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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…
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Ανδρέας Λυκουρέντζος
στον ΑΚΟΥ 996: 
«Ανασχηματισμοί

και  υποτίμηση νομίσματος, 
δεν ανακοινώνονται

αλλά γίνονται…»
Ενδιαφέροντα

νέα έδωσε χθες
για τον ΕΛΓΑ ο
ΑνδρέαςΛυκουρέ-
ντζος στα «Λαικά
καιΑιρετικά» του
ΑΚΟΥ 996, στο
πλαίσιο τηςπερι-
οδείας του στην
Ημαθία.

Πέρα όμως α-
πόταυπηρεσιακά
και τα αγροτικά,
εκλήθη να σχο-
λιάσει και τα όσα
ακούγονται τελευ-
ταίαπερίανασχη-
ματισμού της Κυ-
βέρνησης:

«Είμαι οπαδός
της θεωρίας η ο-

ποία έχει διατυπωθεί από τοναείμνηστοΚων/νοΚαραμανλή
πουέλεγεότιοιανασχηματισμοίκαιηυποτίμησητηςδραχμής
(τότε)δενανακοινώνονταιαλλάγίνονται..»,είπε.

Οπότε,ουδένσχόλιον!

Στο ξενοδοχείο «Αιγές» η συνεδρίαση του επόμενου 
δημοτικού συμβουλίου;

Μεεκπεφρασμένηδιάθεσηαπόόλεςτιςπαρατάξειςναεπιστρέψουνστηναίθουσασυνεδριάσεωντουδημαρχείου,
συνεδρίασεχθεςτοαπόγευματοδημοτικόσυμβούλιοΒέροιαςμετηλεδιάσκεψηγιατέταρτηφορά.Όπωςανέφερεο
πρόεδροςτουδημοτικούσυμβουλίουΆρηςΛαζαρίδηςυπήρξετηνπροηγούμενηεβδομάδαπροσπάθειαγιαχωροθέ-
τησητηςαίθουσας,αλλάδενκατέστηδυνατόαφούδενείναιδυνατόνατηρηθούνοιαπαιτούμενεςαπόταυγειονομικά
πρωτόκολλααποστάσεις.Οδήμαρχοςμάλισταπρότεινεεφόσονσυμφωνούνόλεςοιπαρατάξεις,σεπερίπτωσηπου
δεναρθούνταμέτρατονΙούλιοκαιδενβρεθείάλλοςκατάλληλοςχώρος(προτάθηκεαπότονΑντ.ΜαρκούληηΣτέγη
ήοΧώροςΤεχνών,αλλάυπάρχειπρόβλημαμετηνμικροφωνικήκάλυψη)ναερευνήσουντοενδεχόμενοσυνεδρίασης
στηνμεγάληαίθουσατουξενοδοχείου«ΑΙΓΕΣ»,αφούπρώταεξετάσουντοκόστος.Θετικοίστηνπρότασηήτανοιεπι-
κεφαλήςεφόσοναποκλεισθείτοενδεχόμενονασυνεδριάσουνσεκάποιοκτίριοτουδήμου,ενώοΠαύλοςΠαυλίδης
πρότεινεκαιτηνπερίπτωσηυπαίθριαςσυνεδρίασηςέξωαπότοΔημαρχείο,κάτιπουσχολιάστηκεαπότηνΓεωργία
Μπατσαράωςδύσκολοστηνυλοποίησηλόγωτωντεχνικώνζητημάτωνπουανακύπτουνκαιτηνπροετοιμασίαπου
χρειάζεται.

Δήμαρχος Βέροιας για ΕΟΔΥ, επιστροφή ακινήτων
στο δήμο από το Υπερταμείο, διόδια και κουνούπια

l ΟΔήμαρχοςΚώσταςΒοργιαζίδης
- κατά την τοποθέτησή τουστην αρχή της
συζήτησης των θεμάτων προ ημερήσιας
διάταξης-αναφέρθηκεστηνδραστηριοποί-
ηση αυτές τις ημέρες κινητώνσυνεργείων
τουΕΟΔΥγιαπροληπτικούς ελέγχουςστο
πλαίσιο των μέτρων γα τον κορωνοιό, σε
Εφορία,Αντιπεριφέρεια,ΔΕΥΑΒ, ενώ την
ΠαρασκευήήτανστονΔήμοΒέροιαςκαιθα
συνεχίσουνκαισεάλλεςυπηρεσίες.
l Επιπλέον,ανακοίνωσεότιμετάαπό

σύσκεψημετονΠεριφερειάρχηΑπ.Τζιτζι-
κώστα αποφασίστηκε η επικουρική συν-
δρομήτωνδήμωνστουςψεκασμούςγιατα
κουνούπια.Έτσι εκτός τηςΠεριφέρειαςΚ.
Μακεδονίαςθαδιενεργηθούνψεκασμοίαπό
τοΔ.Βέροιαςσεχωριάπουέχουνβόθρουςκαιανοιχτάδίκτυααποχέτευσης.
l Επίσης,οΔήμαρχοςαναφέρθηκεστηνσυνεδρίασητηςΠΕΔΚ.Μακεδονίαςκαιτηνπαράστασηδιαμαρτυρίας

πουέκανανμετονδήμαρχοΑλεξάνδρειαςΠαναγιώτηΓκυρίνησχετικάμεταδιόδιαεπίτηςΕγνατίαςΟδού,στούψος
τουΠλατάνου.Χαρακτηριστικάείπε:«Πρέπεινακαταγγείλουμετονσχεδιασμότοποθέτησηςτωννέωνδιοδίωνκαιμε
ταμέσαπουδιαθέτουμεναμηναφήσουμεναπεράσει».
l Τέλος,οΚώσταςΒοργιαζίδηςαναφέρθηκεστηναπόφασητουΣτΕστατέλητουΜάηπουέκρινεαντισυνταγ-

ματικήτηνένταξηακινήτωνστοΥπερταμείο,χαρακτηρίζονταςαυτήτηναπόφασηδικαίωσητωνΔήμων,ωστόσοαπό
εδώκαιπέρααπαιτούνταινέεςδιαδικασίεςαπόπλευράςτωνΔήμωνπροκειμένουναπεριέλθουνκαιπάλιστηνιδιο-
κτησίατουςταακίνηταπουείχανμπειστοΥπερταμείο.

