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Κ.Τ.Ε.Λ.
ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

Ο Πρόεδρος, το Δ.Σ. και οι μέτοχοι του Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ. 
Νάουσας, καλούμε τον Αντιπεριφερειάρχη μας κ. Κα-
λαιτζίδη Κωνσταντίνο να παρέμβει και να ασκήσει την 
επιρροή του, με όποιο τρόπο θεωρεί κατάλληλο, προς την 
Περιφέρεια (κ. Τζιτζικώστα Απ.) και προς τα Υπουργεία, 
προκειμένου να ενισχυθεί ο Δήμος Νάουσας με το σχετικό 
κονδύλι, ώστε λόγω αρμοδιότητας, να συνάψει σύμβαση 
με το Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νάουσας ώστε να επιδοτηθούν κά-
ποια δρομολόγια για να συνεχισθεί η λειτουργία του ΚΤΕΛ 
και να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι της Νάουσας και των 
Δημοτικών διαμερισμάτων της.

 Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης έχει ενημερωθεί εγγράφως 
για τη δυσχερή  οικονομική θέση στην οποία βρίσκεται το 
Κ.Τ.Ε.Λ. 

Είμαστε βέβαιοι ότι θα κάνει ότι είναι δυνατό για να 
επιλυθεί το σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε και αφορά 
τους κατοίκους της Νάουσας και της Περιφέρειας της, οι 
οποίοι ήδη υφίστανται τις επιπτώσεις από την περικοπή 
των δρομολογίων που δεν έχουν πληρότητα.

Πρέπει να δηλώσουμε ότι στο πλευρό μας βρίσκονται, 
και τους ευχαριστούμε θερμά, ο Εμπορικός σύλλογος Νά-
ουσας, ο σύνδεσμος Εμποροβιοτεχνών, το Εργατικό Κέ-
ντρο Νάουσας, το σωματείο εργαζομένων στο Νοσοκομείο 
μας και όλοι οι φορείς της πόλης.

Περιμένουμε σύντομα θετικές εξελίξεις γιατί κανείς δεν 
είναι δυνατόν να πιστέψει ότι οι αρμόδιοι θα αδιαφορή-
σουν και θα αφήσουν να κλείσει μια επιχείρηση κοινής 
ωφέλειας στην ήδη πολύπαθη πόλη μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΤΟ ΔΣ & ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 
ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ
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Μια καλή ανάσα
για φοροτεχνικούς

και φορολογούμενους
  Η παράταση των δηλώσεων δόθηκε και τα λογιστικά-
φοροτεχνικά γραφεία πήραν μια καλή ανάσα 
αποσυμφόρησης, από τον μεγάλο όγκο δουλειάς με 
τον οποίο έχουν επιφορτιστεί τον τελευταίο χρόνο. Μια 
ανάσα και για τους φορολογούμενους που φέτος, ίσως 
λόγω και των συνθηκών της πανδημίας, καθυστέρησαν 
την υποβολή τους με αποτέλεσμα να εκκρεμούν 1,6 
εκατ. δηλώσεις, κατά πολύ περισσότερες από την 
περσινή χρονιά.
 Ήδη φοροτεχνικοί και λογιστές μέσω των συνδικαλι-
στικών τους οργάνων, «φώναζαν» για την αναγκαιότητα 
μιας παράτασης που την τοποθετούσαν για το τέλος 
Σεπτεμβρίου. Τελικά, δόθηκε μέχρι το τέλος Αυγούστου. 
Έστω κι έτσι, θα μπορούν επαγγελματίες και εργαζόμενοι 
του κλάδου, να ξεκουραστούν λίγες ημέρες μετά τα 
μεταμεσονύχτια ωράρια των περασμένων μηνών και 
εβδομάδων, με τον κυκεώνα των υποχρεώσεων που 
έπρεπε να τακτοποιήσουν, όπως οι λήξεις του ΦΠΑ, 
οι αλλαγές στις ΑΠΔ και στις συγκεντρωτικές, τα 
ασφαλιστικά, οι διαδικασίες που προέκυψαν από τα 
μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων λόγω 
κορωνοϊού και μια σειρά άλλων εξυπηρετήσεων, που 
τους έφτασαν μέχρι την απεργία διαμαρτυρίας με αποχή 
από την εργασία τους.
  Ευτυχώς, όλα αυτά έγιναν κατανοητά και η παράταση 
ανακοινώθηκε διά στόματος υφυπουργού Οικονομικών 
από το βήμα της Βουλής!

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ
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Θεοφίλου Ζακύνθου

ΕΛ.ΑΣ: Προσοχή, απατηλό 
SMS καλεί σε επιστράτευση…

«Αγνοήστε το»! 

Από τηΔιεύθυνσηΔίωξηςΗλεκτρονικούΕγκλήματος της
ΕλληνικήςΑστυνομίας διενεργείται έρευνασχετικάμε τοπα-
ραπάνωμήνυμα(sms),πουαποστέλλεταισεκινητάτηλέφωνα,
καλώντας τουςπολίτες ναπαρουσιαστούν στο κοντινότερο
ΑστυνομικόΤμήμαγιαδήθενχορήγησηΦύλλουΠορείαςαπό
τοΣτρατό.

Τομήνυμααυτόείναικαταφανώςαπατηλό,προειδοποιείη
Αστυνομίακαιπαρακαλείτουςπολίτεςνατοαγνοούν.

Επισήμανσηαγανάκτησης,γιασυνάνθρωπο
πουβρισκότανσεανάγκη

Μια επισήμανση αγανάκτη-
σης από πολίτη της Βέροιας
λάβαμε χθες και την μεταφέ-
ρουμεπροκαλώντας το ενδια-
φέρον τηςπόλης και τωνΑρ-
χών για τοπεριστατικό…«Και
ενώγιορτάζαμε ταεγκαίνια της
γέφυραςΚούσιου,τηνεπόμενη
(χθες) στη 1.00 το μεσημέρι,
καλέσαμε ασθενοφόρο καιΑ-
στυνομία,γιαμιασυμπολίτισσά
μαςπουβρισκότανσεανάγκη.
Ανταποκρίθηκαν στις 14.48»
αναφέρει, σχολιάζοντας: «Αλί-
μονοσεόποιον χρειαστεί βοή-
θεια…»

Παιδική χαρά τύπου ‘’survivor’’
ετοιμάζει ο Δήμος Νάουσας στον Άγιο Νικόλαο!

Μια παιδική χαρά, που θα αρμό-
ζει στοπεριβάλλον τηςπεριοχής, μια
παιδικήχαράτύπου‘’survivor’’,μεπαι-
χνίδια και αθλητικές δραστηριότητες
πουθα συνδέονται με τηφύση (π.χ.
αναρρίχηση), με  δραστηριότητεςπου
θα έχουν  έναπρότζεκτ  ή θεματικές
ενότητεςπουθαπροάγουντηνομαδι-
κότητα, τησυνεργασία κ.ά., σχεδιάζει
οΔήμοςΝάουσας, όπωςαποκάλυψε
ο δήμαρχοςΝικόλαςΚαρανικόλαςσε
συνέντευξή του στο “Πρακτορείο FM
104,9”.

Ως γνωστόν οΆγιοςΝικόλαος εί-
ναι έναςαγαπημένοςπροορισμός για
τους ημαθιώτες αλλά και όσους επι-
σκέπτονται τηνπεριοχήμας απόόλη
τηνΕλλάδα, καθώς ξεχωρίζει για την
ιδιαίτερηφυσικήτουομορφιά,διαθέτει
κολυμβητήριο,  γήπεδα τένις και μπά-
σκετσεπολύκαλήκατάστασηκαιέναενδιαφέρονκαταφύγιοάγριωνζώων.«Βέβαια,τατελευταίαχρόνιαητουριστική
κίνησηείχεατονήσειλίγο,γιατί τοξενοδοχείοείχεκλείσει,αλλάτοεπόμενοδιάστημαθατοπαραχωρήσουμεπρος
μακροχρόνιαμίσθωση,μεσκοπότηνπροσέλκυσηιδιωτώνεπενδυτών,πουδραστηριοποιούνταιστονενλόγωτομέα,
προκειμένουναξαναδώσουμεζωήστοξενοδοχείο»,πρόσθεσεοδήμαρχος.

ΟδρόμοςλοιπόνείναιανοιχτόςγιατονΔήμοκαιγιατηνπεραιτέρωανάδειξητουάλσουςτουΑγίουΝικολάου,που
αποτελείέναναπότουςπιοόμορφουςχώρουςμεπράσινοκαινεράκαιμιαιδανικήπρότασηγιαημερήσιαεκδρομή!

Απόψε στους Βασιλικούς Τάφους μια ξεχωριστή 
παράσταση για τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσαπα-
ράσταση με θέμα τη ζωή τουΜε-
γάλουΑλεξάνδρου, παρουσιάζουν
σήμερα στην Ημαθία το Κρατικό
ΘέατροΒορείουΕλλάδος και το
ΔΗΠΕΘΕΚαβάλας,σεσυνεργασία
μετηντοπικήΕφορείαΑρχαιοτήτων,
στουςΒασιλικούςΤάφουςτωνΑιγών
(Βεργίνα),στις9.00μ.μ.στοπλαίσιο
της δράσης  (ΥΠ.ΠΟ) «Όλη η Ελ-
λάδα έναςΠολιτισμός». Πρόκειται
γιατην«ΦυλλάδατουΜεγαλέξαν-
δρου»σεσκηνοθεσία τουΘοδω-
ρήΓκόνη,πουμιλάειγιατην θρυ-
λικήιστορίατουβίου,τωνάθλωνκαι
τωνταξιδιώντουμεγάλουΜακεδόνα
πουδημιούργησεη λαϊκήφαντασία
αιώνεςμετάτονθάνατότου.

ΟΑλέξανδροςοΜέγαςκαιΤρα-
νός,αδελφόςτηςγοργόνας.ΟΑλέξανδροςτουΑρριανούκαιοΑλέξανδροςτουΠλούταρχου.ΟΑλέξανδροςστηνκορυφή
καιοΑλέξανδροςσταβάραθρα.Ηεπίσημηιστοριογραφίασυνομιλείμεμύθους,θρύλους,μοιρολόγιακαιεμβατήριαστο
πατρογονικότωνΑιγών,καθώςκαιστοΑρχαίοΘέατροτωνΦιλίππωνκαιτοΕπταπύργιο,πουακολουθούν…

Αλλαγή στους ταχυδρομικούς κώδικες
φέρνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αλλαγή ταχυδρομικών κωδίκων σε όλη την χώρα,
ανακοίνωσεμεταξύάλλωνουπουργόςΨηφιακήςΔιακυ-
βέρνησης,ΚυριάκοςΠιερρακάκης,κατάτηνδιάρκειατης
ομιλίαςτουστοσυνέδριοτουEconomist.

«Θααλλάξουμε ταχυδρομικούς κώδικες σε όλη την
χώρα - τελευταίαφοράάλλαξαν το 1983, και αυτήν την
στιγμήδενσουδίνουνκαμιάπληροφορία»,είπεχαρακτη-
ριστικάοκ.Πιερρακάκης.Μάλισταέφερεωςπαράδειγμα
τηναντίστοιχηυπηρεσίατηςΑγγλίας,όπουχρησιμοποιεί-
ταιέναςσυγκεκριμένοςτύποςκαιτόνισεότιμετονσυγκε-
κριμένοτρόπο«μπορείναπροσδιοριστείέναοικοδομικό
τετράγωνο, με αποτέλεσμα να έχωπληροφορία για την
ταχύτητατουίντερνετ,ναβοηθήσωτιςεταιρείεςcourier».
Ουπουργός,ωςυποστηρικτήςτηςγέννησηιδεών,υπεν-
θύμισε ότι δουλειά του κράτους είναι ναφτιάχνει ρυθμί-
σειςκαιναφέρνειτοαύριοστοτώρακαιεπίσηςναβοηθά
ναγεννιούνταιβιομηχανικέςιδέες.
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Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Βέροιας: 
Τα Δ.Ι.Ε.Κ.να συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους

Την συνέχιση λειτουργίας των ΔΙΕΚ ζητά το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Βέροιαςμε την παρακάτω ανακοίνωση στην οποία τονίζουν:
« Με την Αριθμ. Γ6α/Γ.Π. 38396 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με Αρ. Φύλλου 2881/Β΄/16-7-2020 καταργούνται αρκετά από τα 

48 Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας που λειτουργούν στα Νοσοκομεία όπως και στο Γ.Νοσοκομείο Βέροιας καθότι δεν θα δέχονται αιτήσεις νέων 
καταρτιζόμενων.

