλουμε πρό πάντων τήν ἄπειρη
εὐγνωμοσύνη μας, γιατί μέ τίς πρεσβεῖες
του μᾶς διαφύλαξε σώους καί μᾶς ἀξίωσε
νά ὀργανώσουμε τό ΚΣΤ´ πρός τιμήν του
Συνέδριο, ὥστε καί νά τόν τιμήσουμε ἀλλά
καί νά μήν στερηθοῦμε τοῦ πνευματικοῦ
αὐτοῦ συμποσίου», τόνισε ο Σεβασμιώτατος.
Ακολούθησαν ενδιαφέρουσες εισηγήσει
κατά τη διάρκεια του διημέρου που έληξε
το μεσημέρι της Κυριακής.
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ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου
2020 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια)
Βέροιας ο Νικόλαος Ιωαν. Καλλιγάς
σε ηλικία 92 ετών.
Ο «Λαός» εκφράζει στους οικείους
του ειλικρινή συλλυπητήρια.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Δευτέρα 22 Ιουνίου
2020 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια)
Βέροιας η Όλγα Τρομπούκη σε ηλικία 88 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Ευχαριστίες
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων
και Κηδεμόνων ΑμεΑ Νομού Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα παιδιά της Άνοιξης», οι ωφελούμενοι και το
προσωπικό, ευχαριστούν θερμά:
-Ανώνυμη κυρία από τη Βέροια, για την προσφορά πρωϊνού προς τους ωφελούμενους εις μνήμη του πατέρα της.
-Ανώνυμο κατάστημα από την Αλεξάνδρεια για τη συνεχή
προσφορά γευμάτων προς τους ωφελούμενους.
-Τα καταστήματα – καφέ της πόλης TRAFFIC, TAILOR,
COEN, για την ευχάριστη φιλοξενία τους και την παροχή ροφημάτων προς τους ωφελούμενους του Κέντρου.
-Ανώνυμη οικογένεια από τη Βέροια, για την προσφορά
χρηματικού ποσού εις μνήμη προσφιλούς προσώπου.
-Ανώνυμο κύριο από την Αλεξάνδρεια για την δωρεά χρηματικού ποσού.
-Ανώνυμες κυρίες από τη Βέροια για τη δωρεά χρηματικού ποσού.
«Στηρίζουμε το έργο μας στην συμμετοχή σας»
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ανακοίνωση