ΚόντραΜπατσαρά-Παυλίδημεεντάσεις
στηχθεσινήσυνεδρίαση

ΟισπόντεςτουΠαύλουΠαυλίδηγιατηνπαρου-
σία των κυριώνστην επίσκεψη τουπρωθυπουργού
στηνΑγ. Βαρβάρα, αλλά και η «μομφή» τουπρος
την πρόεδρο τουΔΗΠΕΘΕΓεωργίαΜπατσαρά
ότιέπρεπεναεκφράσειτηνάποψήτηςστηνεπιστο-
λήΚαμπούρη για την ενοποίησηΚΕΠΑ-ΔΗΠΕΘΕ,
έφερε την πρώτη έκρηξη από την πλευρά της κ.
Μπατσαρά.Πήρετονλόγοκαιζήτησενασταματήσει
ναασχολείταιμαζίτηςοκ.Παυλίδηςκαιναμηνέχει
εμμονές. «Ντρέπομαι κάθε φοράπου θέλει να με
εμπλέξεισεκάτιοκ.Παυλίδηςγιαναμεπλήξει,ενώ
εγώ κινούμαι πάντα θεσμικά και απαντώανάλογα.
Οκ.Καμπούρης έχει γνώμηπουμπορεί να την εκ-
φράσει,αλλάδενέχειπλέονθεσμικόρόλογιανατου
απαντήσω».Σταπερίεμμονώνκαιγελοιοτήτωνπήρε
τηνσκυτάλη και σε υψηλούς τόνους ο κ.Παυλίδης

ζητούσεαπότηνκ.Μπατσαράναανακαλέσειχαρακτηρισμούς,αφούοίδιοςμίλησεμόνοπολιτικάκαιζήτησεαπαντήσεις.
ΤηνέντασηδιέκοψεπρινταπράγματαεκτροχιαστούνεντελώςοπρόεδροςτουδημοτικούσυμβουλίουΆρηςΛαζαρίδης
πουτουςαφαίρεσετονλόγοκαιζήτησενακλείσουνταμικρόφωνάτους.

ΕντάχθηκεστοΠρόγραμμαΔημόσιωνΕπενδύσεων
ηαποχέτευσηΒεργίνας&Παλατιτσίων

ΚατάτηχθεσινήσυνεδρίασητουΔημοτικούΣυμ-
βουλίου Βέροιας (με τηλεδιάσκεψη), στην αρχική
ενημέρωσηπουέκανεοδήμαρχοςΒέροιαςΚώστας
Βοργιαζίδηςπροςτοσώμααναφέρθηκεστηνευχά-
ριστηείδηση,όπωςτηνχαρακτήρισε,γιατηνένταξη
τουέργουΑποχέτευσηςτηςΒεργίναςκαιτωνΠαλα-
τιτσίωνστοΠρόγραμμαΔημοσίωνΕπενδύσεων, με
προϋπολογισμόπου μαζί με τονΦΠΑ ξεπερνά τα
9 εκατομμύρια ευρώ.Αναφερόμενος στο θέμα ο κ.
Βοργιαζίδηςευχαρίστησειδιαίτερατοπροσωπικότης
ΔΕΥΑΒπου«έτρεξε»τοθέμασεσυνεργασίαμετον
Δήμο, καθώς και τον υφυπουργόΟικονομικών και
βουλευτήΗμαθίαςΑπόστολοΒεσυρόπουλο που
παρακολούθησετηνεξέλιξητουφακέλου.Γιατοθέμα
μίλησε και οπρόεδρος τουΔημοτικού Συμβουλίου

ΒέροιαςΆρηςΛαζαρίδης,οοποίοςωςΒεργινιώτηςανέφερεότι ήτανβασικήεπιδίωξήτουαπότηνπρώτηστιγμήτης
εκλογήςτουκαιυπογράμμισεότιείναιαποτέλεσμα10ετούςπροσπάθειαςκαιηεπιτυχίαήτανότικατάφερανναεντάξουν
τηνΒεργίναστουςοικισμούςάνωτων2000κατοίκωνώστεναπροχωρήσειτοέργο.Τηνεπιτυχίατηςένταξηςτουέργου
χαιρέτησανόλεςοιπαρατάξεις,ωστόσοοΠαύλοςΠαυλίδηςανέφερεότιτοσυγκεκριμένοέργοδενείναιέργοανάπτυ-
ξης,αλλάυποχρέωσητουδήμου,όπωςθαπρέπειναείναιηαποχέτευσηγιατηνΑγ.Μαρίνακαιάλλεςπεριοχέςτουδή-
μου.ΓιατοθέμαφυσικάαναφέρθηκεκαιοπρόεδροςτηςΔΕΥΑΒΣτέργιοςΔιαμάντης,οοποίοςεξήρετηνδουλειάπου
γίνεταικαιανέφερεμενόημαότιεπόμενοςσταθμόςθαείναιοΑγ.Γεώργιος,ηΑγ.ΜαρίνακαιοΤρίλοφος.
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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 Μακε-
δονίας, συνοδευόμενος από την γενική διευθύντρια και τον διευθυντή 
Ασφαλίσεων του Οργανισμού. Στις πρωινές συναντήσεις του με συνε-
ταιριστικούς εκπροσώπους στην ΑΛΜΜΕ, συζήτησαν για την ικανοποι-
ητική 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 συναντή-
θηκε 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 «Αι-

γές» 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 προ-
στεθούν νέοι κίνδυνοι ζημιών στις καλλιέργειες, όμως, όπως ξεκαθάρι-
σε, κάτω από τις παρούσες συνθήκες είναι αδύνατη η όποια  αλλαγή κι 
η οποιαδήποτε διαδικασία. Πράγμα που σημαίνει ότι το αίτημα για αλ-
λαγή 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 α-
δυναμία 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 κανο-
νισμού, 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 κα-
λοδεχούμενη. «Το κόστος είναι αποτρεπτικό και δύσκολα κάποιος θα 
μπορούσε  να ανταγωνιστεί τον ΕΛΓΑ που έχει μια από τις χαμηλότε-
ρες 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 χω-
ράφι, όπου θα γίνονται οι εκτιμήσεις και θα καταχωρείται επι τόπου το 

ποσοστό της ζημιάς και η κοστολόγησή της, στο πλαίσιο του νέου  πλη-
ροφοριακού 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. Πι-
ερρακάκη 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 πρό-

γραμμα της χαλαζικής προστασίας με εναέρια μέσα,  το οποίο υλοποιείται 
τα τελευταία χρόνια «με καλά αποτελέσματα για την προστασία της πα-
ραγωγής από την χαλαζόπτωση», όπως είπε, ενώ   σχετικά με την επιδό-
τηση, 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 συμμετο-
χή των ενδιαφερόμενων αργοτών δεν ήταν μεγάλη και έτσι  περίσσεψαν  
6 εκατ. ευρώ,  που σημαίνει ότι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν περισ-
σότερο οι αγρότες  που βιώνουν τις τραγικές συνέπειες των καταστρο-
φών, 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

Μια καταγγελτική επιστολή προς την διοίκηση του Νοσοκομεί-
ου Ημαθίας δημοσιοποίησε το Σωματείο εργαζομένων ΕΚΑΒ Η-
μαθίας «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 αρχαι-
ολογικού 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 περι-
στατικών 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, α-
ντίθετα 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 δι-
αφαίνεται 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 αναλαμ-
βάνει 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-επι-
σκέπτης 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 συνεπι-
κουρήσει στο έργο του ΕΚΑΒ καλό θα ήταν να αναλάβει τις δικές της ευ-
θύνες, τα δικά τους περιστατικά, δηλαδή τα εξιτήρια και επανεξετάσεις.  