Θα λειτουργήσουν φέτος με τους καταρτιζόμενους του δεύτερου έτους και μετά θα κλείσουν οριστικά. Προξενεί εντύπωση η εν λόγω απόφαση του Υπουργείου Υγείας.
Σχολές που λειτουργούν πολλά έτη και αποφοιτεί άρτια εκπαιδευμένο Νοσηλευτικό προσωπικό κλείνουν.
Ζητάμε την αναθεώρηση της απόφασης. Το Υπουργείο Υγείας προβάλλει ως επιχείρημα τον αριθμό των Σπουδαστών. Αυτό όμως δεν μπορεί να σταθεί με δεδομένο ότι δεν δίνουν τη δυνατότητα προκή-

ρυξης για το έτος σπουδών 2020 – 2021 για να διαπιστωθεί ο αριθμός των αιτήσεων.
Ζητάμε την συνέχιση λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. και την παρακολούθηση της λειτουργίας τους σε συνδυασμό με τον αριθμό Σπουδαστών για την επόμενη πενταετία ώστε να ληφθούν πιο ώριμες  αποφάσεις.
Καλούμε λοιπόν  την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να επανεξετάσει  την απόφαση αυτή.

                       Ο Πρόεδρος                                  Η Γ.Γραμματέας
                   Τσέκας  Δημήτριος                    Τσακελίδου Ελισσάβετ»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟ-
ΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Διονύσιος ΚΟΥΓΚΑΣ, απο-
βλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή 
της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των 
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και α-
σφάλεια του κοινού κατά τις εργασίες αντικατά-
στασης ασφαλτικών επί της Εγνατίας Οδού και 
ειδικότερα στο τμήμα από Α/Κ Νησελίου έως 
Α/Κ Κλειδίου,   έλαβε τα παρακάτω μέτρα για το 
χρονικό διάστημα από έκδοση της παρούσης 
έως την 07-08-2020, από την ανατολή έως τη 
δύση του ηλίου: 

Τον αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυ-
κλοφορίας στη Χ.Θ. Κ 282+860 έως Χ.Θ. Κ 
282+920 (με κατεύθυνση προς Κήπους) και 
τον κατά περίπτωση αποκλεισμό, της δεξιάς ή 
της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας στην Χ.Θ. Η 288+250 έως Χ.Θ. Η 
288+780 (με κατεύθυνση προς Ηγουμενίτσα). 

-. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, η εργοταξια-
κή σήμανση καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα 
είναι σύμφωνα με την ανωτέρω με α/α 2 εγκεκριμένη μελέτη, βασισμένα 
στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των 
Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την 
απόφαση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ΔΜΕ-
Ο/Ο/613 (ΦΕΚ Β905/20-05-2011), για εργοτάξια μικρής διάρκειας επί 
αυτοκινητόδρομων. 

- Η εγκεκριμένη σή-
μανση θα τοποθετείται, 
έκαστη ημέρα πραγματο-
ποίησης των εργασιών, 
πριν την έναρξη αυτών 
και σε κάθε περίπτωση 
μετά την ανατολή του 
ηλίου και θα απομακρύ-
νεται μετά το πέρας των 
εργασιών και σε κάθε πε-
ρίπτωση έως τη δύση του 
ηλίου, από την ανάδοχο 
εταιρεία του έργου «Α-
ΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», με μέριμνα 
και υπό την επίβλεψη της 
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».  

Γ. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δε θα εκτελούνται εργασίες τις 
ημέρες που υφίστανται επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των 
οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη κτλ). Δ. Σε κάθε 
περίπτωση η Εγνατία Οδός Α.Ε. οφείλει να διασφαλίσει την εξάλειψη 
οποιουδήποτε παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και να 
διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Ε. Η ανάδοχος 
εταιρεία του έργου υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργα-
σιών: 1. να συντηρεί και να επιτηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή 
και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, και με αξιολό-
γηση της αποτελεσματικότητας των κυκλοφοριακών μέτρων σε σχέση 

με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής.. 2. να εξασφαλίζει την 
ασφαλή πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, 
από και προς τους χώρους των εργασιών, 3. να μεριμνήσουν έτσι ώστε 
με την εφαρμογή των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην επη-
ρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων μαζικής μεταφοράς, 4. να εξασφα-
λίζει την ταχεία και ασφαλή διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης. 

 - Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει συνεχώς διαθέσιμη, για την κυ-
κλοφορία των οχημάτων, τουλάχιστον μια λωρίδα κυκλοφορίας. Σε 
καμία περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, επί του 
εν λόγω αυτοκινητοδρόμου. Ζ. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να 
ενημερώσει εγγράφως την οικεία Υπηρεσία Τροχαίας, για την ακριβή 
ημερομηνία εκτέλεσης των εργασιών έκαστης ημέρας, τουλάχιστον 
μέχρι την 10:00 ώρα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, προκειμέ-
νου εκδίδεται σχετικό δελτίο τύπου προς ενημέρωση των χρηστών του 
αυτοκινητοδρόμου.  

- Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του 
Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορί-
ας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, 
σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο 
σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχε-
τικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε 
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών 
πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω 
μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους. 

Νέα διαδικασία διαπίστωσης 
αναπηρίας για παράταση 

παροχής επιδόματος
Ως γνωστό, με τις 

διατάξεις του άρθρου 6 
του Ν.3863/2010 όπως 
τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 
76 του Ν.3996/2011, 
από 1/1/2011 δημι-
ουργήθηκε το Κέντρο 
Πιστοποίησης Αναπη-
ρίας (ΚΕΠΑ), για την 
εξασφάλιση της ενιαίας 
υγειονομικής κρίσης 
όσον αφορά στον κα-
θορισμό του βαθμού 
αναπηρίας των ασφα-
λισμένων όλων των α-
σφαλιστικών φορέων.

Σύμφωνα με την τη-
ρούμενη έως σήμερα πρακτική, πριν την λήξη της παροχής (αναπηρίας, θανάτου και επιδομάτων) 
και για τη συνέχιση αυτής, χορηγείται στους συνταξιούχους παραπεμπτικό σημείωμα προκειμένου 
να απευθύνονται στο ΚΕΠΑ για αξιολόγηση του βαθμού αναπηρίας τους.

Στην κρίση των ενδιαφερομένων από τις Υγειονομικές Επιτροπές και προς αποφυγή ταλαι-
πωρίας των ασθενών καταργείται η ανωτέρω διαδικασία και προκειμένου να οριστεί ημερομηνία 
εξέτασης, θα υποβάλλεται στη γραμματεία της επιτροπής ΚΕΠΑ η προηγούμενη διοικητική πράξη 
(απόφαση) στην οποία αναγράφεται η έναρξη και η λήξη της προηγούμενης παροχής. 

Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθείται και στις περιπτώσεις παράτασης επιδόματος απο-
λύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού.

Εναλλακτικά, σε περιπτώσεις που ενώ έχει λήξει το αρχικό χρονικό διάστημα αναπηρίας
που χορήγησε η αρμόδια επιτροπή ΚΕΠΑ, δεν έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση (πχ όταν
υπάρχει αλληλογραφία μεταξύ των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων που δεν έχει
ολοκληρωθεί), ο συνταξιούχος μπορεί να προσκομίσει την προηγούμενη γνωμάτευση των ΚΕ-

ΠΑ προκειμένου να οριστεί ημερομηνία εξέτασης του.
Α΄ΤΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

Απ. Βεσυρόπουλος: 
Κατανοούμε λογιστές, φοροτεχνικούς 

και φορολογούμενους 
και δίνουμε παράταση δηλώσεων 

έως τις 28 Αυγούστου 
Παράταση υποβολής των φορολογικών δη-

λώσεων έως τις 28 Αυγούστου ανακοίνωσε 
από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Οικο-
νομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος. Ο υφυ-
πουργός προσέθεσε, πως οι δόσεις αποπλη-
ρωμής παραμένουν 8 και τόνισε πως στόχος 
της κυβέρνησης είναι να συνεχίζει να βοηθά 
την ελληνική οικογένεια. 

«Έχουμε πλήρη αντίληψη της πραγματι-
κότητας , των συνεπειών που έχουν δημιουρ-
γηθεί από την πανδημία αλλά και των προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζουν λογιστές και 
φοροτεχνικοί.

Θέλουμε να διευκολύνουμε όλους τους φο-
ρολογούμενους πολίτες.

Για αυτό το λόγο δώσαμε παράταση στην 
υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έως τις 
28 Αυγούστου», αναφέρει ο κ. Βεσυρόπουλος 
σε προσωπική του ανάρτησή σχολιάζοντας την 
απόφαση.

Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς 
ενώ απομένουν ελάχιστες ημέρες για την εκπνοή της προθεσμίας (29 Ιουλίου), οι φορολογικές δηλώσεις που παρα-
μένουν σε εκκρεμότητα ξεπερνούν τα 1,6 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, έχουν υποβληθεί περίπου 4,8 εκατομμύρια δηλώσεις επί συνόλου 6,4 
εκατομμυρίων, όταν πέρυσι ο αντίστοιχος αριθμός των δηλώσεων (Ε1) που είχαν υποβληθεί την ίδια περίοδο ανέρχο-
νταν σε 5,4 εκατομμύρια.

Σημειώνεται ότι η φορολογική διοίκηση έχει ήδη τροποποιήσει το δοσολόγιο των πληρωμών φόρων εισοδήματος 
σε οκτώ μηνιαίες –από τρεις διμηνιαίες– μετά τη δημοσίευση των σχετικών διατάξεων στο ΦΕΚ (από τις 17 Ιουλίου) 
και η προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης εκπνέει στις 31 Ιουλίου τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρό-
σωπα.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Εγνατίας 
λόγω εργασιών αποκατάστασης ασφαλτικών
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Ο Πειρατής Μαυροδόντης 
και το Μαγικό Διαμάντι

Captain Sabertooth and the 
Magic Diamond

Προβολές:    Παρασκευή 
24/7 – Σάββατο 25/7  στις 20.40

Το Κόλπο του Αιώνα
(El Robo del Siglo)
Πρωταγωνιστούν: Γκιγιέρμο 

Φρανσέγια, Ντιέγο Περέτι, Χου-
άν Αλάρι, Πάμπλο Ράγκο

Προβολές:    Πέμπτη 23/7 στις 21.00 , 
Παρασκευή 24/7, Σάββατο 25/7 στις 22.00, 
Κυριακή 26/7 στις 21.00
Δευτέρα 27/7 στις 21.00 
Τρίτη 28/7 – Τετάρτη 29/7 - εκτός

Stand Up comedy – COMEDY FOR THE 
MASSES

ΚΩΣΤΑΣ  ΜΑΛΙΑΤΣΗΣ – ΗΛΙΑΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ – 
MIKEIUS

Τρίτη 28 ΙΟΥΛΙΟΥ στο Θερινό σινεμά ΣΤΑΡ στις 
21.30

«Ο Καραγκιόζης Διακοπές στον Βόρειο Πόλο»
Tετάρτη 29 Ιουλίου στο Θερινό σινεμά «ΣΤΑΡ» 

στις 19.30
 ΑΡΚΑΣ Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ - Ζωή Μετά
Τετάρτη  29 ΙΟΥΛΙΟΥ στο Θερινό σινεμά ΣΤΑΡ 

στις 21.30
Οι ξεκαρδιστικές ιστορίες του Αρκά σε καλοκαι-

ρινή περιοδεία
Θανάσης Βισκαδουράκης, Γιώργος Γιαννόπου-

λος, Σοφία Βογιατζάκη, Πέτρος Μπουσουλόπου-
λος, Χρήστος Τριπόδης, Δημήτρης Αγοράς 

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον 
παρακάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     23/7/20 - 29/7/20

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας και 
σε συνεργασία με την  Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, παρουσιάζουν 
μία παράσταση με θέμα τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο πλαίσιο 
του νέου θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Όλη η 
Ελλάδα ένας Πολιτισμός». στις Αιγές, την ερχόμενη Παρασκευή  24 
Ιουλίου στις  21:00, στον αύλειο χώρο του Μουσείου των Βασιλικών 
Τάφων. 

Ο Αλέξανδρος ο Μέγας και Τρανός, αδελφός της γοργόνας. Ο Αλέ-
ξανδρος του Αρριανού και ο Αλέξανδρος του Πλουτάρχου. Ο Αλέξαν-
δρος στην κορυφή και ο Αλέξανδρος στα βάραθρα.