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης
των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν
, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``, αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει αυτούς τους
ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται.
Επίσης ανακοινώνουμε στους αγαπητούς Συγγενείς
και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επισκεπτηρίου για τους Τροφίμους του Ιδρύματος , είναι από τις
10.00-12.00 και 16.00-18.00.
Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:
1) Τις κυρίες Αλδάκου Λαμπρινή, Αλδάκου-Μπρανιώτη Μαρία, Αλδάκου-Ζήση
Θωμαή, για τη δωρεά των 150 ΕΥΡΩ στη μνήμη της Θωμαής Αλδάκου.
2) Την κ. Καπουτσέλη – Τσιγγογιάνη Έφη για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη
μνήμη της μητέρας της Μερσίνης Καπουτσέλη.
3) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, στη μνήμη της θείας του Γιαννούλας Ραπτοπούλου.
4) Την κ. Μπορντένα Αθηνά για τα τρία κιλά αλεύρι, μακαρόνια, και πιπεριές.
5) Τον κ. Κίρτσιο για τα δέκα λίτρα ηλιέλαιο.
6) Την κ. Μητροπούλου Ευδοξία, για τα 30 κιλά πατάτες, 30 κιλά κρεμμύδια, 5
κιλά καρότα, 6 λίτρα λάδι, 5 κιλά όσπρια, 5 κιλά ρύζι, 5 κιλά ζυμαρικά και τραχανά, 5 γάλατα, 5 ντοματοχυμούς, στη μνήμη προσφιλών νεκρών.
7) Ανώνυμη κυρία για τα τρία κιλά μακαρόνια και τρία κιλά τραχανά.
8) Ανώνυμο κύριο για τα δύο δοχεία των δεκαεπτά λίτρων, λάδι.
9) Ανώνυμη κυρία για τα τριάντα ψωμιά.
10)Την κ. Χρυσούλα στη μνήμη του γιού της Κων/νου, και τη Μαρία στη μνήμη του συζύγου της Γιώργου, για τα πέντε κιλά κοτόπουλο , δύο κιλά ρύζι και δύο
κιλά λάδι.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά:
-Τους κ.κ.Αρίζου,Γεωργιάδου,Γιαγκούλα,Ιατροπούλου,Παπαγεωργίου,Παπαδοπούλου,Τζιαμπούρα και Τσικερδάνου , για την δωρεά του ποσού των
400 Ε , εις μνήμη Γεωργίου Μπαζάκα.
-Τον κ.Γεώργιο Μουρατίδη, για την ευγενική προσφορά καφέ, γλυκών και
διαφόρων εδεσμάτων , εις μνήμη του πατέρα του Θεόδωρου Μουρατίδη , με
την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό του.
-Ανώνυμη Οικογένεια, για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος , εις μνήμη των γονέων τους.
-Το Γραφείο Τελετών ΚΟΥΡΕΑΣ , για την ευγενική προσφορά διαφόρων
εδεσμάτων , καφέ και κερασμάτων , εις μνήμη προσφιλών προσώπων.
-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννου Τσιλιγκερίδη , για την ευγενική προσφορά 10
Kgr Γαλεό , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.
-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά καφέ , εμφιαλ.νερού , ζυμαρικών και ελαιόλαδου , εις μνήμη προσφιλών προσώπων.
-Τους κ.Ευδοξία Μιχαηλίδου και κ.Ιωάννη Γώτα , για την ευγενική προσφορά 24 Kgr Κεράσια ,για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.
-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά 60 Kgr Ροδακίνων , εις μνήμη Κων/νου Τσιπουρίδη.
-Τον κ.Χρήστο Δημόπουλο , για την ευγενική προσφορά 1 κλούβα κεράσια , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.
Εκ της Δ/νσεως
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
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ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑμεΑ ‘’ Τα Παιδιά της Άνοιξης ‘’
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τ.Κ.: 59300 ΤΗΛ. - FAX: 23330 27212
email: info@tapaidiatisanoixis.gr

Προκήρυξη μίας (1) θέσης εργασίας
Εργοθεραπευτή μερικής απασχόλησης
ορισμένου χρόνου. στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ
¨Τα Παιδιά της Άνοιξης¨

νο

Τα απαραίτητα προσόντα για την θέση είναι:
1. Πτυχίο Εργοθεραπείας
2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Τα επιθυμητά προσόντα για την θέση είναι:
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμε-

2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
3. Γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ
4. Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική σχετική
εμπειρία
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την θέση αυτή
είναι:
1. Αίτηση πρόσληψης (επισυνάπτεται)
1. Πτυχίο Εργοθεραπείας
2. Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος
3. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοθεραπευτών
4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
5. Βιογραφικό Σημείωμα
6. Αποδεικτικά εμπειρίας και εθελοντισμού (εφόσον υπάρχουν)
7. Αποδεικτικά ξένης γλώσσας και Η/Υ (εφόσον υπάρχουν)
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και
τα συνημμένα δικαιολογητικά στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά
της Άνοιξης» Ελ.Βενιζέλου 7 στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Τ.Κ. 59300 απέναντι από το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας, με
κατάθεση στην Γραμματεία ή ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση spring.
children@yahoo.gr ή στο info@tapaidiatisanoixis.gr
Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από
Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 έως την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020.Για
επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Πρόεδρο του Συλλόγου στο τηλ. 6947831210 ή στην γραμματεία
του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» στο 23330-27212
ώρες 08:30 – 15:30.
*Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για
να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής
συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου
2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης,
πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημερήσια εκδρομή Ι.Μ.
Οσίου Εφραίμ, κοιλάδα
Τεμπών, Οικισμό Αμπελάκια

