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Σύνταξη με… έναν πόνο!
 Μια πονεμένη ιστορία για όσους πλησίαζαν και 
πλησιάζουν στη σύνταξη, αποτελούσε και αποτελεί εν 
μέρει έως σήμερα, η πολύχρονη αναμονή μέχρι την 
έκδοση της σύνταξης και της καταβολής της στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς.
 Μια αναμονή που έφτανε μέχρι και πέντε χρόνια με 
γραφειοκρατικές διαδικασίες στις δημόσιες υπηρεσίες 
ώστε να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
πολύμηνη επεξεργασία του συνταξιοδοτικού φακέλου, 
με δικηγόρους και εργατολόγους, με μια ταλαιπωρία 
δηλαδή που πραγματικά δεν άξιζε και δεν αξίζει στους 
πολίτες μετά από δεκαετίες δουλειάς και κόπων έως 
ότου φτάσουν σε ηλικία συνταξιοδότησης.
 Από τη δεκαετία του 1980 ακούμε για άμεση και 
γρήγορη απονομή σύνταξης. Από τότε πέρασαν διάφορες 
κυβερνήσεις και δεκάδες υπουργοί εργασίας, αλλά 
ελάχιστα βήματα έγιναν… Σήμερα, στην καρδιά 
της ψηφιακής εποχής, έρχεται η παρουσίαση του 
συστήματος ΑΤΛΑΣ που υπόσχεται την έκδοση σύνταξης 
με ένα κλικ, με έναν πόνο δηλαδή! Μια καινοτόμα 
για τη χώρα μας υπηρεσία που, αν μη τι άλλο, θα 
αποκαταστήσει την αξιοπρέπεια όσων φτάνουν στο τέλος 
του εργασιακού τους βίου και μπαίνουν στο στάδιο της 
συνταξιοδότησης, εισπράττοντας ένα μέρος από τους 
κόπους μιας ζωής.
  Σημαντική στιγμή, όντως, για την ιστορία της κοινωνικής 
ασφάλισης στην Ελλάδα. Και όσο μικρό καλάθι να 
κρατήσουμε, η τεχνολογία και η εξέλιξη, μας υποχρεώνει 
να προχωρήσουμε με ταχύτητες, ασυνήθιστες για την 
ελληνική πολιτεία.
  Μακάρι να το δούμε σύντομα, εν τοις πράγμασι…
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Κοίμησις Αγ. Άννης,

Ολυμπιάδος, Ευπραξίας

του Σαββατοκύριακου

Τάσεις εξισορρόπησης
στο τζίρο του λιανεμπόριου 

τον Μάιο 2020
Μετηνεπανέναρξητηςλειτουργίαςτωνκαταστημάτωντον

Μάιο,ηανταπόκρισητηςζήτησηςήτανθετικήπαράτιςαρχικά
δυσοίωνεςεκτιμήσεις.

ΑυτόσημειώνεταισεανάλυσητηςΕλληνικήςΣυνομοσπον-
δίαςΕμπορίου καιΕπιχειρηματικότητας, με αφορμή ταστοι-
χείατηςΕΛΣΤΑΤγιατονμήναΜάιοτου2020.

Οτζίροςσεαπόλυτανούμερακαταγράφηκεωςεξής:
•Απρίλιος2019(όλεςοιεμπορικέςεπιχειρήσεις):7,94δισ.

ευρώ
•Μάιος 2019 (όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις): 8,12 δισ.

ευρώ
•Απρίλιος2020 (ηλεκτρονικέςπωλήσειςεπιχειρήσεωνλια-

νικούεμπορίουσεαναστολή→165,73εκατ.ευρώ+φυσικές
καιηλεκτρονικέςπωλήσεις εμπορικών επιχειρήσεωνπουλει-
τούργησανκανονικάστηνκαραντίνα):5,67δισ.ευρώ

•Μάιος2020(φυσικέςκαιηλεκτρονικέςπωλήσειςεπιχειρή-
σεων λιανικού εμπορίουπου επαναλειτούργησαν→423,23
εκατ. ευρώ+φυσικές και ηλεκτρονικέςπωλήσεις εμπορικών
επιχειρήσεωνπου λειτούργησαν κανονικά στην καραντίνα):
6,57δισ.ευρώ.