 Επιβεβαιώνεται ο ισχυρισμός ετών του σωματείου μας ότι η υγει-
ονομικές 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»

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 



Γενέθλια και αλλαγή 
ηγεσίας στα διοικητικά 
συμβούλια του Ομίλου 
Ιnner wheel Βέροιας

Στις 15 Ιουνίου 2020 
στην ταβέρνα «ΠΛΑΤΑ-
ΝΟΣ» τα μέλη του Ομί-
λου I.W. Βέροιας γιόρτα-
σαν τα γενέθλια του κλεί-
νοντας 21 χρόνια από 
την ημέρα της δημιουρ-
γίας του στις 13 Ιουνίου 
1998 και έγινε η Αλλαγή 
Ηγεσίας των Διοικητικών 
Συμβουλίων.

Η Πρόεδρος του Ομί-
λου 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 δω-
ράκι.

Η Προδιοικητής Βιβή Ιατροπούλου ενημέρωσε τα μέλη για όλα τα μηνύματα που εστά-
λησαν 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 χρο-
νιά 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 κα-
τάσταση 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 χρησιμο-
ποιώντας 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 χρο-
νιάς 2019 – 2020 ελπίζοντας ότι έχει φτάσει το τέλος του ιού, αλλά πρέπει να συμπεριφερ-
θούμε 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 ΔΙΚΤΥ-
ΩΣΗΣ 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 Ιου-

λίου 
Στα εκπαιδευτικά εργαστήρια οι μαθητές θα έχουν τη 

δυνατότητα 
• Να παίξουν και να διασκεδάσουν με δραστηριό-

τητες εκπαιδευτικής ρομποτικής και ρομποτικές κατα-
σκευές

• Να προγραμματίσουν εφαρμογές και παιχνίδια και 
να αναπτύξουν αλγοριθμική σκέψη

• Να δώσουν λύσεις 
σε προβλήματα λύνοντας 
puzzle και γρίφους ακονίζο-
ντας το μυαλό τους

• Να συμμετέχουν σε 
STEAM δραστηριότητες και 
να μελετήσουν επιστημονι-
κά θέματα

• Να αναπτύξουν πνεύ-
μα ομαδικής εργασίας, κρι-
τικής σκέψης, συνεργασίας 
και επικοινωνίας

Π ρ ό γ ρ α μ μ α  S t e a m 
Summer School

10:00 – 10:15 – Προσέ-
λευση των παιδιών

10:15 – 11:45 – 1η περί-
οδος 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 οποια-
δήποτε υλικά. Όλα τα υλικά που θα χρειαστούν για τις 
δραστηριότητές τους παρέχονται από το κέντρο.

Τα παιδιά θα πρέπει να φέρουν μαζί τους καθημε-
ρινά 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
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Πινόκιο
Προβολές:   Πέ-

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

Σκηνοθεσία: Μα-
τέο Γκαρόνε

Σενάριο: Ματέο 
Γκαρόνε, Μάσιμο Κε-
τσερίνι

Πρωταγωνιστούν: Ρομπέρτο Μπενίνι, Φεντερίκο Ιελά-
πι, Ρόκο Παπαλέο, Μάσιμο Κετσερίνι, Μαρίν Βακτ

Για Πάντα…
Προβολές:    Τρίτη 23/6   στις  21.00
  
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προβολές:   Τετάρτη  24/6  στις  21.00

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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



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 δη-
μόσιας υγείας , κατά την φετινή σεζόν θα υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερό-
τητες στον τρόπο λειτουργίας του, όπως:

• Σχολαστική καθαριότητα και απολύμανση του χώρου πολλές φο-
ρές 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 δυνα-

τόν 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 δημό-
τες και μη και θα αφορούν αθλούμενους όλων των ηλικιών.

Οι εγγραφές ξεκινούν από  την Τρίτη 23 Ιουνίου και έως την Πα-
ρασκευή 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 Κο-
λυμβητηρίου 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 Κολυμβητή-

ριο έχουν όσοι διαθέτουν «κάρτα μέλους».
Η κάρτα μέλους εκδίδεται από την αρμόδια υ-

πηρεσία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 
Αλεξάνδρειας και είναι αυστηρά προσωπική.

Για την απόκτηση της κάρτας μέλους, οι ενδια-
φερόμενοι καταβάλλουν στην Κοινωφελή Επιχεί-
ρηση, 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 κοι-
νόχρηστων 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 Παρα-
σκευή), 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 ορίζε-
ται:

• 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 οικογένει-

ας, και
• 80€ (ογδόντα ευρώ) για τέσσερα (4) ή και περισσότερα άτομα-μέ-

λη της ίδιας οικογένειας.
• 15€ (δέκα πέντε ευρώ) για τα μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Αλεξάν-

δρειας.
δ) Για μηναία συνδρομή των πολύτεκνων οικογενειών (από τέσσε-

ρα 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 ορίζε-
ται 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.

Στοχευμένες δράσεις 
στην Κεντρική 

Μακεδονία για την
 πρόληψη και καταστολή 

της εγκληματικότητας
Στο πλαίσιο 

σ τ οχ ε υ μ έ ν ω ν 
δράσεων  γ ια 
την πρόληψη και 
αν τ ιμ ε τώπ ιση 
της εγκληματι-
κότητας καθώς 
και  παγίωσης 
του αισθήματος 
ασφάλειας των 
πολιτών πραγ-
ματοποιήθηκε 
στις 19 Ιουνίου 
2020 εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία 
(πλην Θεσσαλονίκης).

Στην επιχείρηση που υλοποιήθηκε κάτω από τον επιχειρησιακό σχε-
διασμό 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 ο-
ποίων 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.
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Δήμος Βέροιας: Αναγγελία 
ζημιάς από χαλαζόπτωση

Την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 σημειώθηκε χαλαζόπτωση που 
έπληξε δενδρώδεις καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Δημο-
τικής 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.  

Στις 29 Ιουνίου ανοίγει το Δημοτικό 
Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας
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ΘΕΜΑΤΑΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ2020
Ο “ΛΑΟΣ” και το Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” κοντά στο μαθητή

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

ΛύσειςκαιαπαντήσειςκάθεΣάββατοστηνηλεκτρονικήδιεύθυνση:www.omilosfr.gr
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Τέλος το πρωτάθλημα της Super League 2
Μάλλον«ανοίγει»οδρόμοςγιατηναναδιάρθρωση

Πρωτάθλημα τέλοςστηνSuper League 2.
ΑυτόαποφασίστηκεστοΔΣτηςδιοργανώτριας
καθώς κατά πλειοψηφία πέρασε η οριστική
διακοπή τηςσεζόνμεψήφους11-3.Κατά της
διακοπήςψήφισαν οιΛεβαδειακός, Χανιά και
Καραϊσκάκης, ενώ υπέρ τηςπλειοψηφίας τά-
χθηκαν ο εκπρόσωπος τηςΕΠΟ και οπρόε-
δρος τηςΈνωσης.Οιπροτάσειςπου έπεσαν
στο τραπέζι προςψήφιση ήταν δύο.ΤουΛε-
βαδειακούπουπρότεινε να γίνουν κανονικά
2 τελευταίες αγωνιστικές και ταπλέι οφαλλά
χωρίςπλέι άουτ και τουΚαραϊσκάκη για έναν

γύροπλει οφ.Απορρίφθηκαν και
οιδύοπροτάσειςκαιμοιραίααφού
συγκεντρώθηκαν τα3/4πουαπαι-
τούνταιβάσειτροπολογίαςΑυγενά-
κης,ηSL2κατεβάσειρόλαγιατην
τρέχουσασεζόν.
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CMYK

Έγινε χθες τοαπόγευμαστηνΚατερίνη το διασ/
κοπρωτάθληματηςΚ-16.Στουςαγώνεςσυμμετείχαν
τασωματείααπότουςNομούςΠιερίαςκαιΗμαθίας.
Μεπρωτόγνωρεςσυνθήκες  (αυστηράπρωτόκολλα
προφύλαξης) και με υποχρεωτική μικρήσυμμετοχή
φιλάθλων οι νεαροί του ΟΚΑΒΙΚΕΛΑΒΕΡΟΙΑΣ
πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις καιπέτυ-
χαν δέκαπροκρίσεις για το παν/νιο πρωτάθλημα
πουθαγίνειστηνΚαβάλαστις11και12Ιουλίου.