Αναχώρηση από Βέροια 5 Ιουλίου 2020 ώρα 8.00
το πρωί από πλατεία Εληάς, λίγο αργότερα από πλατεία Ωρολογίου και Προμηθέα. Παρακολούθηση Θ. Λειτουργίας Οσίου Εφραίμ, συνέχεια κοιλάδα Τεμπών, θα
περάσουμε απέναντι στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, το μεσημέρι θα ανηφορήσουμε στον παραδοσιακό οικισμό Αμπελάκια, γεύμα εξ ιδίων, το απόγευμα
καφέ στους Νέους Πόρους. Επιστροφή στη Βέροια
στις 20.00. Πληροφορίες στα γραφεία μας Ανοίξεως 90,
τηλ.: 23310 25654. Τα γραφεία μας είναι ανοικτά Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή τις ώρες 10-12 το πρωί.
Το Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας
έχουν φάρμακα που δεν
χρειάζονται , μπορούν να
τα προσφέρουν για το
Γηροκομείο Βέροιας ,στο
υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς.
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H 5η Αγέλη Λυκοπούλων
Βέροιας στο Μεγαλύτερο Green
Challenge του καλοκαιριού
του Let’s do it Greece

Γ

ια δεύτερη συνεχή χρονιά το 5ο Σύστημα Προσκόπων Βέροιας συμμετείχε στην
πανελλήνια εθελοντική δράση «Let’s do it
Greece» που έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει
το κοινό και ιδιαίτερα τα παιδιά σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

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

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

Μπορεί να μην είχαμε ακόμη τη δυνατότητα να συμμετέχουμε
σε μεγάλες εθελοντικές δράσεις όπως κάναμε και το 2019 στην
ετήσια δράση του Let’s do it Greece, όμως το περιβάλλον εξακολουθεί να μας έχει ανάγκη.
Έτσι λοιπόν , η 5η Αγέλη Λυκοπούλων Βέροιας πήρε μέρος
στο Μεγαλύτερο Green Challenge του καλοκαιριού του Let’s do it
Greece το Σάββατο 20/6/2020 στις εγκαταστάσεις του γηπέδου
5X5 στην περιοχή του Προμηθέα . Σε κάθε βόλτα, εξόρμηση, εκδρομή ή περίπατο μας αφιερώνουμε 3 λεπτά από τον χρόνο μας
, για να ομορφύνουμε τον χώρο στον οποίο κινούμαστε!!!
Οι Πρόσκοποι , μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και
των διαχρονικών αξιών τους , για περισσότερα από 110 χρόνια
εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης
του Ο.Η.Ε. συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου!!! Στόχος 11. Δημιουργούμε ασφαλείς , προσαρμοστικές ,
βιώσιμες πόλεις και οικισμούς .
Ας αφιερώσουμε όλοι μας 3 μόνο λεπτά στο περιβάλλον μας
και θα δούμε τη διαφορά
Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς,
Παντελίδης Ανέστης
Αρχηγός 5ου Συστήματος

Φαρμακεία
Τρίτη 23-6-2020
13:30-17:30 ΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26
23310-24123
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχεται εγγραφές προσωπικού για την
σεζόν των κερασιών 2020 που ξεκινάει περίπου από τις
15/05/2020.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1.Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
2.Α.Φ.Μ.
3.Α.Μ.Κ.Α
4.Αριθμός μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ)
5.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
6.Πιστοποιητικό Υγείας
7.Αρ. Λογαριασμού Τράπεζας (Πειραιώς).
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.)

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

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

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

-Κεντρικό: Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια

21:00-08:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 2331071601

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ 22-26/06/2020
Στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Βέροιας   προσφέρονται
Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ανασφάλιστους και άπορους πολίτες του Δήμου Βέροιας,  από εθελοντές επαγγελματίες υγείας. Για πληροφορίες και ραντεβού για
όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν
στο τηλεφωνικό νούμερο 23313-53821 και 53809 ή να επισκέπτονται το Δημοτικό Ιατρείο στη  διεύθυνση οδός Σταδίου
51, πιο κάτω από το γήπεδο της Βέροιας.
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Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει του πολίτες ότι λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν, αναπροσαρμόζει
τα καθημερινά δρομολόγιά του από 15-5-2020 έως 30-6-2020.