ΤασυμπεράσματατηςΕΣΕΕαφορούνστονκύκλοεργασι-
ών των καταστημάτων λιανικού εμπορίουπου τηρούνδιπλο-
γραφικάβιβλία,δεδομένουμάλισταότιήτανοπρώτοςμήνας
της σταδιακής επανέναρξης της λειτουργίας συγκεκριμένων
κατηγοριώνεμπορικώνκαταστημάτων.

Ξεκίνησε ο καλοκαιρινός χο-
ρόςτηςφωτιάςσταελληνικάδά-
ση και ήδη το τελευταίο 24ωρο
εκδηλώθηκαν64πυρκαγιές,ενώ
οι προειδοποιήσεις της Γενικής
ΓραμματείαςΠολιτικήςΠροστα-
σίας εξακολουθούν να κάνουν
λόγο για πολύ υψηλό κίνδυνο
πυρκαγιάςκαι τοΣαββατοκύρια-
κοσεπεριφέρειςτηςχώρας.

Για τον λόγο αυτό ενημερώ-
νει τιςαρμόδιεςκρατικέςυπηρε-
σίες, καθώς και τις περιφέρειες
καιτουςδήμουςόσωνπεριοχών
βρίσκονταιστοκόκκινο,ώστενα
βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμό-
τηταπολιτικήςπροστασίαςπροκειμένου νααντιμετωπί-
σουνάμεσατυχόνεπεισόδιαπυρκαγιών.

Παράλληλα,όμωςσυνιστάκαιστουςπολίτεςναείναι
ιδιαίτεραπροσεκτικοίκαινααποφεύγουνενέργειεςστην
ύπαιθροπουμπορούν ναπροκαλέσουνπυρκαγιάαπό
αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιώνή
υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήσημηχανημάτωνπου

προκαλούνσπινθήρες,όπωςδισκοπρίονα,συσκευέςσυ-
γκόλλησης,ηχρήσηυπαίθριωνψησταριών,τοκάπνισμα
μελισσώνκαιηρίψηαναμμένωντσιγάρων.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τηδιάρκεια τηςαντι-
πυρικήςπεριόδουαπαγορεύεταιηκαύσητωναγρών.

Τονουμας,γιατίαρκετόκακόέχουμεήδηπροκαλέσει
στοφυσικόμαςπεριβάλλονκαιπολλούςνεκρούςθρηνή-
σαμεαπόπυρκαγιέςκαιανθρώπινηαμέλεια.

Ο Ακάθιστος Ύμνος για την Αγια Σοφιά

ΤονΑκάθιστοΎμνοτηςΥπεραγίαςΘεοτόκουέψαλανΜητροπολίτης,ιερείςκαιχριστιανοίστονΙερόΝαότουΑγίου
ΑντωνίουΠολιούχουΒεροίαςχθεςβράδυ,τηνώρατηςπρώτηςμουσουλμανικήςπροσευχήςστηνΑγίαΣοφία.

ΚλήροςκαιλαόςπροσευχήθηκανστηνΥπέρμαχοΣτρατηγότουΓένους,ενώνονταςτιςφωνέςτουςγιατοκατ’εξο-
χήνΙερόΣύμβολοτηςπολιτιστικήςμαςκληρονομιάςτονΝαότηςτουΘεούΣοφίαςστηνΚωνσταντινούπολη.

ΤονακάθιστούμνοέψαλανκαισεΜοναστήριακαιεκκλησίεςτηςΗμαθίαςκαιόληςτηςχώρας,μαζίμετονπένθιμο
ήχοτηςκαμπάνας.