Αναλυτικάτααποτελέσματα:
Αγόρια
1200μ.:1οςΑθανασάκηςΠαναγιώτης3’21’’76
2οςΚαραγιάννηςΑλέξανδρος4’10’’95
3οςΤζίμαςΑντώνης4΄13΄΄47
4οςΛιόβαςΔημήτρης4΄13΄΄77

150μ.1οςΛιούλιαςΝικόλαος20’’47
2οςΑκριβόπουλοςΔημήτρης22’’28

80μ.1οςΜπέκαςΓιώργος10΄΄49
2οςΘεοδοσόπουλοςΓιάννης11’’24
4οςΠαυλίδηςΔημήτρης12’’20

3000μ.1οςΜεταξόπουλοςΑλκης12’05’’45
Υψος1οςΛιούλιαςΝικόλαος1.67
Μήκος3οςΝέστωραςΘόδωρας4.48

Κορίτσια
5000βαδην:1ηΜπαρμπαρούσηΗλια28΄57’’
2ηΤζίμαΑγγελική29΄40’
‘
1200μ.3ηΣτίμουΜαρία4΄39’’77
150μ.2ηΠασχούλαΑμαλιάννα20΄΄57
80μ.4ηΑβραάμΒικτωρία11’’67
80μ.εμπόδ.3ηΠίσκουΤάνια14’’38
Υψος1ηΠίσκουΤάνια1.58
Μηκος4ηΓραμματικοπούλουΑντωνία4.54
4Χ200 σκυτάλη μεικτή: 1ος ΒΙΚΕΛΑΣ 1΄48΄΄88

(Μπέκας-Αβραάμ-Πασχούλα-Αθανασάκης)

Όλες οι αποφά-
σεις της ΟΧΕ για 
τις αναδιαρθρώ-

σεις και τα συστήματα 
των πρωταθλημάτων 
σε Handball Premier, 
A1 Γυναικών και Α2 
Ανδρών. Το Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας Χειρο-
σφαιρίσεως Ελλάδος με 
βάση την τροπολογία 
που ψηφίστηκε στην 
βουλή και αφορά την 
δυνατότητα τροποποίη-
σης των εν ισχύ κανονι-
σμών και προκηρύξεων 
των αθλητικών Ομο-
σπονδιών με πλειοψη-
φία 3/4, αποφάσισε σήμερα ομόφω-
να (15/15), τα κάτωθι για τα πρωτα-
θλήματα της περιόδου 2020-2021:

Handball Premier
Δεν υποβιβάζεται καμία ομάδααπό τηνσεζόν

2019-2020, ενώ προβιβάζονται από τηνΑ2 τα
σωματεία:HCΣαλαμίνακαιΖαφειράκηςΝάουσας.

Δημιουργούνται2όμιλοιτων7ομάδων(σύνολο
14)μεγεωγραφικάκριτήρια,ωςακολούθως:

1ος όμιλος (Νότος):ΑΕΚ,Ολυμπιακός ΣΦΠ/
ΌμιλοςΞυνή,ΔιομήδηςΆργους,ΑΣΕΔούκα, Ιω-
νικόςΝΦ,ΆρηςΝικαίαςOlympicDiagnostic,HC
Σαλαμίνα.

2ος όμιλος(Βορράς): Αερωπός Έδεσσας
ManDynamic, ΠΑΟΚ, ΑΕΣΧ Πυλαίας, Δράμα
BiancoMonte,ΦαίακαςΚέρκυρας,ΦίλιπποςΒέ-
ροιας,ΖαφειράκηςΝάουσας.

Σύστημα
Α’φάση:Όλοι εναντίον όλωνσε 2 γύρους (14

αγωνιστικές,12γιακάθεομάδα)
Β’φάση:Πλέιοφ(1-8):Οι4πρώτεςομάδεςκά-

θε ομίλουδημιουργούν ένανόμιλο, μεταφέροντας
τουςβαθμούςαπότηνΑ’φάσημόνοαπόταμετα-
ξύ τουςπαιχνίδια.Ακολούθωςοι ομάδες του 1ου
και του 2ουομίλουσυναντιούνται σε δύο γύρους
(8αγωνιστικές).Δεναγωνίζονταιξανάόσοιβρισκό-
ντουσανστονίδιοόμιλοστηνΑ’φάση.

Πλέι άουτ (9-14):Οι 3 τελευταίες ομάδες κάθε
ομίλου δημιουργούν έναν όμιλο, μεταφέροντας
τουςβαθμούςαπότηνΑ’φάσημόνοαπόταμετα-
ξύ τουςπαιχνίδια.Ακολούθωςοι ομάδες του 1ου
και του 2ουομίλουσυναντιούνται σε δύο γύρους
(6αγωνιστικές).ΜετάτοπέραςτηςΒ’φάσηςοι2
τελευταίεςομάδεςτηςβαθμολογίαςυποβιβάζονται
στηνΑ2Ανδρών.

Γ΄φάση:Οι2πρώτοιτηςβαθμολογίαςμετάτο

πέραςτηςΒ’φάσηςτωνπλέιοφ,αγωνίζονταιστον
τελικόμετοντίτλονακρίνεταιστις3νίκες.

Α1 Γυναικών
Δεν υποβιβάζεται καμία ομάδααπό τηνσεζόν

2019-2020, ενώπροβιβάζονται 3 σωματεία από
τηνΑ2Γυναικών, οΦΣΕθνικόςΚοζάνης, οΠΑΟ
ΔόξαΒύρωνακαιοΓΑΣΚαματερού.

Δημιουργούνται3όμιλοιτων4ομάδων(σύνολο
12)μεγεωγραφικάκριτήρια,ωςακολούθως:

1ος όμιλος:ΟΦΝ Ιωνίας,ΑΟΑΟΔΚορυδαλού,
ΔόξαΒύρωνα,ΓΑΣΚαματερού

2οςόμιλος:ΠΑΟΚ,Πανόραμα,ΑΕΣΧΠυλαίας,
ΑΟΠροσοτσάνης

3οςόμιλος:ΦέταΉπειροςΑναγέννησηΆρτας,
Βέροια2017,ΜέγαςΑλέξανδροςΓιαννιτσών,Εθνι-
κόςΚοζάνης.