Βασισμένοι στη λαϊκή «παραμυθία» της Φυλλάδας του Μεγαλέξαν-
δρου, της θρυλικής ιστορίας του βίου, των άθλων και των ταξιδιών του 
μεγάλου Μακεδόνα που τη δημιούργησε η λαϊκή φαντασία αιώνες μετά 
τον θάνατό του, αλλά και στους «ντέντεκτιβς» ιστορικούς Αρριανό και 
Πλούταρχο, διοργανώνουμε μια συνάντηση με τον πιο γνωστό άγνωστο 
Οικουμενικό.

Η επίσημη ιστοριογραφία συνομιλεί με μύθους, θρύλους, μοιρολόγια 
και εμβατήρια στο πατρογονικό των Αιγών, το αρχαίο θέατρο των Φιλίπ-
πων και το Θέατρο Δάσους.

Ελεύθερη είσοδος. Υποχρεωτική προκράτηση στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: www.digitalculture.gov.gr

Συντελεστές:
Σύνθεση κειμένου: Γλυκερία Μπασδέκη σε συνεργασία με τον Θο-

δωρή Γκόνη

Μεταγραφή αρχαίων κειμένων: Γλυκερία Μπασδέκη, Σκηνοθεσία: 
Θοδωρής Γκόνης

Σκηνικά-Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα
Μουσική σύνθεση: Αλέξανδρος Γκόνης, Φωτισμοί: Τάσος Παλαιο-

ρούτας
Φωτογραφίες: Στράτος Καλαφάτης
Ηθοποιοί: Δημήτρης Κοντός, Ελένη Μαβίδου, 

Δημήτρης Μανδρινός, Έλενα Μεγγρέλη, Στεφανία 
Χονδράκη

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Δημήτρης Κυραναστά-
σης, Στέφανος Παρασκευάς

Επιστημονική σύμβουλος: Αγγελική Κοτταρίδη.
Πρόκειται για μια περιληπτική και απλοποιημένη εκδοχή του θαυ-

μαστού ‘Μυθιστορήματος’ -του αφηγήματος για τον Αλέξανδρο που 
αγαπήθηκε όσο κανένα άλλο από τους λαούς της Οικουμένης για παρα-
πάνω από 20 αιώνες και μεταφράστηκε σε τόσες γλώσσες όσες μόνον 
η Βίβλος- η λαϊκότροπη Φυλλάδα του Μεγαλέξανδρου, το μικρό βιβλια-
ράκι που έβρεχε με τα δάκρυα του ο μπουρλοτιέρης της Επανάστασης, 
ήταν από τον 18ο αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ου το πιο αγαπημένο 
ανάγνωσμα των Ρωμιών που γίνονταν και πάλι Έλληνες...

Σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου

Η «Φυλλάδα του Μεγαλέξανδρου σε σκηνοθεσία του Θοδωρή 
Γκόνη, στον αύλειο χώρο των Βασιλικών Τάφων των Αιγών

Τράπεζα Πειραιώς:  Χρηματοδότηση 
για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

στον Αγροτικό Τομέα
Η Τράπεζα Πειραιώς, ανακοινώνει ότι προσφέρει μια νέα σει-

ρά χρηματοδοτικών λύσεων για τους πελάτες της στον αγροτικό 
τομέα, που επενδύουν σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς αναγνω-
ρίζοντας τις ευκαιρίες για βιώσιμες επενδύσεις με προστιθέμενη 

κοινωνική και περιβαλλοντική αξία.
Η νέα σειρά προϊόντων έχει σχεδιαστεί με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες των αγρο-

τών, που επιθυμούν να επενδύσουν σε νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, για πώληση 
ηλεκτρικής ενέργειας ή για αυτοκατανάλωση (net metering), καθώς και για εκείνους που 
επιθυμούν να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση υφιστάμενων φωτοβολταϊκών σταθ-
μών. Με την υλοποίηση των επενδύσεων αυτών οι αγρότες μπορούν να δημιουργήσουν 
συμπληρωματικά εισοδήματα και να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους. 

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει διαχρονικά τις επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ε-
νέργειας και διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία, τόσο στον Αγροτικό Τομέα όσο και στις 
επενδύσεις σε ΑΠΕ. Με τις εξειδικευμένες Διευθύνσεις της, Αγροτικής Τραπεζικής και 
Sustainable Banking, επιδιώκει την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των αγροτών και των 
αγροτικών επιχειρήσεων και την προσφορά της πλέον κατάλληλης λύσης, προσαρμο-
σμένης στις ανάγκες κάθε πελάτη. 

Το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Αγροτικού Το-
μέα της Τράπεζας Πειραιώς περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση:

•  Νέων επενδυτικών σχεδίων για την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθ-
μών έως 500 kWP 

• Αγοράς και εγκατάστασης νέων φωτοβολταϊκών σταθμών κατάλληλων για αυτοπα-
ραγωγή, με συμψηφισμό ενέργειας (net metering), είτε επιχορηγούμενες επενδύσεις που 
εντάσσονται στη Δράση 4.1.3 του ΠΑΑ 2014–2020 είτε μη. 

• Ανανέωσης ή αναβάθμισης υφιστάμενου εξοπλισμού φωτοβολταϊκού σταθμού με 
στόχο την αύξηση της απόδοσής τους

• Λειτουργικών αναγκών υφιστάμενου φωτοβολταϊκού σταθμού και γεωργικής παραγωγής. 
Η νέα αυτή πρωτοβουλία ανταποκρίνεται στη σταθερή δέσμευση της Τράπεζας, για 

την υποστήριξη της περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, στην 
προσήλωσή της στις Αρχές της Υπεύθυνης Τραπεζικής, αλλά και στην προσπάθειά της 
για συμβολή στην υλοποίηση των στόχων της χώρας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργει-
ας.



Συνάντηση με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. 
Γιάννη Στουρνάρα είχε χθες ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ 
και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης προκειμένου να 
του ζητήσει την - μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του – συν-
δρομή του Τραπεζικού συστήματος στον πολλαπλασιασμό της 
δυναμικής της αγροτικής οικονομίας αλλά και της τοπικής επιχει-
ρηματικότητας.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Τσαβδαρίδης υπέβαλε υπόμνημα στον 
κ. Στουρνάρα με τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ημαθίας με 
κυρίαρχο μοχλό το υγιές και καινοτόμο επιχειρείν, σημειώνοντας 
ότι η πολύχρονη οικονομική κρίση, οι επιπτώσεις του ρωσικού 
εμπάργκο καθώς και οι αρνητικές συνέπειες από την τρέχουσα 
υγειονομική κρίση της πανδημίας COVID – 19 επιβάλλουν την 
επιτάχυνση στοχευμένων πολιτικών για την ανάκαμψη της ευρύ-
τερης περιοχής, η οικονομία της οποίας έχει τη δυνατότητα να 
ανθίσει περαιτέρω λόγω και του τεράστιου, φυσικού, πολι-
τιστικού, ιστορικού και αρχαιολογικού πλούτου του Νομού.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Τσαβδαρίδης ζήτησε την 
μέριμνα του κ. Στουρνάρα, σημειώνοντας μία σειρά προβλη-
μάτων που χρήζουν ταχύτατης αντιμετώπισης, όπως:

• Τις καθυστερήσεις στην εκταμίευση και στην εισροή 
χρημάτων παρά τις εγκρίσεις στα χιλιάδες σχέδια βελτίωσης 
των αγροτών αλλά και στην εγκατάσταση των αντιχαλαζικών 
δικτύων που υπάγονται στο Πρόγραμμα του ΠΑΑ

• Την καθυστέρηση της ΜΟΔ (Μονάδας Οργάνωσης της 
Διαχείρισης) να ετοιμάσει τα ηλεκτρονικά προγράμματα 
του ΠΑΑ που αφορά συστήματα άρδευσης και νέες εγκα-
ταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών, που λόγω της κλιματικής 
αλλαγής είναι άκρως απαραίτητα για την προστασία της 
παραγωγής

• Τις δυσκολίες του τραπεζικού συστήματος να χρημα-
τοδοτήσει όλες τις ως άνω επενδύσεις διότι δεν επιτρέπεται 
η εκχώρηση της επιδότησης στις Τράπεζες με αποτέλεσμα 
εγκεκριμένες επενδύσεις να μην προχωρούν

• Τη χρηματοδότηση από το Τραπεζικό σύστημα των βι-

ομηχανικών υποδομών του Αγροτικού τομέα που υπήχθησαν για 
εκκαθάριση αλλά μπορούν ακόμη να είναι παραγωγικές σύμφωνα 
με την πραγματική δυναμικότητά τους, έτσι ώστε να επανενεργο-
ποιηθούν αντί να αφήνονται σε πλήρη εγκατάλειψη 

• Την ταχύτερη αποτελεσματικότερη και δικαιότερη λειτουργία 
των Προγραμμάτων στήριξης Επιχειρήσεων ΤΕΠΙΧ ΙΙ και Εγγυο-
δοτικού Ταμείου, με την ευρύτερη δυνατή στήριξη των πληγεισών 
επιχειρήσεων μέσω και της διεύρυνσης αλλά και ελαστικοποίησης 
των όρων χρηματοδότησης. Όπως σημείωσε ο κ. Τσαβδαρίδης, 
οι υπερβολικές εγγυήσεις που ζητούν οι Τράπεζες προκαλούν έ-
ντονο προβληματισμό σε χιλιάδες επιχειρήσεις, που αποκλείονται 
από τη δανειοδότηση, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις 
της κυβέρνησης για αφαίρεση των ποσών από όσες Τράπεζες 
δεν ανταποκρίνονται γρήγορα στους στόχους τους.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Φω-

τίου και της Ευαγγελίας, το γένος Παπα-
γιαννούλη, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΠΑΣΚΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 
- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημητρίου και της 
Νικολέττας, το γένος Λαΐου, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα Θεσσαλί-

ας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που 
θα γίνει στο Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Νικολάου Τρικάλων 
Θεσσαλίας.

Στη συζήτηση επί του διανεμηθέντος πορίσματος σχετικά με τη διερεύνηση 
ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Παπαγγελόπουλου 
τοποθετήθηκε ο βουλευτής Τάσος Μπαρτζώκας, ο οποίος ως μέλος της Ειδικής 
Προανακριτικής συμμετείχε εκ των έσω στη διαδικασία προανάκρισης. Η συ-
ζήτηση ολοκληρώθηκε με  177  ψήφους υπέρ της παραπομπής του σε Ειδικό 
Δικαστήριο,  κλείνοντας τον κύκλο του παραδικαστικού και παρακρατικού μη-
χανισμού, με εκτελεστικό βραχίονα τον ίδιο και πολιτικό εμπνευστή το ηγετικό 
επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως τόνισε ο Τάσος Μπαρτζώκας, οι παρεμβάσεις της πολιτικής ηγεσίας 
του ΣΥΡΙΖΑ στη δικαιοσύνη ευθύνονται για την τραυματισμένη δημοκρατία μας, 
η οποία αποτελεί το καταφύγιο των αδυνάμων. Το δήθεν ηθικό πλεονέκτημα της 
αριστεράς, ξεθωριάζει όλο και περισσότερο από τα συνεχόμενα σκάνδαλα που 
αποκαλύπτονται. Η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ταυτίζεται με το κράτος «μαγαζί», την 
ποδηγέτηση των ΜΜΕ, την εξόντωση των πολιτικών αντιπάλων, την τραγωδία 
στο Μάτι και τις κακοφτιαγμένες σκευωρίες.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Τάσος Μπαρτζώκας επεσήμανε ότι η α-
ποκάλυψη της αλήθειας και η παραπομπή του Κ. Παπαγγελόπουλου στο Ειδικό 
Δικαστήριο, καθώς και των συμμέτοχων, δεν είναι αρκετή. Σύμφωνα με τα λεγό-
μενα του, είναι μια μικρή νίκη της δημοκρατίας. Η ουσιαστική νίκη της δημοκρα-
τίας θα έχει επιτευχθεί όταν το κράτος είναι απροσπέλαστο από ευκαιριακούς 
τυχοδιώκτες και προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν.

Τάσος Μπαρτζώκας: 
«Χρέος μας είναι 
να φτιάξουμε ένα 

κράτος θωρακισμένο 
από ευκαιριακούς

 τυχοδιώκτες»

Στον Διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδος Ι. Στουρνάρα 
ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης



Ονομαστήρια του Μητροπολίτου κ.κ. Παντελεήμονος
  Την 27η Ιουλίου η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του ιαματικού. Ως εκ τούτου άγει και τα 

ονομαστήριά του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων.
Το εσπέρας της Kυριακής 26 Ιουλίουστις 7 στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβράθα τελεστεί Αρχιερατικός Εσπερινός της μνήμης του Αγίου 

Παντελεήμονος.
Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, το πρωΐ, ο Σεβασμιώτατος Μη-

τροπολίτης μας θα ιερουργήσει στον Παλαιό Μητροπολιτικό 
Ναό Αγίων Αποστόλων Παύλου και ΠέτρουΒεροίας, όπου 
και θα δεχθεί ευχές κατά τη διανομή του αντιδώρου.