«Ευστάθιος 
Χωραφάς»: 
Μεσίστιες οι 
σημαίες στο 
μνημείο της 

Γενοκτονίας για 
την Αγία Σοφία
Στοπένθος τηςΧριστιανοσύνης

από τηνμετατροπή τηςΑγίαςΣοφί-
ας σε τζαμί συμμετέχει οπολιτιστι-
κός σύλλογοςΠατρίδας ‘Ευστάθιος
Χωραφάς’.  Όπως ανακοίνωσε ο
Σύλλογος, οι σημαίες της στο μνη-

μείοτηςΓενοκτονίαςνακυματίζουνμεσίστιεςέωςότουαποκατασταθείηΑγίαΣοφιάκαιαποδοθείστηνορθήχρήσητης.

Πανηγυρίζειτο
Σαββατοκύριακο

ηΑγία
Παρασκευή
στηνΠατρίδα
Γιορτάζει καιπανηγυρίζει ο Ι.Ν.

Αγίας Παρασκευής στην Πατρίδα
αυτό το διήμερο (Σάββατο και Κυ-
ριακή 25 και 26 Ιουλίου) τιμώντας
την προστάτιδα του χωριού Αγία
Παρασκευή. Και όπως κάθε χρόνο
στο ναόφιλοξενούνται τα ΙεράΛεί-
ψανα τωνΑγίωνΡαφαήλΝικολάου
καιΕιρήνης, μέχρι και τηνΤρίτη 28
Ιουλίουστις9.00τοβράδυ.

Ταμάτιαμαςδεκατέσσερα…64πυρκαγιές
εκδηλώθηκανήδητοτελευταίο24ωρο
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Την διατήρηση των υποχρεωτικών 
δημοσιεύσεων στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο, 

ζητούν 50 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
-Μεταξύ αυτών και η βουλευτής Ημαθίας Φρόσω Καρασαρλίδου

Ερώτηση προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων, κ. Α. Γεωργιάδη και τον υφυπουργό 
στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για θέματα Επικοι-
νωνίας και Ενημέρωσης, κ. Σ. Πέτσα, κατέθεσαν 
50 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ –Προοδευτική Συμμαχία, 
μεταξύ αυτών και η βουλευτής Ημαθίας Φρόσω 
Καρασαρλίδου, σχετικά με την κατάργηση των δη-
μοσιεύσεων υποχρεωτικού χαρακτήρα που πλήττει 
οικονομικά τον τοπικό και περιφερειακό Τύπο.

Στην Ερώτηση οι βουλευτές αναφέρουν:
«Περισσότερες από 50 εβδομαδιαίες περιφερει-

ακές και τοπικές εφημερίδες έκλεισαν την τριετία 
2011-2013, με βασικές αιτίες την οικονομική κρίση 
και την αδιαφορία των τότε κυβερνήσεων για οι-
κονομική στήριξη και εξασφάλιση πλαισίου υγιούς 
ανταγωνισμού. Η κατάσταση αυτή άρχισε να μπαίνει 
σε τάξη και τα έντυπα μέσα να βλέπουν προοπτικές 
βιωσιμότητας, με νομοθετικές παρεμβάσεις όπως 
το Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού 
τύπου του ν.4487/2017 και τα προγράμματα οι-
κονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης 
εφημερίδων του ν.4609/2019, τα οποία κατήργησε η σημερινή 
κυβέρνηση ΝΔ. Επιπλέον της αδιαφορίας της ΝΔ για τη συνέχιση 
των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης, ήρθε και η πρόσφατη 
πανδημική κρίση να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την επιβίωση 
των περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, οι οποίες παίζουν 
σημαντικό ρόλο και υπηρετούν με συνέπεια το έργο της ενημέρω-
σης των πολιτών στις τοπικές κοινωνίες.