Σύστημα
Α’φάση:Έναςπρος όλουςσε 2 γύρουςστον

κάθεόμιλο(6αγωνιστικές)
Β’ φάση :Πλέι οφ (1-6):Οι 2πρώτες ομάδες

κάθε ομίλου δημιουργούν έναν όμιλο (6 ομάδες),
μεταφέρονταςτουςβαθμούςαπότηνΑ’φάσημόνο
απόταμεταξύτουςπαιχνίδια.Αγωνίζονταιμεταξύ
τουςσε 2 γύρουςμόνοοι ομάδεςπουδεν έχουν
συναντηθείστηνΑ’φάση(8αγωνιστικές)Πλέι άουτ
(7-12):Οι 2 τελευταίες ομάδες κάθε ομίλου δη-
μιουργούν έναν όμιλο (6 ομάδες), μεταφέροντας
τους βαθμούς από τηνΑ’φάσημόνοαπό τα με-
ταξύτουςπαιχνίδια.Αγωνίζονταιμεταξύτουςσε2
γύρουςμόνοοιομάδεςπουδενέχουνσυναντηθεί
στηνΑ’φάση(8αγωνιστικές).Οι2τελευταίεςομά-
δες από αυτή την εξάδα υποβιβάζονται στηνΑ2
Γυναικών.

Γ’ φάση: Οι 2 πρώτες ομάδες των πλέι οφ,
αγωνίζονταιστοντελικόκαιοτίτλοςθακριθείστις
3νίκες.

Επτάπρωτιέςκαιδέκαπροκρίσεις
γιατουςνεαρούςτουΟΚΑΒΙΚΕΛΑBέροιας

Όλα τα αποτελέσματα

Ο χάρτης του χάντμπολ στην Ελλάδα 
για το 2020-2021



Το Σάββατο 20 Ιουνίου το πρωί στο πλαί-
σιο των ΚΣΤ΄ Παυλείων ξεκίνησαν οι εργασί-
ες του 26ου Επιστημονικού Συμποσίου που 
φέτος θα εξετάσει το θέμα «ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
ΚΑΙ ΗΘΟΣ» και πραγματοποιείται στον πα-
λαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Α-
ποστόλων 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 εκ-
πρόσωποι των Ορθοδόξων Πατριαρχείων 
και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, ωστόσο προ-
βλήθηκε βιντεοσκοπημένο το μήνυμα της 
Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου, ενώ ανεγνώσθησαν μηνύμα-
τα της Α.Θ.Μ. Πάπα και Πατριάρχου Αλεξαν-
δρείας κ. Θεοδώρου και των Μακαριωτάτων 
Αρχιεπισκόπων Κύπρου κ. Χρυσοστόμου και 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

 Χαιρετισμό απηύθυναν ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Ημαθίας κ. Κωνσταντίνος Καλαϊτζί-
δης, 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. Χαράλα-
μπος Ατματζίδης.

Τέλος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολιτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων κήρυξε την έναρξη των εργασιών 
του Συμποσίου.

Κατά την 1η Συνεδρία προήδρευσε ο Κα-
θηγητής κ. Θεόδωρος Γιάγκου, Κοσμήτο-
ρας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. και 
εισηγήσεις έκαναν:  α) ο κ. Χαράλαμπος 
Ατματζίδης, Καθηγητής της Θεολογικής Σχο-
λής 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 Θεολο-
γικής Σχολής του Α.Π.Θ., η οποία ανέπτυξε 
το θέμα: «Οικολογική δικαιοσύνη και χριστια-
νική 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 ευχαρί-
στησε τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρ-
θολομαῖο, τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἀλε-
ξανδρείας 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 Ἐπιτρο-
πῆς καί ὅλους τούς συμμετέχοντες, εἴτε μέ 
φυσική παρουσία εἴτε διαδικτυακά, ἐκλε-
κτούς 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 Συνε-
δρίου, 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 Σεβασμιώ-
τατος.

Ακολούθησαν ενδιαφέρουσες εισηγήσει 
κατά τη διάρκεια του διημέρου που έληξε 
το μεσημέρι της Κυριακής.

Του Μάξιμου 
Χαρακόπουλου*

Η αποκαθήλωση α-
πό το βάθρο του, του 
αγάλματος του Τόμας 
Τζέφερσον στο Πόρ-
τλαντ, από διαμαρτυρό-
μενους, που προφανώς 
αγνοούσαν ότι ο τρίτος 
πρόεδρος των ΗΠΑ ή-
ταν και ο συντάκτης της 
Διακήρυξης της Αμερι-
κάνικης 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 ακολούθη-
σαν τη βάρβαρη δολοφονία του Αφροα-
μερικανού Τζωρτζ Φλόιντ από αστυνομι-
κούς, δεν μπορεί παρά να μας γεμίζουν 
ανησυχία. 

Χαρακτηριστικοί είναι οι βανδαλισμοί 
διαφόρων αγαλμάτων προσωπικοτήτων 
της ιστορίας, που μερίδα των διαμαρτυρο-
μένων χαρακτηρίζει ως ρατσιστές. Αν και 
η αρχή έγινε με συγκεκριμένες εμβλημα-
τικές προσωπικότητες του αμερικανικού 
νότου, που άνθισε ο κατάπτυστος θεσμός 
της δουλείας, σύντομα η «μπάλα» πήρε 
κι άλλους. Στις ΗΠΑ πραγματοποιήθη-
καν επιθέσεις κατά αγαλμάτων του Χρι-
στόφορου Κολόμβου. Στην Μ. Βρετανία 
εκτός από τον Edward Golston, δουλέ-
μπορο του 17ου αιώνα που κατεδαφίστη-
κε στο Μπρίστολ, και τον «συνάδελφό» 
του Robert Milligan, που απομακρύνθηκε 
στο Λονδίνο, οι διαδηλωτές τα έβαλαν με 
τον «πατέρα της νίκης» του Β’  Παγκο-
σμίου 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 σκοταδι-
σμός από τους οπαδούς της «πολιτικής 
ορθότητας».

Αυτή τη βίαιη επιβολή «ξαναγραψί-
ματος» της ιστορίας την έχουμε δει πρό-
σφατα και στον αντίποδα του πολιτικού 
φάσματος. Αναφέρομαι στην προσπάθεια 
αποκατάστασης συνεργατών των ναζιστι-
κών στρατευμάτων στις χώρες της Βαλ-
τικής 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 συμπατρι-
ώτες 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 α-
γριότητας εγκλήματα, ό-
πως η εξόντωση των Ε-
βραίων της πόλης Λβοφ, 
τιμούνται ως ήρωες και 
χιλιάδες, κυρίως νέοι, κά-
νουν πορείες με πυρσούς 
προς τιμή τους. Οι τάσεις 
αυτές, που θολώνουν τη 

μεγαλειώδη νίκη των λαών της Ευρώπης 
κατά του ναζιστικού ολοκληρωτισμού, εί-
ναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και πυροδοτούν 
το φαινόμενο του νεοφασισμού στη γη-
ραιά ήπειρο. 