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

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

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

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

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

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

ΠΑ γωνία ενοικιάζεται

ΧΩΡΩΝ

κατάστημα 45 τ.μ. με πα-

τ.μ. και οικόπεδο 200 τ.μ.,

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περί-

τάρι & W.C., ανακαινισμέ-

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πωλείται
οικόπεδο 433 μέτρα (περιφραγμένο αμπέλι). Τιμή
22.000 ευρώ. Τηλ.: 6971
879698.
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη
ευκαιρία, πωλείται οικόπεδο 2 στρ., οικοδομήσιμο,
με θέα, σε ήσυχη τοποθεσία. Τιμή 25.000 ευρώ.
Τηλ.: 6934 662478.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

τ.μ. με πατάρι και υπόγειο στη

δο στη Μέση Βέροιας, 6

Βέροια, οδός Τρύφωνος 3.

στρέμματα, τιμή 130.000

Τηλ.: 6944 024468.

ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:
6972913645 κ. Τάσος.

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

ΠΙΝΔΟΥ & ΕΜ. ΠΑΠ-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 63

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

www.mesitiki.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Όλα τα ακίνητά μας στο

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ: 106454 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 65τ.μ.
μικτά και 59τ.μ. καθαρά, στο Κέντρο της Βέροιας, σε ημιόροφο υπερυψωμένο ( σαν 1ος
όροφος), με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, σε
πολύ κεντρικό σημείο, με ατομική θέρμανση
πετρελαίου, το οποίο χρήζει ανακαίνισης. Το
ακίνητο μπορεί να γίνει και μία άνετη γκαρσονιέρα με 1υ/δ, μεγάλη σαλοκουζίνα και μπάνιο.
Προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή μόνο 28.000€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
κωδ. 105867 Πωλείται στην ΚΑΛΛΙΓΚΑ
σπάνιο χωραφοοικόπεδο 26 στρ. με σπάνια θέα
όλη τη Βέροια σε τιμή εξαιρετικά δελεαστική ,
μόνο 75000€. Μοναδική  ευκαιρία. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κό, 75 τ.μ., με υπόγειο 75

122583 Euromesitiki.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
κωδ 14217 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 218 τ.μ.,
σε προνομιακή τοποθεσία , ευκαιρία για μεγάλη
υπεραξία, καταπληκτικό οικόπεδο, σχεδόν χαρίζεται, σε τιμή πράγματι χαμηλή μόνο 9.000€.
Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 14220 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ σε εξαιρετικά
καλό σημείο  προσφέρεται  οικόπεδο συνολικής
επιφάνειας 744 τ.μ. κατάλληλο για οικοδομή  Τιμή: 200.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ 14156 ΑΣΩΜΑΤΑ, Οικόπεδο 780 τ.μ.,
με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , βλέπει σε
δύο δρόμους , χωρίζεται και σε δύο άρτια και
οικοδομήσιμα οικόπεδα , από 100.000€ τώρα
μόνο 60.000€. Ευκαιρία σπάνια.
κωδ 14106 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Σπάνιο οικόπεδο
802 τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα ,
με σ/δ 0,8 και 70% κάλυψη , αμφιθεατρικό , με
πολύ μεγάλη φάτσα πάνω σε δρόμο , προσφέρεται σε τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα, 80.000€.
Κωδ: 14308 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο
επίπεδο συνολικής επιφάνειας 1119 τ.μ. εντός
σχεδίου πόλεως  Τιμή μόνο 45.000 €.
κωδ.14284 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο
1.133 τ.μ., με παλιά κατοικία 56 τ.μ. και αποθήκη
40 τ.μ. εντός σχεδίου πόλης και με νοτιοανατολικό προσανατολισμό , προσφέρεται σε πολύ
καλή τιμή 50.000€.

κία κοντά στο 7ο Δημοτι-

48.000 ευρώ. Τηλ.: 6945

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115769 - ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο πολύ κοντά στο χωριό στον Κοπανό Νάουσας
συνολικής επιφάνειας 1830 τ.μ. στην άκρη του
σχεδίου πόλεως. Η Τιμή του εξαιρετικά χαμηλή
στις 9.000 € μόνο.
Κωδ: 115745 - ΣΤΟ ΣΑΑΚ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριν του Μπονάνου πωλείται αγροτεμάχιο με
σύνδεση στο δίκτυο υψηλής πίεσης , συνολικής
επιφάνειας 26.100 τ.μ. άδειο η και μισθωμένο ,
με δική του βάνα , Τιμή: 58.000 €.