Μέσα σε αυτό το ρευστό οικονομικό περιβάλλον, με τις νέες 
συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, οι ιδιοκτήτες των μέσων του 
περιφερειακού και τοπικού Τύπου, σε περίπτωση κατάργησης από 
1/1/2021 των δημοσιεύσεων υποχρεωτικού χαρακτήρα (προκηρύ-
ξεων, διακηρύξεων κ.ά.), όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, 
θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μια επιπλέον συρρίκνωση του 
εσόδων τους. Θεωρείται θέμα μείζονος σημασίας για τον -εβδο-
μαδιαίο και ημερήσιο- περιφερειακό και τοπικό Τύπο η οριστική, 
χωρίς ημερομηνία λήξης, άρση της μη υποχρεωτικότητας δημοσι-
εύσεων, καθώς για τους πολίτες που ζουν στην Περιφέρεια, είναι 
ένα στοιχείο διαφάνειας και ενημέρωσης, ενώ για τους ιδιοκτήτες 
των μέσων είναι, στις περισσότερες των περιπτώσεων, ζήτημα 
επιβίωσης των επιχειρήσεών τους και αντιστοίχως και των εργαζο-
μένων σε αυτά.

Ο αριθμός των εφημερίδων που έχουν το δικαίωμα δημοσιεύ-
σεων, ανέρχεται σε διακόσιες τριάντα δύο (232), δηλαδή σχεδόν 
στο σύνολο του εβδομαδιαίου και ημερήσιου Τύπου της Περιφέρει-
ας και του τοπικού Τύπου της Αττικής.

Όπως έχει επισημάνει η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου 
(ΕΙΕΤ), σε περίπτωση κατάργησης των υποχρεωτικών δημοσιεύ-
σεων, είναι βέβαιο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εφημερίδων, 
που σήμερα δικαιούνται αυτές τις δημοσιεύσεις, θα οδηγηθούν σε 
λουκέτο, ενώ, ακόμη κι αυτές που θα καταφέρουν να επιβιώσουν, 
θα αναγκαστούν να συρρικνωθούν ακόμα περισσότερο σε μια πο-
λύ δύσκολη εποχή για τον έντυπο Τύπο εν γένει. Η ΕΙΕΤ επισημαί-
νει, επιπλέον, ότι ακόμα και ενδεχόμενη παράταση της ημερομη-
νίας κατάργησης των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων, θα θέσει τον 
περιφερειακό Τύπο σε κατάσταση «ομηρίας», αφού θα διατηρείται 
μία έωλη κατάσταση, η οποία αφενός απειλεί την διασφάλιση της 
βιωσιμότητας των εκδοτικών επιχειρήσεων και αφετέρου ακυρώνει 
κάθε δυνατότητα προγραμματισμού και σχεδίασης (προσλήψεις, 

επενδύσεις, ψηφιακή αναβάθμιση κ.ά.) για τις περιφερειακές εφη-
μερίδες.

Στην κατάργηση των δημοσιεύσεων υποχρεωτικού χαρακτήρα 
από το 2015, είχε δεσμεύσει τη χώρα η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενι-
ζέλου, υλοποιώντας την επιταγή της εργαλειοθήκης  του ΟΟΣΑ. Η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε την παράταση της ισχύος των υποχρε-
ωτικών δημοσιεύσεων μέχρι την 31/12/2020, μέσω της παρ.12 του 
άρ. 379 του ν.4412/2016. Στη συνέχεια, τον Αύγουστο 2018, η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τα Μνημόνια. 
Συνεπώς, η σημερινή κυβέρνηση ΝΔ δεν έχει καμία δικαιολογία, 
καθώς της έχουν παραδοθεί μεγάλοι βαθμοί ελευθερίας για να έχει 
τη δυνατότητα να διατηρήσει οριστικά τις υποχρεωτικές δημοσιεύ-
σεις ως ένα σταθερό μέτρο. Γίνεται σαφές, επομένως, ότι αν δεν 
το πράξει, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, θα είναι μια ακόμα 
απόδειξη αδιαφορίας της ΝΔ για την επιβίωση του περιφερειακού 
και τοπικού Τύπου. Και, μάλιστα, υπό τη σκιά των πρόσφατων γε-
γονότων με τις πρωτοφανείς, πλήρως αδιαφανείς, χωρίς κριτήρια 
και λογοδοσία, μεθοδεύσεις μοιράσματος 20 εκατ. ευρώ για την 
καμπάνια για τον κορονοϊό, όπου επιπλέον δεν υπήρξε μέριμνα να 
δοθεί το 30% σε περιφερειακά ΜΜΕ, κατ’ αναλογία με την κείμενη 
νομοθεσία για τη διαφημιστική δραστηριότητα του Δημοσίου. Πα-
ρόλο που ο ρόλος του περιφερειακού και τοπικού τύπου, ήταν και 
αποδείχθηκε ιδιαίτερα κομβικός ως προς την ενημέρωση τοπικής 
εμβέλειας των πολιτών σχετικά με την πανδημία.