 Φέτος, δεν θα δεχθεί επισκέψεις στο Επισκοπείο και 
στο αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Σεβασμιώτα-
τος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, 
Ναούσης  κα ι 
Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

Το Σάββατο 
25 Ιουλίου στις 
7:00 μ.μ.  θα 
χοροστατήσε ι 
στον Πανηγυ-
ρικό Εσπερινό 
στον Ιερό Ναό 
Αγ ίας  Παρα -
σκευής Βεροίας. 

Την Κυρια-
κή 26 Ιουλίου 
το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον 
πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό Αγίας 
Π α ρ α σ κ ε υ ή ς 
Κοπανού και θα 
τελέσει Χειροτο-
νία Πρεσβυτέ-
ρου. 

Την Κυριακή 
26 Ιουλίου στις 
7:00 μ.μ. θα λά-
βει μέρος στον Πολυαρχιερατικό Εσπερινό στην Ιερά Μονή Παναγίας Δο-
βρά Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος και 
θα τελέσει Κουρά Μοναχού. 

Την Δευτέρα 27 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Παλαιό Μη-
τροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας επί 
τη εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού και θα 
τελέσει Χειροτονία Διακόνου. Ο Σεβασμιώτατος δεν θα δεχθεί ευχές στο 
Επισκοπείο και στο αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά όπως 
είθισται, αλλά μόνο κατά την διανομή του αντιδώρου μετά το πέρας της 
Θείας Λειτουργίας στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό.

Την Τρίτη 28 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στο χωριό της Αγίας Τρι-
άδος επί τη εορτή της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. 

Την Τρίτη 28 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και 
στην παράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως 
(στον υπό κατασκευή ναό του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.
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Ανακοίνωση  

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

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

  τηλ.επικοιν. 23310 24891.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπο-

λίτες μας έχουν 
φάρμακα που 
δεν χρειάζονται 
, μπορούν  να τα  
προσφέρουν για  
το  Γηροκομείο 
Βέροιας ,στο υπό-
γειο της Δημοτικής 
Αγοράς.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

24 Ιουλίου 2020 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Ειρήνη Απο-
στολίδου σε ηλικία 55 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 23 Ιου-

λίου 2020 στις 11.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στον 
Τριπόταμο Ημαθίας ο Δημήτριος 
Γεωρ. Κούρτης σε ηλικία 59 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

21 – 28 Ιουλίου 2020
Τα λείψανα 

των Αγ. Ραφαήλ, 
Νικολάου και Ειρήνης 
στην Πατρίδα Βέροιας 

 
Στα προπύ-

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

Πρόγραμμα Ακολουθιών
Καθημερινά: Εσπερινός  και παράκλησης στους 

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

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

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

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

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

Θερινό ωράριο 
λειτουργείας 
φαρμακείων 
στην Ημαθία

 
Ο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, 

ανακοινώνει ότι κατά το χρονικό διάστημα από 15/07 
έως 15/08 το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων 
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας καθορίζεται 
συνεχές από Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες 
από 08:00 έως 16:00, βάσει της απόφασης της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η  Πρόεδρος                  Η Γ. Γραμματέας
Κατή Σοφία       Οικονομοπούλου Αικατερίνη
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Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυ-
ρίνης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας και Πολιτισμού, Δριστάς Στέφανος και τα 
Στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 
Αλεξάνδρειας, ευχαριστούν θερμά τις επιχειρήσεις 
και τους πολίτες που ενίσχυσαν και στήριξαν με τις 
προσφορές τους το Κοινωνικό Παντοπωλείο, τους 
μήνες Μάρτιο έως Ιούλιο 2020.

Η συνεισφορά όλων, ειδικά αυτή τη δύσκολη 
περίοδο που διανύουμε εν μέσω πανδημίας του 
κορωνοϊού, κρίνεται πολύτιμη καθώς οι ανάγκες 
στήριξης συμπολιτών μας που ζουν κάτω από τα 
όρια της φτώχειας συνεχώς αυξάνονται.

Για το λόγο αυτό, ευχαριστούμε θερμά τους πα-
ρακάτω χορηγούς για τη γενναιόδωρη προσφορά 
τους.

• ALFA – ΑΘ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
• EURIMAC Α.Ε. – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ
• ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
• ΑΓΡΟΤΥΠ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ
• ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
• “ΑΦΡΟΔΙΤΗ” ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ
• ΑΦΟΙ Ι. ΑΛΙΑΓΑΣ Ο.Ε. – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
• ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ ΑΝΤ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
• ΔΗΑΝΑ ΕΥ-ΖΗΝ
• ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.
• ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 

Α.Ε.Ε.
• “ΘΕΑΤΡΟΜΠΟΜΠΙΡΕΣ” – ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ-

ΔΑ

• “ΚΟΥΦΑΛΙΩΤΕΣ” ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
• ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
• ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑ-

ΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
• ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
• ΤΡΑΧΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ
Απευθύνουμε τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 

όλους τους πολίτες, που πρόσφεραν τρόφιμα και 
είδη πρώτης ανάγκης και θέλησαν να κρατήσουν 
την ανωνυμία τους.

 Υπενθυμίζουμε ότι καθένας μπορεί να προσφέ-
ρει στο Κοινωνικό Παντοπωλείο αφήνοντας τρόφι-
μα και είδη πρώτης ανάγκης στα καλάθια που είναι 
τοποθετημένα στα σούπερ μάρκετ “ΓΑΛΑΞΙΑΣ”, 
“DISCOUNT”, “ΠΙΤΣΙΑΣ”, “ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ” και στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο, στην Πλατεία Σιδηρο-
δρομικού Σταθμού, καθημερινά από Δευτέρα έως 
Παρασκευή και ώρες 08:30 – 15:00.

Ευχαριστίες από τον Δήμο Αλεξάνδρειας 
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Αποτελέσματα διαδικτυακής 
ημερίδας του Κέντρου 
Ημερήσιας Φροντίδας 

Πραγματοπο ιήθηκε 
μέσω Διαδικτύου, την Τε-
τάρτη 22 Ιουλίου 2020, η 
προγραμματισμένη Ημε-
ρίδα του ΚΗΦ. Η Ημερίδα 
σημείωση μεγάλη οργα-
νωτική και επιστημονική 
επιτυχία.

Η κυρία Ολυμπία Πη-
τσιάβα, Ειδική Παιδαγω-
γός και Διευθύντρια της 
Δομής  που ανέπτυξε το θέμα «Απολογισμός 
έργου και δράσεων του ΚΗΦ», μας έδωσε το ιστο-
ρικό, τη στοχοθεσία του ΚΗΦ και το προφίλ της 
ομάδας στόχου της Δομής. Περιέγραψε αναλυτικά 
τις προσφερόμενες υπηρεσίες, εστιάζοντας ιδιαί-
τερα στη σημασία της δουλειάς που γίνεται από 
τα εργαστήρια. Απέδειξε με αριθμούς την επιτυχία 
της επιχειρούμενης επέκτασης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και ανέδειξε την ποιοτική αναβάθμισής 
τους. Επισήμανε ως πολύ σημαντικό παράγοντα 
στην επίτευξη των στόχων, την αύξηση των μελών 
του επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού 
της Δομής, που συνοδεύεται και από τις καλές 
πρακτικές και νεωτερικές μεθόδους που αυτό 
χρησιμοποιεί.

Η κυρία Μαρία Σκουρού, Ψυχολόγος,  που 
ανέπτυξε το θέμα ««Ψυχολογική υποστήριξη των 
παιδιών του ΚΗΦ: προκλήσεις, επιδιώξεις, απο-
τελέσματα», παρουσίασε σε όλο το εύρος της την 
πιο σημαντική δουλειά που γίνεται στο ΚΗΦ: την 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη των παιδιών. Όλες οι 
ακολουθούμενες διαδικασίες για την προσαρμογή 
και την παντοειδή υποστήριξη των ωφελούμενων, 
όπως οι ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, τακτικές 
και έκτακτες, παρουσιάστηκαν με ενδελέχεια. Τονί-
στηκε ιδιαίτερα η σημασία των ατομικών πλάνων 
για κάθε παιδί και ο διαχωρισμός και η προσαρ-
μογή του προγράμματος κατά ηλικιακές ομάδες. 
Για την περίπτωση περιστατικών σεξουαλικής 
κακοποίησης  επισημάνθηκε η καίριας σημασίας 
συνεργασία με το Κέντρο Θεραπείας Τραύματος.

Ο κύριος Μιλτιάδης Μελιόπουλος, Κοινωνικός 
Λειτουργός, που ανέπτυξε το θέμα «Κοινωνική 
εργασία με δυσλειτουργικές οικογένειες και πα-
ροχή υπηρεσιών», περιέγραψε τις διαδικασίες 
ένταξης και απένταξης παιδιών. Έκανε σαφή την 
προέλευση των περιστατικών και κατέταξε τις οι-
κογένειες των ωφελούμενων παιδιών με κριτήριο 
τη διάθεση συνεργασίας. Ανέλυσε τις έννοιες της 
ψυχικής ανθεκτικότητας και της ευαλωτότητας, 
ιδιότητες των ωφελούμενων παιδιών και γονέων, 
που επιχειρούμε να ενισχύσουμε και να μειώσου-
με αντίστοιχα. Επισήμανε την αξία των ιδιαίτερων 
τομέων του Προγράμματος, μεταξύ των οποίων 
προέχει αυτός της παροχής υπηρεσιών προληπτι-
κής ιατρικής.

Η κυρία Ευφροσύνη Κιατικίδου, Ειδική Παι-
δαγωγός, που ανέπτυξε το θέμα «Το αυθόρμητο 
θέατρο ως αρωγός στη θεραπεία τραύματος», 
αφού όρισε εννοιολογικά το τραύμα, τόνισε τις 
συνέπειές του για το παιδί, που το ακολουθούν 
και στην ενήλικη ζωή του. Η άμβλυνση των συ-
νεπειών από το τραύμα και η χρήση πρακτικών 
που βοηθούν στο ξεπέρασμα των επιπτώσεων 
που αυτό έχει ακόμα και στο σώμα των  θυμάτων, 
αποτελεί καίριο στόχο της δουλειάς του ΚΗΦ. Ο 

στόχος αυτός υπηρετείται σε με-
γάλο βαθμό από την εφαρμογή 
του αυτοσχεδιαστικού θεάτρου 
στο πρόγραμμά του. Αναλύθηκε 
με ποιόν τρόπο αυτό εφαρμόζε-
ται, κατά στάδια και στο σύνολό 
του.

Η κυρία Μαρία Ρότσικα, Ειδι-
κή Παιδαγωγός, που ανέπτυξε 
το θέμα «Το παιχνίδι ως θερα-
πευτικό μέσο»,  αναφέρθηκε στη 

σημασία του παιχνιδιού για την ανάπτυξη του παι-
διού, αλλά ακόμη και ως μέσου ψυχοθεραπείας. 
Το παιχνίδι με διάφορες μορφές, έχει ενσωματω-
θεί στο πρόγραμμα του ΚΗΦ. Εφαρμόζονται ιδι-
αίτερα το αισθητηριακό και το συμβολικό παιχνίδι, 
καθώς και το παιχνίδι ρόλων. Τα αποτελέσματα 
της δουλειάς που γίνεται στην ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη των παιδιών, με τη βοήθεια του παι-
χνιδιού, μετριούνται συστηματικά και εκτιμάται ότι 
είναι πολύ σημαντικά για την εξέλιξη των ωφελού-
μενων παιδιών.

 Ο κύριος Αριστοτέλης Σιδηρόπουλος, Πρόε-
δρος τη Πρωτοβουλίας για το Παιδί, που ανέπτυξε 
το θέμα «Η στοχοθεσία του ΚΗΦ: ένα στοίχημα 
που μπαίνει κάθε μέρα» , τόνισε τη σημασία του 
ΚΗΦ ως εναλλακτικής μορφής Δομή παιδικής 
προστασίας. Αναφέρθηκε στους τρόπους εισαγω-
γής των παιδιών, στην έμφαση που δίνεται στα 
ατομικά πλάνα, στις διαδικασίες ελέγχου και αξι-
ολόγησης της πορείας των παιδιών, στη σχέση 
ζωής που αναπτύσσεται με αυτά και απάντησε 
στο ερώτημα «τι είναι μία ιστορία επιτυχίας» για το 
ΚΗΦ και τους ανθρώπους του.