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 105272 ΚΕΝΤΡΟ, πωλείται επιχείρηση καφενείου η οποία βρίσκεται σε λειτουργία,
μαζί με τον εξοπλισμό κομπλέ και το πελατολόγιο. Δίνεται σε χαμηλή τιμή μόνο 12.000€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοι-

13

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

πτερο Ακροπόλεως, στην

νο με καινούργια κουφώ-

σονιέρα επιπλωμένη,

καινούργια γέφυρα «Κού-

ματα. Τηλ.: 6936 554258.

Πλατεία Ωρολογίου, ο-

σιου». Τηλ.: 6984 108684.

δός Μιαούλη 17, Βέροια.
Τηλ.: 6977 174457.

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

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α) Εργατών Παραγωγής
Β) Αδειούχων και βοηθών χειριστών κλαρκ
Γ) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Μηχανικού εγκαταστάσεων
2ης ειδικότητας
Δ) Αρχιτεχνίτη Μηχανικού εγκαταστάσεων 4πς ειδικότητας-(Θερμαστή) Ε) Τεχνίτη ή
Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας
ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):
1. ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2. Α.Φ.Μ. (εκκαθαριστικό της εφορίας η βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.),
3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
4. Α.Μ.Κ.Α.
5.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ (επικυρωμένο αντίγραφο)
6.  ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (πρώτος δικαιούχος ο εργαζόμενος),
7. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (από λογαριασμό ΔΕΗ ή τηλεφωνίας)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:
Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας και
-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ:
-Άδεια χειριστή ή βοηθού χειριστή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 144 ή 141 ή 146
Mail: venus@venusgrowers.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ 92 τ.μ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 90000€
ΠΑΠΑΚΙΑ   94 τ.μ  χωρις, ασανσέρ 3ΔΣΚ Χρήζει μικρης  ανακαιν.
50000€
Β. ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  πλησιον ,42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 21000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 44000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75+75 τ.μ Οικ.200
τ.μ 50000€
ΚΕΝΤΡΟ 94 τ.μ. 2ος με Θεα Α.Θ. ασανσερ,κοπλαμ 2-3 ΔΣΚ 70000€
ΠΙΕΡΙΩΝ κοντά  διπλοκατοικία 80 τ.μ+ ισογειο σε οικοπ.220 τ.μ
58000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 97 Τ.Μ 30 ετων 1ος 2Δσκ Αν.Θερμ. μονο 40000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ διαμερισμα  με 2ΔΣ-Κ 75 τ.μ διαμπερες,με θερμ/
τες 34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  8 διατηρητεο 1ος 54 τ.μ-ισογειο 27τ.μ 60000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ  2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 380€
ΙΣΟΓΕΙΟ Διαμερισμα στα Παπακια 2ΔΣΚ Ατ.Θ. αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟ επιπλωμενο Στουντιο 1ος καλο 250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 3ΔΣΚ Α.Θ Κοπλαμ 330  
ΠΑΠΑΓΟΥ  60 τ.μ διαμπερες Αυτ.Θερμ 3ος με Θεα 180€                                                                                                
ΚΕΝΤΡΟ Στουντιο επιπλωμενο 150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ΔΣΚ τζακι Α.Θ.  300€
ΑΝΘΕΩΝ Μονοκατοικια 1ΔΣ-Κ με σομπα περιποιημενο 160€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Ν. Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 22000 τ.μ  για Φωτοβολταικά 35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης 1000 τ.μ αρτιο οικοπεδο 1000 μ. από παραλια 45000€
ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€
ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ 8στρ.με καστανιες, με αγροικια ,αρδευομενες 500€

ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ Οικοπεδο σ.δ 04 750 τ.μ 35000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 10 ΣΤΡ ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ Φωτοβολταικα 24000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 16.400 στρ 1.200.στην ασφαλτο σοβαρες
προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην ασφαλτο 7500 τ.μΒιομηχανικο μόνο 28000€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΕΠ.ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ
ΕΜ. ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟ στον Αγ.Παταπιο καταστημα 18 τ.μ καταλληλο για παρκιγκ
28000€
Π. ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,    85 τ.μ χρηζει ανακ.για   Ιατρειο 70000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 38 τ.μ Δίχωρο , καταλληλο για Ιατρειο –Τεχνικο
Γραφειο 27000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  από
150 εως 2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γραφειο μονοχωρο που χωριζει με γυψοσανιδα 50 τ.μ. 280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κεντρο 4τραχωρη επαγγελματικη στεγη ,Ιατρεια,ινστιντουτα,κτλπ 349€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  καταστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετών στον Βάλτο Σταυρού
Βέροιας και με αντιχαλαζική προστασια. Επίσης ένα τρακτέρ UNIMOK, μία
πλατφόρμα καινούργια και μία φρέζα συρταρωτή 1,70 σχεδόν καινούργια.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6973 616847.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ
ΗΜΑΘΙΑΣ:
A) ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - Άνδρες, Γυναίκες
B) ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
·ΓΕΩΠΟΝΟΣ
·ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
·ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ / ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
·ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
·ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718
Υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων στο:
ergasiamrk@gmail.com
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί

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

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

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

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

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται επαγ-

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθαρίστριες σε

γελματικός χώρος 50 τ.μ., πλήρως

ενοκιαζόμενα διαμερίσματα στην

ανακαινισμένος, 1ος όρ., γωνιακό, δί-

Κασσάνδρα Χαλκιδικής, εξασφα-

πλα στα Αστικά. Τηλ.: 6946 740621.

λισμένη διατροφή, στέγη και ασφάλιση για σεζόν. Τηλ.: 6976

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

689089.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για το εξω-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος βοηθός

τερικο κυλικείο του Νοσοκομεί-

φαρμακείου στη Βέροια. Τηλ.:

ου Βέροιας. Ώρες επικοινωνίας

6947 564217.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός για Οδική
Βοήθεια, στη Βέροια, με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. Τηλ.: 6980
136902, 23310 41601 & 6988
564576.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ

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

Από την εταιρια KORMOS EMPORIKI με έδρα τη Βέροια
ζητείται, νέος ή νέα με γνώσεις λογιστικής και αγγλικών για άμεση πρόσληψη. Αποστολή βιογραφικων στο kormosemp@
gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής
Απαιτούμενα προσόντα:
-Άριστη γμώση Αγγλικών
-Πολύ καλή γνώση Η/Υ και Office
-Δίπλωμα οδήγησης
-Άνεση επικοινωνίας, ομαδικότητα, αντίληψη, κατανόηση
Έδρα της εταιρίας στη Βέροια.
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική δ/νση: sidiropoulosfert@gmail.com.
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ΜΟΝΟ από 18.00 έως 21.00 στο τηλ.:
6944 577645.
Η    Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

Φ ΥΛ Α Ξ Ε Ω Ν

‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζητάει να
προσλάβει για μόνιμη απασχόληση,
εξωτερικό πωλητή ή πωλήτρια για
τους Νομούς Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα προσόντα,

Προσφορές της εβδομάδας

ευχέρεια λόγου, αγγλική γλώσσα, δί-

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο

προσωπικού ασφαλείας, εμπειρία με

Λαζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε
400 τ.μ. οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο γήπεδο 65 τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο στο Πανόραμα 4.500 τ.μ. κολλητά στον οικισμό με πανοραμική θέα. Τιμή πώλησης 40.000
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% της οικοδομής στην Ελιά πρώην «NOTA NOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 58 στρεμμάτων στο 2ο πόδι της Χαλκιδικής
πρώτο στη θάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο 105 τ.μ., 2ος όρ. με ασανσέρ.
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλη σαλοκουζίνα, W.C. Είναι σε καλή
κατάσταση φωτεινό με μπαλκόνι μπρος και πίσω. Τιμή πώλησης
70.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη Νέα Νικομήδεια 5 στρέμματα πολύ
κοντά στο χωριό, ποτίζεται με κατάκλυση μέσω δικτύου. Τιμή
πώλησης 12.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στη Βέροια στο κέντρο με 74 τ.μ. ισόγειο,
74 τ.μ. υπόγειο και 30 τ.μ. πατάρι. Τιμή πώλησης 130.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στην Κεντρικής 45 τ.μ. με 45 τμ. πατάρι.
Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο στα Ασώματα 3.200 με ρεύμα,
νερό, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή πώλησης 110.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, 4ος με ασανσέρ,
ρετιρέ με πολύ καλή μόνωση 75 τ.μ. με τεράστιο μπαλκόνι που
κοιτά μπροστά. Έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-Κωδ. 94 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40
τ.μ. με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό
σημείο, τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ
καλό σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 201 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση.
Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε
220 τ.μ. οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε
468 τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό
σημείο. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο
κέντρο. Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ.,
1ος όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα
ροδάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