Επειδή, τα προβλήματα του περιφερειακού Τύπου επιδεινώθη-
καν με την έλευση της πανδημίας.

Επειδή, υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας θέσεων εργασίας.
Επειδή, η άμεση επίλυση του μείζονος αυτού θέματος θα δώσει 

βαθιά ανάσα σε όλους τους εκδότες του Περιφερειακού Τύπου, 
καθώς και τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις Τύπου να προγραμμα-
τίζουν τις δραστηριότητες τους.

Επειδή, η επιβίωση του περιφερειακού τύπου είναι ζήτημα δη-
μοκρατίας και διαφάνειας.

Επειδή, ο περιφερειακός τύπος επιτελεί περαιτέρω λειτουργίες 
αναφορικά με τον κεντρικό τύπο.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Προτίθενται να μεριμνήσουν, ώστε να δρομολογηθεί εγκαίρως 

η οριστική άρση της μη υποχρεωτικότητας δημοσιεύσεων στον 
περιφερειακό και τοπικό Τύπο;»

Τροποποίηση Απόφασης για κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις επί της Εγνατίας λόγω εργασιών 

αποκατάστασης ασφαλτικών
Ο διευθυντής διεύθυνσης αστυνομίας 

Ημαθίας, αποβλέποντας στην ομαλή και 
ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, 
την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, 
την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού 
κατά τις εργασίες αντικατάστασης ασφαλ-
τικών επί της Εγνατίας Οδού και ειδικότε-
ρα στο τμήμα από Α/Κ Νησελίου έως Α/Κ 
Κλειδίου, αποφάσισε την τροποποίηση του 
Άρθρου 1 της με α/α 5 σχετικής απόφασης, 
ήτοι: «Κατά το χρονικό διάστημα από έκ-
δοση της παρούσης έως την 07-08-2020, 
από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου: 
Α. Τον αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυ-
κλοφορίας στη Χ.Θ. Κ 282+860 έως Χ.Θ. Κ 
282+920 (με κατεύθυνση προς Κήπους) και 
Β. Τον κατά περίπτωση αποκλεισμό, της δε-
ξιάς ή της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας 
στην Χ.Θ. Κ 288+250 έως Χ.Θ. Κ 288+780 
(με κατεύθυνση προς Κήπους).» 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στην ανωτέρω με α/α 5 σχετική Απόφαση του προοιμίου της παρούσης. 

Δήμος Βέροιας: 
Συνεδριάζει η Δημοτική 
Επιτροπή Διαβούλευσης 

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βέ-
ροιας,   θα γίνει την Δευτέρα  10-08-2020, από τις  09:00 έως τις 10:00 π.μ., 
η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυ-
γή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφο-
ράς (μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποστολή ηλεκτρονικού 
εγγράφου από τα μέλη της Δ.Ε.Δ.), για τη διατύπωση των απόψεών τους 
επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

-Διατύπωση απόψεων επί της κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια 
της μελέτης «Βελτίωση Αστικής Κινητικότητας  σε περιοχές σχολικών συ-
γκροτημάτων». 