Δυστυχώς, όμως και στα καθ’ ημάς, 
βρίσκεται εν εξελίξει με την δική μας πρό-
σφατη ιστορία, ένας ιδιότυπος ιστορικός 
αναθεωρητισμός από κάποιους κύκλους. 
Το ζήσαμε στο παρελθόν με την προσπά-
θεια που έγινε να προωθηθούν σχολι-
κά βιβλία που εξωράιζαν την οθωμανική 
δουλεία και με τον περιβόητο «συνωστι-
σμό» 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 θέ-
σεις που αμφισβητούν τη συνέχεια του 
ελληνισμού, ακόμη και την ίδια την ύ-
παρξή 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 ιστο-
ρικών και «ιστορικών» που φιλοδοξούν 
να «ξαναγράψουν» την ιστορία με δια-
φορετικό πρίσμα. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα, η αξιολόγηση του Καποδίστρια 
ως δικτάτορα(!), και μάλιστα από μέλος 
της Επιτροπής για τον εορτασμό του ’21. 
Μια άποψη, σαφώς αυθαίρετη με δεδομέ-
νη την ιστορική συγκυρία, που στοχεύει, 
όμως, στην υπονόμευση της τεράστιας 
αυτής προσωπικότητας του ελληνισμού, η 
οποία τυγχάνει της αποδοχής όλων σχε-
δόν των Ελλήνων, για το ακέραιο του χα-
ρακτήρα της και την αγνή φιλοπατρία της. 

Ο κάθε μελετητής έχει, ασφαλώς, το 
δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα την άπο-
ψή του. Ωστόσο, το να αφήσουμε να επι-
βληθούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο 
ιδεοληπτικές αντιλήψεις για το ιστορικό 
παρελθόν και τις ιστορικές προσωπικότη-
τες ως κυρίαρχες και επίσημες, είναι βέ-
βαιο 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 ιδεολη-
πτικός ακτιβι-
στής δεν θα 
βανδαλίσει ένα 
άγαλμα του Κα-
ποδίστρια, γιατί 
στο κάτω κάτω 
της γραφής ή-
ταν απλά ένας 
«δικτάτορας»…

*Ο Μάξιμος 
Χαρακόπουλος 
είναι πρόεδρος 
της Διαρκούς 
Επιτροπής Δη-
μόσιας Διοίκη-
σης, Δημόσιας 
Τάξης και Δι-
καιοσύνης της 
Βουλής, βου-
λευτής Λαρίσης 
της Νέας Δημο-
κρατίας.
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ΚΣΤ΄ Παύλεια: Ολοκληρώθηκε 
το 26ο Διεθνές Επιστημονικό 

Συμπόσιο «Ευαγγέλιον και ήθος», 
της Ι. Μητροπόλεως 

Η βίαιη επιβολή 
αναθεώρησης της ιστορίας 
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Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκο-

μείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστο-
ποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης 
των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν 
, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  ανα-
λαμβάνει 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 επισκε-
πτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος , είναι από τις 
10.00-12.00 και 16.00-18.00.  

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  του 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

            
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευ-

χαριστούν θερμά: 
-Τους κ.κ.Αρίζου,Γεωργιάδου,Γιαγκούλα,Ιατροπούλου,Παπαγεωργίου,Πα-

παδοπούλου,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 γεύμα-
τος , 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 , ζυ-
μαρικών και ελαιόλαδου , εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Τους κ.Ευδοξία Μιχαηλίδου και κ.Ιωάννη Γώτα , για την ευγενική προ-
σφορά 24 Kgr Κεράσια ,για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας. 

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά 60 Kgr Ροδακίνων , εις μνή-
μη Κων/νου Τσιπουρίδη.

-Τον κ.Χρήστο Δημόπουλο , για την ευγενική προσφορά 1 κλούβα κερά-
σια , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας. 

                             Εκ της Δ/νσεως 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ  23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑΣ 8ης μ.μ. ΕΩΣ 12ης μ.μ 

ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΑΓΡΥΠΝΙΑ  ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ TOY ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙ-
ΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
 Το Διοικητικό  Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος κυρι-

ών 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 Γιαν-

νούλας 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 τραχα-
νά, 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 μνή-

μη του συζύγου της Γιώργου, για τα πέντε κιλά κοτόπουλο , δύο κιλά ρύζι και δύο 
κιλά λάδι.

Ευχαριστίες 
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων 

και Κηδεμόνων ΑμεΑ Νομού Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο Διη-
μέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρ-
τισης ΑμεΑ «Τα παιδιά της Άνοιξης», οι ωφελούμενοι και το 
προσωπικό, ευχαριστούν θερμά: 

-Ανώνυμη κυρία από τη Βέροια, για την προσφορά πρωϊ-
νού 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 ρο-
φημάτων 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 χρη-
ματικού ποσού.

-Ανώνυμες κυρίες από τη Βέροια για τη δωρεά χρηματι-
κού ποσού.

«Στηρίζουμε το έργο μας στην συμμετοχή σας»
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας 

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 22 Ιουνίου 

2020 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας η Όλγα Τρομπούκη σε ηλι-
κία 88 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

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

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¨

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-

νο
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 υπάρ-

χουν)
7. Αποδεικτικά ξένης γλώσσας και Η/Υ (εφόσον υπάρ-

χουν)
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 δι-
εύθυνση 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 Πρό-
εδρο 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 δια-
βιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 
να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής 
συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομέ-
νων 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 Συμ-
βουλίου 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 πλα-
τεία Ωρολογίου και Προμηθέα. Παρακολούθηση Θ. Λει-
τουργίας Οσίου Εφραίμ, συνέχεια κοιλάδα Τεμπών, θα 
περάσουμε απέναντι στο εκκλησάκι της Αγίας Παρα-
σκευής, το μεσημέρι θα ανηφορήσουμε στον παραδο-
σιακό 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 Δευτέ-
ρα-Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή τις ώρες 10-12 το πρωί.

Το Δ.Σ.
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ΗΕλληνικήΒιομηχανίαΧυμώνΚ.ΔέδεςΑΣΠΙΣΑΕ,μιααπότις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίαςφρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,γιατηνκάλυψηθέσεωνεργασίαςδιαφό-
ρωνειδικοτήτωνστοεργοστάσιοτηςστοΖερβοχώριΗμαθίας.

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

αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας

(www.aspis.gr)ήαπευθείαςσταγραφείατηςεταιρείαςστοΖερβο-
χώριΗμαθίας.

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

έγγραφααπαιτείταιμιααπλήφωτοτυπία.
ΕπιπλέονπληροφορίεςΔ/νση:ΖερβοχώριΗμαθίας,59034

Τηλ:+30–2332303100,ΤμήμαΠροσωπικού:καΑλέκαΜπαράκου

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

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες/εργά-

τριεςπαραγωγής
•Επιστημονικόπροσωπικό (γεωπόνους, χημικούς, τε-

χνολόγουςτροφίμων,τεχνολόγουςγεωπόνους)
•Τεχνίτεςδιαφόρωνειδικοτήτων(μηχανικούς–ηλεκτρο-

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

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Email:info@almifoods.gr

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

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

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

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

 
 

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

 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.) 
 