πλωμα αυτοκινήτου, άδεια εργασίας
βιογραφικό και συστάσεις. Μισθός,
ασφάλιση και ποσοστά. Παραλαβή
δικαιολογητικών με συνέντευξη στα
κεντρικά γραφεία μας, Θεσσαλονίκης 45 Βέροια www.securitytsiflidis.
gr-sales@securitytsiflidis.gr- Τηλ.
2331027102.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ με πείρα και
αγάπη για τα παιδιά αναλαμβάνει τη
φύλαξη βρεφών και νηπίων. Τηλ.: 6987
910004.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση
γερόντων και για 24ωρη απασχόληση, καθαριότητα γραφείων και σκάλες.
Τηλ.: 6946 479828.
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ - ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ-Επιστήμων ζητεί
σύζυγο-σύντροφο έως 40 ετών, για σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6949 215864.
ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από τη Βέροια,
επιθυμεί γνωριμία με κοπέλα 25-40 ετών. Τηλ.: 6974 706470.
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή
σχέση. Τηλ.: 6984 040769.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ

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

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

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

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

Ζητείται τεχνίτης επιπλοποιός
για μόνιμη εργασία. Τηλ.: 6987
501595.
Από το Φροντιστήριο «ΟΜΙΛΟΣ» ζητούνται: Φυσικός, Χημικός και Μαθηματικός. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 23310 21021.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
-Υπόγειο κυρια χρήση 90 τ.μ.
-Ισόγειο κύρια χρήση 90 τ.μ.
-Όροφος κύρια χρήση 90 τ.μ.
-2ος όροφος κύρια χρήση

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

90 τ.μ., σύνολο 360 τ.μ.. Έχει

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

ριστοτέλους 21, στο κέντρο

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

6945 541642 (Ζαφείρης) &

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

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

80.000€

125 μ2   1ος όροφος   4Δ-

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

ΣΚΧΛΚ WC ΑΠ διαμπερές

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

110.000€

30.000€

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

90 μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚ-

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

ΧΛΚ ΑΠ θ. σταθ. ατ. λέβη-

50.000€

τας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

κτίσμα εντός οικοπέδου

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣ-

900 μ2 40.000€

ΚΤΛΚ 48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

287 μ2 με θέα 40.000€

68 μ2   2ος όροφος λούξ

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

τζάκι ατ, θερμ. αποθήκη θ.

110 μ2 κέντρο 75.000€

σταθμ. 65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστη-

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

μα 118 μ2 κέντρο (νοικια-

85 μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ.

σμένο) 140.000€

θερμ. κέντρο 55.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοι-

1444 μ2 Γιοτζαλίκια

κία 90 μ2   εντός οικοπέ-

14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

δου 800 μ2 σούπερ λούξ

409 μ2 Γιοτζαλίκια

CMYK
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P Η παγκόσμια ημέρα του
πατέρα και της
μουσικής γιορτά σ τ η κα ν τ η ν
περασμένη Κυριακή. Και βγες
εσύ και πες ότι
είναι απλή σύμπτωση…
P Και δεν έχει να κάνει με το
ότι οι μπαμπάδες
στο σπίτι τρώνε
ξύλο μετά μουσικής.
P
Επικίνδυνος δεν είναι
αυτός που δαγκώνει, αλλά αυτός που γλύφει. Επίκαιρο και
δημώδες.