-Διατύπωση απόψεων επί της κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια 
της Μελέτης Βιοκλιματικού –Πολιτιστικού Δικτύου Διαδρομών». 

-Διατύπωση απόψεων επί της μελέτης σήμανσης της οδού Βλάχων 
Ηρωίδων & Ακροπόλεως για τη σύνδεση με την γέφυρα Αφών Κούσιων 
Δήμου Βέροιας.

-Διατύπωση απόψεων επί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια 
της «Συγκοινωνιακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων για το έργο αγροτικής οδοποιίας στο Αγρόκτημα Τριλόφου Δή-
μου Βέροιας».

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα,  οπότε θεωρείται σε κάθε περί-
πτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Ξεκίνησε από χθες 
η υποβολή προτάσεων 

από Δήμους,
Περιφέρειες και ΔΕΥΑ 

για το πρόγραμμα  
«Αντώνης Τρίτσης»

Έξι προσκλήσεις, από τις 12 συνολικά, του Προγράμματος «Αντώνης 
Τρίτσης», υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος. Οι προ-
σκλήσεις δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν και οι 
υπόλοιπες έξι.

Οι έξι προσκλήσεις είναι συνολικού προϋπολογισμού 1,14 δισ. ευρώ και 
δικαιούχοι είναι όλοι οι 332 Δήμοι, οι 13 Περιφέρειες της χώρας, οι ΔΕΥΑ και 
Σύνδεσμοι Ύδρευσης.

Η δυνατότητα υποβολής των προτάσεων ξεκίνησε από χθες και θα διαρκέ-
σει έως τις 31/12/2020 και

αφορούν τους παρακάτω άξονες και ποσά:
- Υποδομές ύδρευσης 300.000.000 ευρώ.
- Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιο-

ποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και 
λυμάτων 150.000.000 ευρώ.

- Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία 150.000.000 ευρώ.
- Αστική αναζωογόνηση 400.000.000 ευρώ.
- Ωρίμαση έργων και δράσεων για την ωρίμαση του προγράμματος 

100.000.000 ευρώ.
- Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμι-

κός έλεγχος) 40.000.000 ευρώ.
Σημειωτέον, ότι το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» έχει εξασφαλισμένους 

πόρους 2,5 δισ. ευρώ.



Με αφορμή περιστατικά 
εξαπάτησης πολιτών από ε-
πιτήδειους, οι οποίοι με διά-
φορα προσχήματα και τεχνά-
σματα αποσπούν - κυρίως α-
πό ηλικιωμένους - χρηματικά 
ποσά, η Γενική Περιφερειακή 
Αστυνομική Διεύθυνση Κε-
ντρικής Μακεδονίας συμβου-
λεύει τους πολίτες :

• να είστε ιδιαίτερα επιφυ-
λακτικοί σε αγνώστους που 
επιχειρούν με διάφορα προ-
σχήματα και τεχνάσματα να 
μπουν στο σπίτι σας,

• να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται 
ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την 
επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος (βλάβη ηλεκτρι-
κού ρεύματος, ανελκυστήρα κ.λπ.) εάν δεν τους έχετε εσείς 
προηγουμένως καλέσει,

• επισημαίνεται ότι τα νοσοκομεία ή οι δημόσιες υπηρεσί-
ες δεν στέλνουν   υπαλλήλους τους σε οικίες ή σε δημόσιους 
χώρους για να ζητήσουν από πολίτες την καταβολή χρημά-
των για υπηρεσίες που παρέχουν,

• να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας «πλη-
σιάζουν» ως γνωστοί συγγενικών - φιλικών προσώπων,

• να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν σας τηλεφωνούν 
άγνωστοι και προσπαθούν να σας πείσουν να τους δώσετε 
χρήματα, με το πρόσχημα ότι συγγενικό σας πρόσωπο έχει 
προκαλέσει τροχαίο ατύχημα,

• σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα να επιδιώκετε οι ίδιοι 
να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το συγγενικό σας πρόσωπο, 
προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται, 