Το ΔΣ της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαρι-
στεί θερμά όλους τους συντελεστές της επιτυχούς 
Ημερίδας και ιδιαίτερα:

1.Τον κύριο Λάζαρο Μπίντση, Μουσικοδιδά-
σκαλο του ΚΗΦ, που σήκωσε όλο το βάρος του 
τεχνικού μέρους, τον Δ. Διευθυντή κ. Βαλάντη 
Καραγιάννη και τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας κ. 
Κοσμά Παπαχρήστου, για τις άοκνες προσπά-
θειές τους.

2.Τον Διευθυντή της Σχολής Ελληνικής Νοημα-
τικής Γλώσσας “Smiyl” (Βαλαωρίτου 20, Θεσσα-
λονίκη), κύριο Σπύρο Κουζέλη και τις τρεις κυρίες 
που εργάστηκαν για τη μετάφραση.

3. Το Internet Café X-net του κ. Γεωργίου Δού-
λου, επί της οδού Κοντογιωργάκη, για τις διευκο-
λύνσεις που παρείχε.

4. Τους εργαζόμενους του ΚΗΦ για την προ-
σήλωση και την αφοσίωσή τους στο έργο και τους 
εθελοντές του, που τόσα χρόνια προσφέρουν 
ανεκτίμητες υπηρεσίες. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε 
τους εθελοντές του play back θεάτρου, που υπο-
στηρίζουν με ποικίλους τρόπους τις προσπάθειες 
των παιδιών.

5. Τον μεγάλο υποστηρικτή της Δομής κ. Γερά-
σιμο Καλλιγά.

6. Όλους τους Δωρητές της Δομής και ιδιαίτερα 
τον Μεγάλο Ευεργέτη της, το Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος.

Ιδιαίτερη επισήμανση
Όσοι ενδιαφέρονται να δουν το περιεχόμενο 

της Ημερίδας μπορούν να επισκέπτονται την ιστο-
σελίδα του Οργανισμού www.propaidi.org.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδο-
ποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακο-
παραγωγούς της Π.Ε Ημαθίας με στόχο 
την ενημέρωσή τους για την αποτελεσμα-
τική φυτοπροστασία στον πραγματικό 
καλλιεργητικό χρόνο.

 Αφορά στο διάστημα δημιουργίας των 
πρώτων καρυδιών και πλήρους ανθοφο-
ρίας και στην οργάνωση αποτελεσματικής 
αυτοάμυνας κάθε βαμβακοφυτείας για 
όλη την καλλιεργητική περίοδο.

 Απαιτείται ο βαμβακοπαραγωγός να 
παρακολουθεί τακτικά κάθε βαμβακοχώ-
ραφο και σύμφωνα με τα πραγματικά 
δεδομένα, να εφαρμόζει τις συγκεκριμέ-
νες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπρο-
στασίας και στο σωστό χρόνο, όπως περιγράφονται 
παρακάτω κατά περίπτωση.

 Διαπιστώσεις
- Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται  στο στάδιο δη-

μιουργίας  πρώτων καρυδιών  και στην πλήρη  αν-
θοφορία.

- Στους αγρούς παρατήρησης  σε όλες τις περι-
οχές δεν εντοπίζονται πληθυσμοί  από προνύμφες 
πράσινου σκουληκιού   Οι συλλήψεις ακμαίων στις 
παγίδες του δικτύου είναι πολύ μικρές ως εκ τούτου 
αναμένεται σύντομα η έναρξη των ωοτοκιών προς 
την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και τις αρχές 
Αυγούστου .  Ειδικά για τις περιοχές  που βρίσκονται 
κοντά σε κοίτες ποταμών οι παραγωγοί θα πρέπει να 
ελέγχουν πολύ τακτικά τα χωράφια τους τις επόμενες 
μέρες . Στις υπόλοιπες περιοχές θα πρέπει επίσης 
να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή διότι πλησιάζουμε  στην 
δεύτερη γενιά που είναι και η πιο ζημιογόνα για την 
καλλιέργεια.

- Η παρουσία αλευρώδη ενώ ήταν πολύ περιορι-
σμένη  μέχρι τα μέσα Ιουλίου αρχίζει να παρουσιάζει 
μια ελεγχόμενη αύξηση   σε όλες της περιοχές της 
περιφερειακής ενότητας. Η καλλιεργητική περίοδος 
μέχρι στιγμής εξελίσσεται εξαιρετικά από  άποψης 
των υπόλοιπων εντομολογικών προσβολών

 Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
Οι παραγωγοί  θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά 

τις βαμβακοφυτείες τους ανά 3 ημέρες , ώστε να 
ελέγχουν τυχόν παρουσία νεαρών προνυμφών. Ό-
σον αφορά το πράσινο σκουλήκι το κατώτατο  όριο 

επέμβασης είναι 4  προνύμφες  ως ένα εκατοστό 
μήκος κ.μ.ο. ανα 100 φυτά ή μια προνύμφη 1ου 
σταδίου στο ένα  μέτρο .Για τον λύγκο 5 άτομα  κ.μ.ο. 
ανα 100 φυτά. Όσον αφορά το Ρόδινο Σκουλήκι, στο 
στάδιο της ανθοφορίας το κατώτατο όριο επέμβα-
σης  είναι 20% προσβολή (άνθη που δεν ανοίγουν 
- «ροζέτα») σε τυχαίο δείγμα 100 ανθέων από του-
λάχιστον 5 αντιπροσωπευτικά σημεία της φυτείας ή 
η  παρουσία πέντε έως οκτώ (5-8) προνυμφών ρό-
δινου σκουληκιού κ.μ.ο., στο εσωτερικό 100 νεαρών 
καρυδιών ηλικίας δύο (2) εβδομάδων σε δείγμα που 
λαμβάνεται κατά τη διαγώνιο του αγρού.

Μετά τον ψεκασμό των βαμβακοφύτων σε περί-
πτωση που απαιτείται, συνιστάται να συνεχίζονται οι 
δειγματοληπτικοί έλεγχοι και ο ψεκασμός να επανα-
ληφθεί μόνο όταν ισχύουν οι συνθήκες που αναφέ-
ρονται παραπάνω.

Εφαρμογή ψεκασμών
 με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

Δεν υφίσταται λόγος επέμβασης με φυτοπροστα-
τευτικά προϊόντα (εντομοκτόνα) αυήν την στιγμή   

Ανάλογα με την ανάπτυξη σε κάθε βαμβακοχώ-
ραφο και έχοντας υπόψιν τις πρόσφατες ισχυρές 
βροχοπτώσεις να γίνουν ψεκασμοί με τους κατάλλη-
λους ρυθμιστές ανάπτυξης ,ώστε να επέλθει ισορρο-
πία μεταξύ βλαστικότητας και καρποφορίας

Τονίζουμε ότι όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα σύμφωνα με τις 
ετικέτες τους , και κατά προτίμηση τις νυχτερινές ώ-
ρες  όπου δεν υπάρχει πτήση των μελισσών.

1ο δελτίο γεωργιών προειδοποιήσεων 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας 

στη βαμβακοκαλλιέργεια της Ημαθίας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Την κυρία Σοφία Ορφανίδου, για τη δωρεά 200€ στη μνήμη του πατέρα της Αντωνίου Ορφανίδη.
2.Την κυρία Βίκυ Τριάμπελα, για τη δωρεά ποσού 200€.
3.Την κυρία Μαριάννα Ντοκοπούλου, για τη δωρεά ποσού 200€.
4.Ανώνυμο φίλο για τη δωρεά ποσού 200€.
5.Τους οικείους του Θωμά Κοτρίδη, για τη δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη του.
6.Την κυρία Άννα Καμπίσιου για τη δωρεά ποσού 50€ στη μνήμη Μαίρης Γιαγκούλα.
7.Την κυρία Ματθίλδη Μπακαλίδου για τη δωρεά ποσού 50€, στη μνήμη Κώστα Μπραβάκη.
8.Την κυρία Μαίρη Χαραλαμπίδου, για τη δωρεά ποσού 50€, στη μνήμη Κώστα Μπραβάκη.
9. Τον Δ΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό και ιδιαίτερα την κυρία Ευγενία Καλογερίδου, για την προσφορά 

τροφίμων και εφοδίων.
10.Τον Σύλλογο «Ψηφιδωτό» του Μακροχωρίου και ιδιαίτερα τον Πρόεδρό του Βασίλη Ελευθερι-

άδη για την προσφορά νερών.
11.Τους οικείους του Παναγιώτη Βόλκου, για την προσφορά φαγητού.
12.Την Εταιρεία κρεάτων του κυρίου Γιατρά Βασιλείου για την προσφορά 10 κιλών κιμά.
13. Την κυρία Μελίνα Φιλιππίδου, για την προσφορά 2 κλωβών ροδακίνων.
14.Την κυρία Ζαφείρω Σταλίδου, για την προσφορά αβγών.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.



Με το δεξί ξεκίνησε η εφη-
βική ομάδα χαντ μπολ του 
Φιλίππου Βέροιας τα παιχνί-

δια για τους τελικούς του εφηβικού 
πρωταθλήματος που γίνονται στην 
Αθήνα. Οι παίκτες του Τέο Παυλίδη 
πήραν την Νίκη από τον Δούκα  του 
Κώστα Τσαβδαρίδη (μία μεγάλη 
δόξα του βεροιώτικου χαντ μπολ) με 
27-28  και έκαναν ένα πολύ σπου-
δαίο πρώτο βήμα για τον τελικό. 

Έγινεέναπολύκαλόπαιχνίδιαντάξιο τωνδύο
ομάδωνμεπαράδοσηκαι ιστορίαστα τμήματαυ-
ποδομήςμετίτλουςκαισυνεχείςεπιτυχίες.Κομβικό
σημείοτηςσυνάντησηςπουέγινεστηνέδραςτου
Δούκα τοΔαίς τοβ’ 10λεπτό τουβ’ ημιχρόνουό-
πουοΦίλιπποςόχιμόνοανέκαμψεαλλάπήρεκαι
μικρήδιαφοράπουτηνσυντήρησεμέχριτοτέλος

Ταπεντάλεπτα
1-2,4-6,6-8,9-10,12-12,17-13ημίχρ.17-14,

19-17,19-21,21-23,23-26,27-28

Συνθέσεις
Δούκας (Τσαβδαρίδης)Κασιώνης,Κωνσταντό-

πουλος1, Γερουλάνος4,Βλαχάκης,Βασιλόπουλος,
Αθανασόπουλος,Πουλιάσης,Βούλγαρης3,Μάνος5,
Στεφανίτσης10,Παναγιώτου2,Κολεζάκης2,Μπάτης,
Πετρουλάκος,ΡουμπήςΧατζητουριάν.

ΦίλιπποςΒέροιας (Παυλίδης) Στανκόδης, Γιάν-
νου,Νιώπας2,Καραγιοβάνης2.Τζωρτζίνης7,Πε-
τρομελιδης3,Παπαγιάννης7,Κακαφίκας5,Αμπρι-
κίδης 2,Δούρδας ,Χατζηαντώνογλου, Γεωργιάδης,
Ντιβανίδης,Ιωαννίδης,Αντωνιάδης.

ΔιαιτητέςΜερτινιάνκαιΦωτακίδης
Δίλεπτα5-3,πέναλτι2/3-1/2

Τετάρτη22Ιουλίου2020
1ηαγωνιστική
ΑΕΚ-ΑΟΠροσοτσάνης10-0(α.α.)
Ολυμπιακός-ΆρηςΝίκαιας19-18
ΧΑΝΘ-Κερκυραϊκός26-20
ΑΣΕΔούκα-ΦίλιπποςΒέροιας27-28

Πέμπτη23Ιουλίου2020
2ηαγωνιστική
Ολυμπιακός-ΑΟΠροσοτσάνης10-0(α.α)

ΑΕΚ-ΆρηςΝίκαιας42-18
ΧΑΝΘ-ΦίλιπποςΒέροιας22-35
ΑΣΕΔούκα-Κερκυραϊκός52-18

ΔύοσταδύοοΦίλιππος
ΧΑΝΘ–ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ22-35
Πεντάλεπτα: 1-4, 2-8, 3-10, 4-14, 6-16, 8-19

(ημ.),10-22,13-24,16-28,18-19,20-32,22-35
ΧΑΝΘ(Ναουμίδης):Κασάπης,Οσάγκι2,Καρού-

σης 1,Κυριακίδης 1,Κ.Κοντούλης,Β.Κοντούλης,
Φωτιάδης2,Τζιάκης1,Μαρίνης3,Ελευθερούδης1,
Μπίλλιας 3,Ηγουμενίδης 2,Τσάγγαλης 1,Τρέμπε-
λας,Οκονταρίδης,Αγαθόνικος5.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Παυλίδης):Στανκίδης, Γιάννου,Νιώ-
πας3,Καραγιοβάννης 5,Τζωρτζίνης 6,Πετρομελί-
δης5,Παπαγιάννης8,Δούρδας,Χατζηαντώνογλου
4,Κακαφίκας1, Γεωργιάδης1,Αμπρικίδης, Ιωαννί-
δης,Ντιβανίδης,Αντωνιάδης2.