 
 

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 22-26/06/2020
ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμουΒέροιας προσφέρονται

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

Τρίτη 23-6-2020
13:30-17:30 ΖΑΜΑΝΗΑ-

ΛΕΞΑΝΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26
23310-24123

21:00-08:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙ-
ΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-

71601

Φαρμακεία

H5ηΑγέληΛυκοπούλων
ΒέροιαςστοΜεγαλύτεροGreen
Challengeτουκαλοκαιριού
τουLet’sdoitGreece

Για δεύτερη συνεχή χρονιά το 5ο Σύστη-
μα Προσκόπων Βέροιας συμμετείχε στην 
πανελλήνια εθελοντική δράση «Let’s do it 

Greece» που έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει 
το κοινό και ιδιαίτερα τα παιδιά σε περιβαλλο-
ντικά ζητήματα.

Μπορείναμηνείχαμεακόμητηδυνατότητανασυμμετέχουμε
σεμεγάλεςεθελοντικέςδράσειςόπωςκάναμεκαι το2019στην
ετήσιαδράσητουLet’sdoitGreece,όμωςτοπεριβάλλονεξακο-
λουθείναμαςέχειανάγκη.

Έτσιλοιπόν,η5ηΑγέληΛυκοπούλωνΒέροιαςπήρεμέρος
στοΜεγαλύτεροGreenChallengeτουκαλοκαιριούτουLet’sdoit
Greece τοΣάββατο20/6/2020στις εγκαταστάσεις τουγηπέδου
5X5στηνπεριοχήτουΠρομηθέα.Σεκάθεβόλτα,εξόρμηση,εκ-
δρομήήπερίπατομαςαφιερώνουμε3λεπτάαπότονχρόνομας
,γιαναομορφύνουμετονχώροστονοποίοκινούμαστε!!!

ΟιΠρόσκοποι,μέσωτωνπρογραμμάτων,τωνδράσεωνκαι
τωνδιαχρονικώναξιώντους ,γιαπερισσότερααπό110χρόνια
εφαρμόζουν έμπρακταστους 17στόχους βιώσιμης ανάπτυξης
τουΟ.Η.Ε. συμβάλλονταςστη δημιουργία ενός καλύτερου κό-
σμου!!! Στόχος11.Δημιουργούμεασφαλείς ,προσαρμοστικές ,
βιώσιμεςπόλειςκαιοικισμούς.

Αςαφιερώσουμεόλοιμας3μόνολεπτάστοπεριβάλλονμας
καιθαδούμετηδιαφορά

ΜεΠροσκοπικούςΧαιρετισμούς,
ΠαντελίδηςΑνέστης

Αρχηγός5ουΣυστήματος
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ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό15-5-2020έως30-6-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάου-
σας

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημα63
τ.μ.μεπατάρικαιυπόγειοστη
Βέροια,οδόςΤρύφωνος3.
Τηλ.:6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοι-
κίακοντάστο7οΔημοτι-
κό,75τ.μ.,μευπόγειο75
τ.μ.καιοικόπεδο200τ.μ.,
48.000 ευρώ.Τηλ.:6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙπωλείται
οικόπεδο433μέτρα (πε-
ριφραγμένοαμπέλι).Τιμή
22.000 ευρώ.Τηλ.:6971
879698.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη
ευκαιρία,πωλείταιοικόπε-
δο2στρ.,οικοδομήσιμο,
με θέα, σε ήσυχη τοπο-
θεσία.Τιμή25.000 ευρώ.
Τηλ.:6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπε-
δο στηΜέσηΒέροιας, 6
στρέμματα, τιμή 130.000
ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:
6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα επιπλωμένη,
Πλατεία Ωρολογίου, ο-
δόςΜιαούλη17,Βέροια.
Τηλ.:6977174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περί-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας   ,

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23472ΚΕΝΤΡΟ,Γραφείο19τ.μ.,

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

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

Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-
τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-

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

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

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟροφοδι-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ.23397Μονοκατοικία60τ.μ.σπάνια

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14280-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769-ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοπο-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο218τ.μ.,

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα65τ.μ.

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΟΑΓΡΟΤΙΚΟΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΒΕΡΟΙΑΣ«VENUS
GROWERS»ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙΓΙΑΤΗΝΚΑΛΥΨΗΘΕΣΕΩΝΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣΤΩΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣΚΑΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΚΑΙ

ΔΕΧΕΤΑΙΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΑΤΙΣΠΑΡΑΚΑΤΩΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α)ΕργατώνΠαραγωγής
Β)Αδειούχωνκαιβοηθώνχειριστώνκλαρκ
Γ)ΤεχνίτηήΑρχιτεχνίτηήΕργοδηγούΜηχανικούεγκαταστάσεων

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

ΑρχιτεχνίτηήΕγκαταστάτηΗλεκτρολόγουΑ’Ειδικότητας

ΤΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑΤΗΝΥΠΟΒΟΛΗΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙΤΑΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):

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

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α) Άνδρα ή γυναίκα
γιαβοηθόλογιστήπουνα
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΠΙΠΛΑ
Πωλούνται οικιακά έπιπλαμεταχειρισμένασε τιμή

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



ΚΟΝΙΤΣΗΣ29ενοικιάζεταιεπαγ-
γελματικόςχώρος50τ.μ.,πλήρως
ανακαινισμένος,1οςόρ.,γωνιακό,δί-
πλασταΑστικά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙπτυχιούχοςβοηθός
φαρμακείου στη Βέροια. Τηλ.:
6947564217.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός γιαΟδική
Βοήθεια,στηΒέροια, μεδίπλω-
μα Γ΄ κατηγορίας. Τηλ.: 6980
136902, 23310 41601 & 6988
564576.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθαρίστριεςσε
ενοκιαζόμεναδιαμερίσματαστην
ΚασσάνδραΧαλκιδικής,εξασφα-
λισμένη διατροφή, στέγη και α-
σφάλιση για σεζόν.Τηλ.: 6976
689089.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγιατοεξω-
τερικο κυλικείο τουΝοσοκομεί-
ουΒέροιας.Ώρες επικοινωνίας

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας380€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο1οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330
ΠΑΠΑΓΟΥ60τ.μδιαμπερεςΑυτ.Θερμ3οςμεΘεα180€
ΚΕΝΤΡΟΣτουντιοεπιπλωμενο150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΑΝΘΕΩΝΜονοκατοικια1ΔΣ-Κμεσομπαπεριποιημενο160€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο1000μ.απόπαρα-
λια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΚΑΛΗΠΑΝΑΓΙΑ8στρ.μεκαστανιες,μεαγροικια,αρδευομενες500€

ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ04750τ.μ35000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο28000€

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα50τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρεια,ινστι-
ντουτα,κτλπ349€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

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

κτρονικήδ/νση:sidiropoulosfert@gmail.com.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδομεσπίτι στηΧαρίεσσαΝαούσης εντός τουοικι-

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΗΜΑΘΙΑΣ:

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστονΒάλτοΣταυρού

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός, α-
πόφοιτοςΑΕΙ ή ΤΕΙ για να
εργασθεί μεπλήρεςωράριο
στο κατάστημα Hair Shop.
Τηλ.:2331024141.