τικός.

P Μας είπε ο γιατρός να κάνουμε τεστ για
τον κορωνοϊό. Μαντεύετε ότι με την αγάπη κάναμε τοστ ε;

P Πήραν παράταση οι φορολογικές δηλώσεις. Εγώ θα περιμένω να την καταθέσω στα
πέναλτι.

P Προσωπικά, την αλλαγή της ώρας την
καταλαβαίνω σύμφωνα με το αν πεινάω μια
ώρα νωρίτερα ή μια ώρα αργότερα.

P Πήρα δύο βαράκια για γυμναστική. Στο
μόνο που μου χρησιμεύουν μέχρι τώρα είναι
όταν τα βάζω στην μπαλκονόπορτα για να
μην κλείνει απ’ τον αέρα.

P Έβαλαν προχθές οπτική ίνα στο σπίτι.
Η αγάπη τις μόνες ίνες που ήξερε μέχρι πρότινος ήταν στις κλωστές και στα φασολάκια.

P Τα μόνα μονόκιλα που ευχαριστήθηκα στη

P Έχω οδοντόπαστα από το 1995 που ακόμη βγάζει. Ή είχε πολύ μέσα ή βάζω λίγο.

P Εξ ου και το ότι στο κόψιμο είμαι πιο γρήγορος κι από το φως. Αφού δεν προλαβαίνω καν
να το ανάψω όταν με πιάνει.

P Σας λέω: στο κόψιμο είμαι ασυμπτωμα-

ζωή μου είναι κάτι κομπόστες από την ΑΛΜΜΕ.

Το πρωί της Δευτέρας αποφάσισα να
αρχίσω το κάπνισμα. Αυτό θα πει να είσαι αντισυμβατικός.

P

P Πάντα ήμουν υπέρμαχος των ντεμοντέ. Γι’

αυτό δεν φοράω ποτέ βερμούδα με σκαρπίνι.

P Ο άλλος ήταν μαϊμού γιατρός και συνελήφθη. Λέτε να έχω κάνα πρόβλημα που τα
τελευταία 30 χρόνια είμαι μαϊμού γόης;
P Και:

Μια γριούλα πάει στο νοσοκομείο με μια σφαίρα στο αριστερό γόνατο. Της λέει ο γιατρός:
-Τι έγινε γιαγιά; Ποιος σε πυροβόλησε;
-Μόνη μου παιδάκι μου. Ήθελα να αυτοκτονήσω…
-Και καλά, πώς πέτυχες το γόνατο;
-Να, πήρα τον γιο μου τηλέφωνο και τον ρώτησα πού έχουμε την καρδιά. Εκείνος μου είπε:
Κάτω από το αριστερό βυζί μάνα!
Κ.Π.

Από 24 έως 26 Ιουνίου

Διανομή τροφίμων μέσω ΤΕΒΑ
στο Δήμο Αλεξάνδρειας
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ενημερώνει τους ωφελούμενους του
προγράμματος ότι θα πραγματοποιηθεί μέσω της Κοινωνικής
Σύμπραξης ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ διανομή με είδη ΞΗΡΩΝ τροφίμων και
βασικής υλικής συνδρομής (ΒΥΣ).
Λαμβάνοντας όλοι υπόψη την ιδιαίτερη περίοδο που διανύουμε
λόγω της πανδημίας του κορωνοιού και προσπαθώντας να διασφαλίσουμε μια ασφαλή διανομή τροφίμων πρέπει να τηρηθούν
αυστηρά τα παρακάτω:
Οι ωφελούμενοι παρακαλούνται να προσέλθουν στο σημείο διανομής ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ,
2ο χλμ Αλεξάνδρειας – Σχοινά για την παραλαβή
των προϊόντων τους, αυστηρά και μόνο την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο μήνυμα
που έχουν λάβει.
Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο σημείο
διανομής ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ, 2ο χλμ Αλεξάνδρειας – Σχοινά.
Τετάρτη ώρες 08:00 με 14:00
Πέμπτη ώρες
08:00 με 14:00
Παρασκευή ώρες 08:00 με 13:00
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 υ-

πογράψουν.
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: 2333053071 & 2.