Διαιτητές:Σκλαβενίτης–Φωτακίδης
Δίλεπτα:1-2,Πέναλτι:0/0–0/2

3ηαγωνιστική
ΟΑΚΑ17:00ΑΟΠροσοτσάνης-

ΆρηςΝίκαιας
ΟΑΚΑ 19:00 Κερκυραϊκός-Φί-

λιπποςΒέροιας
ΟΑΚΑ21:00ΑΕΚ-Ολυμπιακός
Δαϊς21:00ΧΑΝΘ-ΑΣΕΔούκα

Ο Α.Π.Σ Φίλιππος Βέροιας βόλεϊ 
βρίσκεται στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει τη συνεργασία 

του με την προπονήτρια, Δάφνη Γκιόρ-
σου. Η νέα προπονήτρια των τμημά-
των υποδομών (Αναπτυξιακά) του 
Φίλιππου Βέροιας, θα αναλάβει τα τμή-
ματα προαγωνιστικού - ακαδημιών για 
μικρές αθλήτριες. Η Δάφνη γεννήθηκε 
στις 12/06/1997 στη Νάουσα. Είναι 
πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστήμιου Θράκης με ειδικότητα 
στην Πετοσφαίριση, ενώ έχει μάθει το 
άθλημα δίπλα σε καταξιωμένους ακα-
δημαϊκούς και προπονητές του βόλεϊ, 
όπως η κα Ελένη Ζέτου, ο κος Θανά-
σης Κασαμπαλής κ.α.

Έχεισυμμετοχήσεπολλάσεμινάριαγιατηνελλη-
νικήπετοσφαίριση και σε διεθνήσυνέδριαΦυσικής
Αγωγής&Αθλητισμού.

Πρώην κεντρικήστοΖαφειράκηΝάουσας,πέρα
απότηνμεγάλητηςαγάπηγιατοάθλημα,διακρίνε-
ταιμεταξύάλλωνγιατοχαρακτήρακαιτοήθοςτης.

Λόγω του νεαρού της
ηλικίας της, είναι γεμάτη
θέληση, υπομονή, επιμο-
νήκαιόρεξηγιαδουλειά,
ενώ λατρεύει τα παιδιά
καιαναζητάπάντατοκα-
λύτερο περιβάλλον και
μέθοδογια ταμελλοντικά
αστεράκια τουΦίλιππου
Βέροιας.

Στις πρώτες της δηλώσειςως μέλος του προ-
πονητικού επιτελείου των τμημάτωνυποδομών του
ΦιλίππουΒέροιας,η23χρονηπροπονήτριαδήλωσε
ταεξής:«Είναιιδιαίτερηχαράαλλάκαιπρόκλησηνα
αναλάβωτατμήματαυποδομής,ενόςιστορικούσυλ-
λόγουόπωςοΦίλιπποςΒέροιας,γιατίτονστελεχώ-
νουνάτομαπουτοναγαπούν,έχουνόραμα,μεράκι
γιαδουλειάκαιείναιδίπλατουκαθ’όλητηδιάρκεια
τηςπορείαςτου.

Είμαι πολύ χαρούμενηπου θα συνεργαστώ με
έμπειρους καιπετυχημένουςπροπονητές.Το μόνο
σίγουροείναιότιστοπλευρότουςέχωναμάθωπολ-
λάπράγματαπουθαμεκάνουνκαλύτερη.

Θεωρώπωςη ενασχόληση τωνπαιδιώνμε ένα
ομαδικόάθλημαμπορεί να έχειμόνο ευεργετικές ε-
πιπτώσειςστοχαρακτήρακαιστηνδιαπαιδαγώγηση
τους.Ηπροπόνησησεαυτήντηνηλικίαθαέχειπαι-
γνιώδημορφήκαιταυτόχροναθαγίνεταικαιεκμάθη-
σητωνβασικώνδεξιοτήτωντουβόλεϊ.Ηάσκησησε
παιγνιώδημορφήείναιηκαλύτερημορφήάσκησης,
γιατίσυνδυάζειτηνδιασκέδασημεταοφέλητηςγυ-
μναστικής,αλλάπαράλληλαβελτιώνειτηνευρομυϊκή
λειτουργίατουανθρώπινουοργανισμού.

Ταπαιδιά μέσα από τοπαιχνίδι θα μάθουν να
συνεργάζονται, να επικοινωνούν, να μοιράζονται,
να σέβονται τους προπονητές, τους συμπαίκτες
και τους κανόνες. Πιο συγκεκριμένα τα παιδιά θα
μάθουν να λειτουργούνμε το «εμείς» και όχι με το
«εγώ».

Τοναείμαιδίπλατουςσταπρώτατουςβήματασε
αυτότουπέροχοάθλημα,αποτελείασφαλώςμεγάλη
τιμήκαιμπορώναυποσχεθώ,ότικάθεφοράπουτα
παιδιάθαφεύγουναπότογήπεδο,ηχαράτουςθα
είναιαπερίγραπτη».

Καλωσορίζουμε τηνΔάφνη Γκιόρσουστην οικο-
γένεια τουΦίλιππουΒέροιαςκαι τηςευχόμαστεμία
νέαχρονιάμευγείακαιεπιτυχίαστοέργοτης.
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Βόλεϊ
Η Ναουσαία προπονήτρια Δάφνη Γκιόρσου 

στο Φίλιππο Βέροιας - θα αναλάβει τα 
τμήματα προαγωνιστικού και ακαδημιών

Τελικοίεφήβων
Δύο στα δύο

για τον Φίλιππο Βέροιας
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Σε νέες εγκαταστάσεις επενδύει 
ο ΑΣ ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Άμμου Βέροιας ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ πιστός στο όραμά του για διαρκή ανάπτυξη σε στέρεες βάσεις, προχωρά στην επέκταση των εγκαταστάσεών του με την κατασκευή νέας 

μονάδας διαλογής και τυποποίησης συνολικής επιφάνειας 4.300m2 που περιλαμβάνει: συσκευαστήριο, αποθηκευτικούς χώρους, ψυκτικούς θαλάμους και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό νέας τεχνολο-
γίας. Η επένδυση σε βάθος πενταετίας θα ξεπεράσει τα 5 εκ. ευρώ και θα καλυφθεί μέσω Επιχειρησιακού Προγράμματος και με ίδια κεφάλαια του Συνεταιρισμού.

Μετά από μια διετή διαδικασία αδειοδότησης και μια δύσκολη αλλά αγαστή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του δημοσίου, η νέα μονάδα θεμελιώθηκε την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020. Στη 
λιτή τελετή αγιασμού που πραγματοποιήθηκε δίχως τυμπανοκρουσίες, ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού κ. Γαλάνης Βασίλειος έδωσε το σύνθημα για την έναρξη των εργασιών. Το παρών έδωσαν σύσσωμο 
το διοικητικό συμβούλιο, το εποπτικό συμβούλιο, εκπρόσωποι θεσμικών αρχών, στελέχη, συνεργάτες, εργαζόμενοι και παραγωγοί – μέλη του ΑΣ ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού ενήργησε συντεταγμένα και με σεβασμό στους Νόμους του ελληνικού κράτους. Ήταν μια διαδικασία επίπονη, όμως το αποτέλεσμα αφήνει μόνο αισθήματα 
ικανοποίησης και δικαίωσης. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στην Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας, την τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και όλους τους φορείς 
του Δημοσίου με τους οποίους συνεργαστήκαμε, στον βουλευτή Ημαθίας κ.Τσαβδαρίδη Λάζαρο για το έμπρακτο ενδιαφέρον που επέδειξε, την πολύτιμη βοήθεια και τη στήριξή του, καθώς και σε όλους όσοι 
εργάστηκαν και θα εργαστούν για την ολοκλήρωση αυτού του εμβληματικού έργου για την Ιστορία και το Μέλλον του Συνεταιρισμού μας.
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Η διοίκηση της Veria Ladies ανα-
κοινώνει τις δύο πρώτες προ-
σθήκες στο ρόστερ για τη σεζόν 

2020/2021. Στην ομάδα μας θα αγω-
νίζεται η 14χρονη, Γεσθημανή Σταφυ-
λίδου η οποία αγωνίστηκε πέρσι στον 
Αγροτικό Αστέρα Αγίας Βαρβάρας και 
προέρχεται από την Ακαδημία Άγιαξ 
Ημαθίας.

Mάλισταη νεαρή
παίκτρια βρέθηκε
τον Ιανουάριο του
2020στηνΑθήνα,ό-
πουσυμμετείχεστις
προπονήσεις της
Εθνικής Ελλάδας,
στην κατηγορία των
κοριτσιών γεννημέ-
νεςτο2006.

Τηνίδιαώρα,την
κυανέρυθρηφανέλα
θαφοράη16χρονη,
ΑγγελικήΔεληγιαννί-
δου η οποία επίσης
φόρεσε τη φανέλα
τουσυντοπίτηΑγρο-
τικούΑστέρα, όπου
και ξεκίνησε ναπαί-
ζειποδόσφαιρο.

Οι δύο παραπά-
νωπροσθήκεςαπο-
τελούν την απαρχή
της συγκρότησης
του ρόστερ για την
ομάδα μας, που θα

απαρτίζεταιαπόπαίκτριεςμεμικρόμέσοόροηλικί-
αςαλλά και έναναριθμό έμπειρων,πουθαβοηθή-
σουνσημαντικάστηνεπίτευξητουστόχουμας,που
δενείναιάλλοςαπότηνάνοδο,σεόποιακατηγορία
κιαναγωνίζεταιμετάτηνδημοσίευσητηςπροκήρυ-
ξηςαπότηνΕλληνικήΟμοσπονδία.

Καλωσορίζουμε τη Γεσθημανή και τηνΑγγελική
στηνοικογένεια τηςVeriaLadies,πάμεναχαρούμε
τοποδόσφαιροαλλάταυτόχροναναδημιουργήσου-
με τις βάσειςώστε η νεοσύστατη ομάδα να ανέβει
επίπεδοταεπόμεναχρόνια!

ΗΓ.Σταφυλίδου
καιηΑγγ.Δεληγιαννίδου

στηνVeriaLadies Η Διοικούσα Επιτροπή  του 
τμήματος καλαθοσφαί-
ρισης του ΑΠΣ Φίλιππος 

Βέροιας με χαρά ανακοινώνει 
την έναρξη της συνεργασίας της 
με τον Βασίλη Αγραφιώτη. Ο 
22χρονος (10/9/98) PG/SG έχει 
ύψος 1.93, έκανε τα πρώτα του 
μπασκετικά βήματα στα τμήμα-
τα υποδομής της ΧΑΝΘ και έχει 
αγωνιστεί σε Γ΄ και Β΄ Εθνική με 
τις ομάδες του Αστέρα Σίνδου, 
του Απόλλωνα Καλαμαριάς και 
του Αίαντα Ευόσμου.

Το νέο απόκτημα της ομάδας μας ακο-
λουθεί τα χνάρια του συνονόματου πατέρα
του,παλιάς δόξας του ελληνικούμπάσκετ με
διεθνείςσυμμετοχέςστιςΕθνικέςΕφήβωνκαι
Παίδων, ο οποίος αγωνίστηκε στοΦΙΛΙΠΠΟ
Βέροιαςτηδεκαετίατου΄80.

Χαιρόμαστε ιδιαιτέρωςπου ηπαράδοση της οι-
κογένειαςΑγραφιώτησυνεχίζεταιστην ομάδαςμας,

καλωσορίζουμε τονΒασίληστηνπόλη τηςΒέροιας,
του ευχόμαστε να είναι υγιής, να χαρεί το μπάσκετ
καιναικανοποιήσει,μέσωτωνεπιτυχιώντηςομάδας
μας,τιςπροσωπικέςτουφιλοδοξίες.