ΜΟΝΟαπό18.00έως21.00στοτηλ.:
6944577645.

Η   Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α  ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζητάει να
προσλάβει για μόνιμη απασχόληση,
εξωτερικό πωλητή ή πωλήτρια για
τουςΝομούςΗμαθίας,Πέλλας,Θεσ-
σαλονίκης. Απαραίτητα προσόντα,
ευχέρεια λόγου,αγγλικήγλώσσα,δί-
πλωμα αυτοκινήτου, άδεια εργασίας
προσωπικού ασφαλείας, εμπειρία με
βιογραφικό και συστάσεις. Μισθός,
ασφάλιση και ποσοστά. Παραλαβή
δικαιολογητικών με συνέντευξη στα
κεντρικά γραφεία μας, Θεσσαλονί-
κης 45 Βέροια www.securitytsiflidis.
gr-sales@securitytsif l idis.gr- Τηλ.
2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣμεπείρακαι

αγάπη για τα παιδιά αναλαμβάνει τη
φύλαξηβρεφώνκαινηπίων.Τηλ.:6987
910004.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηνπεριποίηση
γερόντων και για 24ωρη απασχόλη-
ση, καθαριότητα γραφείων και σκάλες.
Τηλ.:6946479828.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ-ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ-Επιστήμων ζητεί

σύζυγο-σύντροφοέως40ετών,γιασο-
βαρήσχέση.Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από τη Βέροια,
επιθυμεί γνωριμία με κοπέλα25-40 ε-
τών.Τηλ.:6974706470.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώ-
σειςζητάΚυρίαέως50ετώνγιαοοβαρή
σχέση.Τηλ.:6984040769.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

15ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από
τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερες
πληροφορίεςστο6981088721.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστον

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

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

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

ΑπότοΦροντιστήριο«ΟΜΙ-
ΛΟΣ» ζητούνται:Φυσικός, Χημι-
κός καιΜαθηματικός.Πληροφο-
ρίεςστοτηλέφωνο:2331021021.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ
Ζητείται τεχνίτης επιπλοποιός

για μόνιμη εργασία. Τηλ.: 6987
501595.



 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 δια-
σφαλίσουμε μια ασφαλή διανομή τροφίμων πρέπει να τηρηθούν 
αυστηρά τα παρακάτω:

Οι ωφελούμενοι παρακαλούνται να προσέλ-
θουν στο σημείο διανομής ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ, 
2ο χλμ Αλεξάνδρειας – Σχοινά για την παραλαβή 
των προϊόντων τους, αυστηρά και μόνο την ημε-
ρομηνία και ώρα που αναγράφεται στο μήνυμα 
που έχουν λάβει.

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο σημείο 
διανομής ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ, 2ο χλμ Αλεξάνδρει-
ας – Σχοινά.

Τετάρτη ώρες 08:00 με 14:00
Πέμπτη ώρες 

08:00 με 14:00
Παρασκευή ώ-

ρες 08:00 με 13:00
Π Ρ Ο Σ Ο Χ H 

Π ρ ο ς  α π ο φ υ -
γή συνωστισμού 
πα ρ α κα λο ύ ν τα ι 
οι  ωφελούμενοι 
να προσέρχονται 
στον χώρο διανο-
μής μόνο 1 άτομο 
ανά αίτηση και 
τηρώντας όλα τα 
απαραίτητα μέτρα 
προστασίας, μά-
σκα, 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 α-
στυνομική τους ταυτότητα. Αν δεν προσέλθει ο ίδιος ο δικαιούχος, 
ο εκπρόσωπός του να έχει εξουσιοδότηση, στην οποία να αναγρά-
φεται ο ΑΜΚΑ του δικαιούχου.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2333053071 & 2.

P Η παγκό-
σμια ημέρα του 
πατέρα και της 
μουσικής γιορ-
τάστηκαν την 
περασμένη Κυ-
ριακή. Και βγες 
εσύ και πες ότι 
είναι απλή σύ-
μπτωση…

 
P Και δεν έ-

χει να κάνει με το 
ότι οι μπαμπάδες 
στο σπίτι τρώνε 
ξύλο μετά μουσι-
κής.

 
P Επικίν-

δυνος δεν είναι 
αυτός που δα-
γκώνει, αλλά αυτός που γλύφει. Επίκαιρο και 
δημώδες.

 
P Μας είπε ο γιατρός να κάνουμε τεστ για 

τον κορωνοϊό. Μαντεύετε ότι με την αγάπη κάνα-
με τοστ ε;

 
P Προσωπικά, την αλλαγή της ώρας την 

καταλαβαίνω σύμφωνα με το αν πεινάω μια 
ώρα νωρίτερα ή μια ώρα αργότερα.

 
P Εξ ου και το ότι στο κόψιμο είμαι πιο γρή-

γορος κι από το φως. Αφού δεν προλαβαίνω καν 
να το ανάψω όταν με πιάνει.

 
P Σας λέω: στο κόψιμο είμαι ασυμπτωμα-

τικός.
 
P Πήραν παράταση οι φορολογικές δηλώ-

σεις. Εγώ θα περιμένω να την καταθέσω στα 
πέναλτι.

 
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 Τα μόνα μονόκιλα που ευχαριστήθηκα στη 

ζωή μου είναι κάτι κομπόστες από την ΑΛΜΜΕ.

 
P Το πρωί της Δευτέρας αποφάσισα να 

αρχίσω το κάπνισμα. Αυτό θα πει να είσαι α-
ντισυμβατικός.

 
P Πάντα ήμουν υπέρμαχος των ντεμοντέ. Γι’ 

αυτό δεν φοράω ποτέ βερμούδα με σκαρπίνι.
 
P Έβαλαν προχθές οπτική ίνα στο σπίτι. 

Η αγάπη τις μόνες ίνες που ήξερε μέχρι πρότι-
νος ήταν στις κλωστές και στα φασολάκια.

 
P Έχω οδοντόπαστα από το 1995 που ακό-

μη βγάζει. Ή είχε πολύ μέσα ή βάζω λίγο.
 

P Ο άλλος ήταν μαϊμού γιατρός και συ-
νελήφθη. Λέτε να έχω κάνα πρόβλημα που τα 
τελευταία 30 χρόνια είμαι μαϊμού γόης;

 
P Και:
 Μια γριούλα πάει στο νοσοκομείο με μια σφαί-

ρα στο αριστερό γόνατο. Της λέει ο γιατρός:
-Τι έγινε γιαγιά; Ποιος σε πυροβόλησε;
-Μόνη μου παιδάκι μου. Ήθελα να αυτοκτονή-

σω…
-Και καλά, πώς πέτυχες το γόνατο;
-Να, πήρα τον γιο μου τηλέφωνο και τον ρώ-

τησα πού έχουμε την καρδιά. Εκείνος μου είπε: 
Κάτω από το αριστερό βυζί μάνα!

Κ.Π.
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CMYK

ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 202016

Από 24 έως 26 Ιουνίου

Διανομή τροφίμων μέσω ΤΕΒΑ 
στο Δήμο Αλεξάνδρειας
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