Μπάσκετ Α2
ΝέοαπόκτημαοΒασίληςΑγραφιώτης

γιατονΦίλιπποΒέροιας

Ανανέωσε και
η Ανθή Μανωλοπούλου
στον Αγροτικό Αστέρα

Αγ. Βαρβάρας
Προέρχεται από τηνΑκαδημία του Στεφάνου Γαιτανου είναι

14ετώνκαιθαπάειΒγυμνασίου.Εδώκαιέναχρόνοανήκειστον
ΑγροτικόΑστέραΑγίαςΒαρβάραςκαιπαίζειστηνθέσητουδεξιού
αμυντικού.

Ηδήλωσητηςπαίκτριας:
Ανκαιμικρήπιστεύωότιθαβοηθήσωτηνομάδαμαςναπετύ-

χειτουςστόχουςτηςκαιχαίρομαιπολύπουανήκωσεαυτήντηνο-
μάδα,οικογένειακαιεύχομαικαλήχρονιάκαιυγείαπάνωαπόόλα

ΤοΔΣεύχεταιστηνμικρούλαμαςκαλήαγωνιστικήσεζόν.

Την παραμονή του 
Παντελή Χαραλαμπί-
δη στο ρόστερ της 

ομάδας, ανακοίνωσε ο ΑΟΚ 
Βέροιας αφού η ομάδα της 
πόλις μας θα αγωνίζεται την 
νέα περίοδο στην Γ’ Εθνική.

Αναλυτικά:
Μένουμε πιστοί στο πλάνο μας

που είναι να δώσουμε ευκαιρίες σε
νέαπαιδιάναπρωταγωνιστήσουνστο
πρωτάθλημα της Γ εθνικής κατηγορί-
ας.Ετσιμεχαράμαςανακοινώνουμε
τηνπαραμονή τουΠαντελήΧαραλα-
μπίδηστηνομάδαμαςγιατηνεπόμε-
νη αγωνιστικήπερίοδο, του ευχόμα-
στεπολλέςεπιτυχίεςμετονσύλλογο.

Μπάσκετ Γ’ Εθνική

ΠαρέμεινεστονΑΟΚΒέροιας
οΠαντελήςΧαραλαμπίδης

Την απόφασή του να μην 
συνεχίσει στη Διοίκηση 
του Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ ανα-

κοίνωσε ο Πρόεδρος  κ. Απόστο-
λος Μπέκας στη Γενική Συνέλευ-
ση του Συλλόγου που έγινε το 
βράδυ της Τετάρτης 22 Ιουλίου 
στην αίθουσα «Βέτλαν». Στην 
αρχή της Συνέλευσης τηρήθηκε 
ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του 
Δημήτρη Γιαβάλκα, ο οποίος 
υπήρξε για πολλά χρόνια μέλος 
διοικήσεων του Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ 
με μεγάλη προσφορά.

Στην τοποθέτησή του ο κ.Μπέκας, κάνοντας
σύντομο απολογισμό της αγωνιστικήςπεριόδους
2019-2020, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι στόχος της
ομάδαςήτανοπρωταθλητισμόςκαιηάνοδοςστην
Γ’Εθνική.Είπε ότι «δημιουργήσαμεμία αξιόμαχη
ομάδαμε ταλαντούχους νεαρούςποδοσφαιριστές
και με έμπειρουςπουπρωταγωνίστησεπαίζοντας
καλό ποδόσφαιρο, μέχρι που ήρθε η πανδημία
τουκορωνοϊούκαιηαπόφασητηςΕ.Π.Ο.ναδια-
κοπούνόλαταερασιτεχνικάπρωταθλήματακαινα
αναδειχθούνπρωταθλήτριεςοιομάδεςπουήταντο
διάστημα εκείνοπρώτες.Η δική μας ομάδαήταν
δεύτερη, αλλά είμαι σίγουρος ότι στα  play off θα
κερδίζαμε τελικά την άνοδο.Δυστυχώς, δεν μας
δόθηκεαυτήηδυνατότητακαιέτσιηομάδαόπως
έχουνσήμερα τα δεδομέναθασυνεχίσει καιπάλι
στοτοπικόπρωτάθληματηςΕΠΣΗμαθίας».Σχετι-
κάμεταοικονομικά,είπεότιοφετινόςπροϋπολο-
γισμόςτηςομάδαςανήλθεσε52.600€.

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους α-
ποφάσισε ναμηνσυνεχίσει ο κ.Μπέκας είπε, ότι
στα έξι χρόνια τηςπροεδρίας τουπρόσφερεστο
σύλλογο ότι μπορούσε, λέγοντας ότι  «μάτωσα
οικονομικάκαιαυτόείναιγνωστόσεόλους.Κούρα-
σακαικουράστηκα.Όλαόμωςέχουνκάποιοόριο.
Πιστεύω λοιπόν ότι κλείνει ένας κύκλος και ανοί-
γεται έναςνέος».Εξέφρασετηνπικρίαγιατίπαρά
τις υποσχέσεις δεν είχε την υποστήριξηαπό τους
θεσμικούς φορείς (Δήμο,Αντιπεριφέρεια), παρά

μόνο από ορισμένους χορηγούςπουσυνέβαλαν
οικονομικά και τους οποίους ευχαρίστησε (Νίκου
Γεώργιος,Μπρούβαλης, ΓιαννιόςΣαμαράς,Vaeni
κ.ά.). Τόνισε ότι τα έσοδα από διαφημίσεις ήταν
περιορισμένακαιδενμπορούσαννακαλύψουντη
λειτουργίατηςομάδας.Υπογράμμισεότιπαραδίδει
την ομάδαΚΑΘΑΡΗ, χωρίς χρέη και οφειλές κάτι
πουείναιόπωςείπεπολύσημαντικόγιατομέλλον
τουσυλλόγου.Ωστόσο,εξέφρασετονπροβληματι-
σμότουγιατομέλλοντουελληνικούερασιτεχνικού
ποδοσφαίρου, ειδικά με τις πρωτόγνωρες συν-
θήκεςπουπροκαλεί ηπανδημία του κορωνοϊού.
Ευχαρίστησε τους συνεργάτες του στη διοίκηση
για την προσφορά τους όλα αυτά τα χρόνια και
ευχήθηκεναβρεθείένανέοδιοικητικόσχήμαικανό
νααναλάβειτηνομάδακαινατηνοδηγήσειψηλά,
λέγοντας ότι ηΝΑΟΥΣΑ είναι ιστορική ομάδα και
θαπρέπεισυνεχίσειναπρωταγωνιστεί.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις και ερωτήσεις με-
λώντουσυλλόγου.Απαντώντας,οκ.Μπέκαςείπε
ότιχρόνοςυπάρχειώστεναγίνειοσχεδιασμόςτης
ομάδας για τη νέααγωνιστικήπερίοδο.Σημείωσε
ότι η ομάδα είναι οικονομικά υγιής, δεν χρωστά-
ει πουθενά, έχει στη διάθεσή τους τα δελτία 22
ποδοσφαιριστών, το αναγκαίο αθλητικό υλικό και
τις υποδομές που μπορεί να αξιοποιήσει η νέα
διοίκηση.

Ομόφωνααποφασίστηκε νασυγκληθεί το συ-
ντομότεροηΓενικήΣυνέλευσηναγίνουνοιαρχαι-
ρεσίεςγιατηνεκλογήνέαςΔιοίκησης.

ΗΓενικήΣυνέλευσηθαγίνειτηνΤετάρτη29Ιου-
λίου2020καιώρα20:00στηναίθουσα«Βέτλανς».

ΠαραίτησηΔιοίκησης
ΑπόστολουΜπέκα

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση
για την εκλογή νέας Διοίκησης



11ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 www.laosnews.gr

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

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

αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας

(www.aspis.gr)ήαπευθείαςσταγραφείατηςεταιρείαςστοΖερβο-
χώριΗμαθίας.

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

έγγραφααπαιτείταιμιααπλήφωτοτυπία.
ΕπιπλέονπληροφορίεςΔ/νση:ΖερβοχώριΗμαθίας,59034

Τηλ:+30–2332303100,ΤμήμαΠροσωπικού:καΑλέκαΜπαράκου

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

Ιούλιος 2020
Τοσυνεργείοεπιφυλακής

τηςΔΕΥΑΒκατάτοδιάστη-
μααπό20-7-2020 μέχρι

26-7-2020 θαείναιτοεξής:
Αυτόματοςτηλεφωνητήςβλα-

βών:τηλ.2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ
20/07/2020 έως 24/07/2020

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

Παρασκευή 24-7-2020
16:00-21:00ΑΥΓΕΡΟ-

ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο
Δημοτικό σχολείο) 23310-
29101

16:00-21:00 ΠΑΝΑΓΑ-
ΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ723310-28594

19:00-21:00 ΠΑΠΑ-
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38
23310-29551

21:00-08:00ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551

Φαρμακεία 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

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

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

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

 
 

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

 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.) 
 

 
 

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια 

Ευχαριστήρια
απότο«Υφάδι»

ΟιγονείςκαιεθελοντέςτουσυλλόγουΑμεΑΥφάδι,ευχα-
ριστούμεθερμάτουςΤάσοΜπαμπάτση,ΔημήτρηΜαλαμίδη
(καθηγητήβυζαντινήςμουσικής) και όλο τοπροσωπικό του
εξοχικούκέντρου«τονησίτηςΜαργαρίτας»,γιατηνέμπρα-
κτηαγάπηκαι ζεστήφιλοξενίαπουπροσφέρουνγιαπολλά
χρόνιασταμέλημας.

ΗσυνεχήςστήριξητηςοικογένειαΜπαμπάτση,ομορφαί-
νεικαικάνειχαρούμενητηνζωήτωνπαιδιώνμας.

Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε υγεία και καλές
δουλειές.

ΓιατοΔ.Σ.
Ηεθελόντρια-πρόεδρος

ΕυγενίαΖάλιου-Μπασιακούλη
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γ ια

αγορά γκαρσο-

νιέρα στο κέντρο

και Καλλιθέα, με

ασανσέρ, 1ος και

άνω, μέχρι 20.000

ευρώ. Τηλ.: 6945

122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δι-

όροφη κατοικ ία

του ‘71, 140 τ.μ.

συνολικά, κάτω

από Πιερίων, ε-

ντός οικοπέδου,

5 5 . 0 0 0  ε υ ρώ .

Τηλ.:6945122583

EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δι-

όροφη οικοδομή

από 100 τ.μ. πε-

ρίπου ο κάθε ό-

ροφος, κοντά στη

ΜΕΒΓΑΛ.  Τηλ . :

6971706894.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  ή

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ

στονκεντρικόδρό-

μο του Διαβατού

μαγαζί 111 τ.μ.Τι-

μή συζητήσιμη.

Τηλ.:6942067283

κοςΓιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά-

στημα63τ.μ.μεπατά-

ρικαιυπόγειοστηΒέ-

ροια,οδόςΤρύφωνος

3.Τηλ.:6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μο-

νοκατοικία κοντά

στο 7ο Δημοτικό,

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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75τ.μ.,μευπόγειο75

τ.μ. και οικόπεδο200

τ.μ., 48.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικό-

πεδο στη Μέση Βέ-

ροιας, 6 στρέμματα,

τιμή 130.000 ευρώ

(συζητήσιμη). Κιν.:

6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι

γκαρσονιέρα επιπλω-

μένη,ΠλατείαΩρολο-

γίου, οδός Μιαούλη

17,Βέροια.Τηλ.:6977

174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπε-

ρίπτεροΑκροπόλεως,

στηνκαινούργιαγέφυ-

ρα «Κούσιου». Τηλ.:

6984108684.

ΠΙΝΔΟΥ & ΕΜ.

ΠΑΠΠΑγωνίαενοικι-

άζεται κατάστημα 45

τ.μ.μεπατάρι&W.C.,

ανακαινισμένομεκαι-

νούργια κουφώματα.

Τηλ.:6936554258.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ε-

νοικιάζεται επαγγελ-

ματικός χώρος 50

τ.μ.,πλήρωςανακαι-

νισμένος, 1ος όρ.,

γωνιακό, δίπλα στα

Αστικά. Τηλ.: 6946

740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για

φροντίδα ηλικιωμένης

στηνΑγ.Βαρβάραγια

24ωρη βάση. Πληρ.

τηλ.:2331300216.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για

περιποίησηκαιφύλαξη

ηλικιωμένου με άνοια

σε24ωρηβάσηστοΔι-

αβατόΗμαθίας.Τηλ.:

6970 307198& 6980

489597.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                 
Κωδ:14039-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστηνοδόΣα-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας   ,

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβασημε
μηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

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

υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:12811-ΣΤΑΥΡΟΣΗΜΑΘΙΑΣΠΩ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
έμπειρο προ-
σωπικόγιανα
εργαστεί στα
ψητοπωλεία
«ΓΙΑΝΝΗΣ».

Πληρ.ηλ.:
2331025170
&25178.



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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρηςανακαιν.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΚΕΝΤΡΟΔιατηρητεομε3ΔΣΚκαιαδειααπόαρχαιολογιαγια
εργασιεςμονο25000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220
τ.μ58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ30000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,με
θερμ/τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας380€
ΚΕΝΤΡΟμικρηγκαρς40τ.μμεΑ.Θκοπλαμ,χωριςκοιν,ανακ.250€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟστηναγορα50€
ΑΝΩΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο2οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330
ΚΕΝΤΡΟΣτουντιοεπιπλωμενο150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΕΡΜΟΥΙσογειο1ΔΣΚσειδιοκτητητριοροφηοικοδομγη150€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο2000μ.από
παραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΟικοπεδο450τ.μμεθεαΘαλασσαα-
ποστ.1800μ,15000€

ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€τωρα
15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιου
μαθησηκτλπ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα
50τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟΣΤΗΝΑΓΟΡΑ50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρει-
α,ινστιντουτα,κτλπ349€
ΓΚΑΡΑΖ(θεση)ΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗτ.μ60€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ:

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

ΤΑΦΟΡΑΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστον

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙαισθητικός,από-
φοιτοςΑΕΙήΤΕΙγιαναεργα-
σθεί με πλήρες ωράριο στο
κατάστημα Hair Shop. Τηλ.:
2331024141.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  με ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματασεμαθητές Γυμνα-
σίου-Λυκείου.Τιμέςπροσιτές.
Πληρ.τηλ.:6934447574.



ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςαπότη

Μεταφορική«Ν. Ίκαρος»

Carrier με δίπλωμα Γ΄ ή

Ε΄ κατηγορίας. Επιθυμη-

τή προϋπηρεσία/ Τηλ.:

2331022022.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος

για το κρεοπωλείο «Κα-

ρατζούλας» στη Βέροια,

με εμπειρία. Τηλ.: 6937

249048.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  από ε-

ταιρ ία κρεάτων ξεκο-

καλιστής και οδηγός με

επαγγελματικό δίπλω-

μα. Πληρ. τηλ.: 23320

42608.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ο δη γό ς

με διπλωμα Γ΄ κατηγο-

ρίας για οδική βοήθεια

στη Βέροια. Τηλ.: 23310

41601&6980136902&

6988564576.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πτυχιού-

χος βοηθός φαρμακείου

στη Βέροια. Τηλ.: 6947

564217.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑ-

ΞΕΩΝ  ‘ ’ T S I F L I D I S

SECURITY’’ ζητάει να

προσλάβει για μόνιμη α-

πασχόληση, εξωτερικό

πωλητή ή πωλήτρια για

τους Νομούς Ημαθίας,

Πέλλας, Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα προσόντα,

ευχέρεια λόγου, αγγλι-

κή γλώσσα, δίπλωμα

αυτοκινήτου, άδεια ερ-

γασίας προσωπικού α-

σφαλείας, εμπειρία με

βιογραφικό και συστά-

σεις.Μισθός, ασφάλιση

και ποσοστά. Παραλα-

βή δικαιολογητικών με

συνέντευξη στα κεντρι-

κά γραφεία μας, Θεσ-

σαλονίκης 45 Βέροια

www.securitytsiflidis.gr-

sales@securitytsiflidis.

gr-Τηλ.2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ-

ΜΟΣ με πείρα και α-

γάπη για τα παιδιά α-

ναλαμβάνει τη φύλαξη

βρεφών και νηπίων.

Τηλ.:6987910004.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία

νοσοκ. κρεβάτι ηλεκτρ.

με κομπιούτερ σε άρι-

στη κατάσταση. Τηλ.:

6977 402239 κος Γιώρ-

γος.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά

είδη της CICU σε πολύ

καλήκατάσταση,400ευ-

ρώόλαμαζί.Τηλ.:23310

62621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΑΝΔΡΑΣ38ετώναπό

τηΒέροια,επιθυμείγνω-

ριμίαμεκοπέλα25-40ε-

τών.Τηλ.:6974706470.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριοςχω-

ρίς υποχρεώσεις ζητά

Κυρίαέως50ετώνγιαο-

οβαρήσχέση.Τηλ.:6984

040769.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλαστα600 ευρώ.Ηπαραλαβή γίνεται από
τοναγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι χαμηλή.Ηπεριοχή είναι
έξωαπό τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο
6981088721.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
-Υπόγειοκυριαχρήση
90τ.μ.
-Ισόγειοκύριαχρήση
90τ.μ.
-Όροφοςκύριαχρήση
90τ.μ.
-2ος όροφος κύρια

χρήση 90 τ.μ., σύνολο
360 τ.μ..Έχει κλιματισμό
κα ασανσέρ. Αριστοτέ-
λους 21, στο κέντρο της
Βέροιας. Πληροφορίες:

6945541642(Ζαφείρης)&

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να

γνωρίζει το πρόγραμμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα

Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που

να έχει γνώσεις χειριστή

κλαρκ

Πληροφορίες  στο

τηλ.:6947021868



Συνάντηση Μητσοτάκη- Τσίπρα, έγινε χθες στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή που διήρκεσε μισή ώρα περισσό-
τερη από το προγραμματισμένο.

Στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε:
«Τους τελευταίους οκτώ μήνες υπάρχει μία επικίνδυνη κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας, τόσο στην Ανατολική όσο 

και στην κεντρική Μεσόγειο.  
Απέναντι σε αυτή την κλιμάκωση, η χώρα οφείλει να έχει εθνική στρατηγική. Και αυτό χρειάζεται πολιτική συνεννόηση. Ο 

κ. Μητσοτάκης με ενημέρωσε σήμερα. Αλλά με ενημέρωσε, ενώ ολόκληρος ο τούρκικος στόλος βρίσκεται νότια-νοτιοανατολι-
κά της Κρήτης, της Ρόδου 
και του Καστελόριζου. Και 
ενώ έχει ήδη προαναγγελ-
θεί παραβίαση των κυρι-
αρχικών μας δικαιωμάτων. 
Δηλαδή σεισμικές έρευνες 
και εντός της ελληνικής υ-
φαλοκρηπίδας. Ελπίζουμε 
αυτές οι απειλές να μην 
πραγματοποιηθούν. Ωστό-
σο το μήνυμα που μετέφε-
ρα σήμερα στον κύριο Μη-
τσοτάκη ήταν ξεκάθαρο:

 Οφείλετε να αποτρέ-
ψετε το Οruc Reis, σε πε-
ρίπτωση που αυτό επιχει-
ρήσει εντός της ελληνικής 
υφαλοκρηπίδας. Όπως 
άλλωστε έπραξε η χώρα 

και οι Ένοπλες Δυνάμεις της με επιτυχία τον Οκτώβρη του 2018.
Συνέστησα επίσης -μετά την συμφωνία με την Ιταλία για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη- να προχωρήσει στην επέ-

κταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, να εντατικοποιήσει τις διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο για 
καθορισμό Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και -στο βαθμό αυτό που κριθεί ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί- να προχωρήσει 
και την επέκταση των χωρικών μας υδάτων νότια και ανατολικά της Κρήτης στα 12 μίλια. 

 Επίσης είχα τη δυνατότητα να κουβεντιάσω με τον κ. Μητσοτάκη και για τη στάση της Ευρώπης. Η Ευρώπη οφείλει να 
αναλάβει τις ευθύνες της. Είναι σε μεγάλο βαθμό ευρωτουρκικές οι διαφορές. Παραβιάζονται δικαιώματα της Ευρώπης, όταν 
παραβιάζονται κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Στο βαθμό που υπάρξει κλιμάκωση και όχι αποκλιμάκωση το επόμενο 
διάστημα, ζήτησα από τον κ. Μητσοτάκη, του συνέστησα, να ζητήσει έκτακτη Σύνοδο Κορυφής, προκειμένου να συζητηθούν 
κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία.

 Η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία, μόνο μία. Είναι η υφαλοκρηπίδα που ταυτίζεται με την αποκλειστική οικονομική 
ζώνη. Δεν υφίστανται άλλες διαφορές. Η συνθήκη της Λωζάνης είναι αδιαπραγμάτευτη, γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο δεν υφίστα-
νται, το τουρκολιβυκό σύμφωνο είναι ανυπόστατο και παράνομο. Ως εκ τούτου μία είναι η διαφορά μας. Αυτή τη διαφορά, 
οφείλουμε να την λύσουμε μέσα από το διάλογο με την Τουρκία στη βάση του διεθνούς δικαίου. Όχι όμως υπό καθεστώς 
απειλών και εκβιασμών.

P Μάθαμε τώρα και τη Navtex στη θάλασσα. 
Εκείνο που απέμεινε, είναι να μάθουμε και κολύ-
μπι…

 
P Ακολουθήσαμε τους Τούρκους στη 

Navtex, εμείς που μέχρι πρότινος συλλέγαμε 
χαρτιά Softex!

 
P Η Navtex είναι μία διεθνής προσφερόμενη 

υπηρεσία για πλοία εν πλω, που σκοπό έχει τη 
διασπορά ναυτιλιακών, μετεωρολογικών και κα-
τεπειγούσης φύσεως πληροφοριών που αφορούν 
στις παράκτιες θαλάσσιες περιοχές. Όσοι δεν το 
ξέρουν, είναι του ρηχού νερού.

 
P Και είναι θηλυκή. Ως εκ τούτου προκύ-

πτει και η επικινδυνότητά της.
 
P Δεν πάω καλά. Μου έλεγε η αγάπη για το 

Καστελόριζο, κι εγώ άκουγα σπανακόρυζο.

 
P Να σε στοιχειώνουν ακόμη κι αυτά που 

δεν τρως…
 
P ΗΠΑ και Γερμανία λένε την Τουρκία να 

σταματήσει τις επιχειρήσεις στο Καστελόριζο. Για 
να μην λέτε ότι στο Αιγαίο οι ξένοι αναγνωρίζουν 
μόνο Ρόδο, Μύκονο και Σαντορίνη.

 
P Κατά τα λοιπά. Ξέραμε το ύδωρ Λου-

τρακίου. Τώρα και φλοξ.
 
P Να ξέρετε, αυτές οι πολλές φωτιές κάθε 

χρόνο μπαίνουν για να μαθαίνουμε καλύτερα γε-
ωγραφία.

 
P Παίζεται πόσοι από εμάς ξέραμε πού 

πέφτει το Μάτι προ διετίας.
 
P Έτσι γίνεται κι όταν η ομάδα μας πέφτει 

στο τοπικό πρωτάθλημα. Μαθαίνουμε όλα τα χω-
ριά του νομού.

 
P Αλλά κυρίως πιο χωριό κάνει το καλύ-

τερο σουβλάκι.
 
P Αναρωτιέμαι για ποιον λόγο φοβόμαστε 

τους Τούρκους, όταν ήδη οι μισοί Έλληνες μισού-
με τους άλλους μισούς.

 
P Αναπολώ τα χρόνια πριν το facebook. 

Τότε που μόνο οικογένεια και φίλοι ήξεραν ότι 
είμαστε ηλίθιοι.

 
P Και:
 Η ξανθιά μιλάει με μια φίλη της:
«Δεν καταλαβαίνω» λέει. «Πριν μια βδομάδα 

ήρθε ένας νεαρός και μου χτύπησε την πόρτα. Ό-

ταν του άνοιξα, με ρώτησε αν είναι ο άντρας μου 
σπίτι, κι όταν του είπα πως δεν είναι, με πέταξε 
στο πάτωμα και μου πέταξε τα μάτια έξω!»

«Σώπα!» απαντά η φίλη της.
«Μετά από δυο μέρες ξανάρθε, με ξαναρώτη-

σε αν είναι ο άντρας μου σπίτι κι όταν του είπα 
όχι, με ξαναπέταξε στο πάτωμα και μου πέταξε τα 
μάτια έξω!»

«Τι μου λες;»
«Σήμερα το πρωί ξανάρθε, με ρώτησε πάλι αν 

είναι ο άντρας μου σπίτι κι όταν του είπα πως δεν 
είναι, με ξαναπέταξε στο πάτωμα και μου πέταξε 
τα μάτια έξω… Δεν μπορώ να καταλάβω!»

«Είναι απίστευτο!» λέει η φίλη της. «Αλλά τι 
είναι αυτό που δεν μπορείς να καταλάβεις;»

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς θέλει 
τον άντρα μου!»

K.Π.
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Τσίπρας προς Μητσοτάκη: Αποτροπή του «Όρουτς 
Ρέις» και αίτημα για έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ 

για κυρώσεις προς την Τουρκία
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