• η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατό-
πιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με 
άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι,

• για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για 
συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.),

• σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να 
δώσετε χρήματα,

• να ενημερώνετε τα οικεία σας πρόσωπα (του στενού και 
ευρύτερου συγγενικού, φιλικού και κοινωνικού περιβάλλο-
ντος) και ιδιαιτέρως τα ηλικιωμένα άτομα και να τους συμβου-
λεύετε προκειμένου να μην εξαπατηθούν από επιτήδειους,

• προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των 
δραστών, εάν έλθουν σε επαφή μαζί σας, καθώς και των 
οχημάτων με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα 
οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διω-
κτικών Αρχών,

• να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθ-
μούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περί-
πτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, 
στενοί συγγενείς κ.α.).

• να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και 
σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Ενδεικτικές μορφές άπατης :
Απάτη με το πρόσχημα της πρόκλησης 

τροχαίου ατυχήματος
• οι δράστες τηλεφωνούν σε πολίτες (κυρίως πρωινές 

και απογευματινές ώρες), προσποιούμενοι νοσοκομειακούς 
γιατρούς, δικηγόρους, αστυνομικούς κ.λπ., υποστηρίζοντας 
ψευδώς ότι στενό συγγενικό τους πρόσωπο (συνήθως τέκνο 
της οικογένειας) έχει προκαλέσει με υπαιτιότητά του τροχαίο 
ατύχημα με θανάσιμο ή βαρύτατο τραυματισμό συνήθως 
ανήλικου παιδιού,

• προκειμένου να «αποφευχθεί» η φυλάκιση του συγ-
γενικού προσώπου και να απεμπλακεί από τις επικείμενες 
ποινικές συνέπειες, απαιτούν την καταβολή σημαντικών χρη-

ματικών ποσών, το ύψος των 
οποίων ποικίλλει, ανάλογα με 
τη δεκτικότητα και την ευπιστία 
των θυμάτων,

• για να γίνουν πιο πειστι-
κοί, άλλοι συνεργοί τους πα-
ρεμβαίνουν στην τηλεφωνική 
επικοινωνία, προσποιούμενοι 
το συγγενικό πρόσωπο εκλι-
παρώντας για βοήθεια και α-
σκώντας αφόρητη ψυχολογική 
πίεση στα θύματα, ενώ

• στη συνέχεια και εφόσον 
τα θύματα έχουν πεισθεί, είτε 

εμφανίζονται στην οικία τους για την παραλαβή των χρη-
μάτων, είτε δίνουν ραντεβού σε προκαθορισμένο από τους 
δράστες τόπο και χρόνο, πλησίον της οικίας.

Απάτη με το πρόσχημα πρόκλησης πυρκαγιάς 
στο σπίτι από βραχυκύκλωμα 

• οι δράστες εμφανίζονται σε σπίτια των πολιτών, προ-
σποιούμενοι υπαλλήλους ή τεχνικούς της Δ.Ε.Η. και ισχυ-
ρίζονται ότι υπάρχει βλάβη στον ηλεκτρολογικό πίνακα του 
σπιτιού, με κίνδυνο να προκληθεί πυρκαγιά,

• ζητάνε μάλιστα από τους πολίτες να συγκεντρώσουν 
σε σημείο του σπιτιού χρήματα και αντικείμενα αξίας που 
υπάρχουν στο σπίτι, για δήθεν προστασία τους από πιθανή 
πυρκαγιά, ενώ

• σε ανύποπτο χρόνο αφαιρούν τα χρήματα και τα αντικεί-
μενα και διαφεύγουν, συνήθως με όχημα που τους περιμένει 
συνεργός τους.

Απάτη με το πρόσχημα επιστροφής χρημάτων 
από Δημόσιες Υπηρεσίες 

• οι δράστες προσποιούμενοι υπαλλήλους Τραπεζών, 
ασφαλιστικών εταιρειών κ.λπ. τηλεφωνούν σε πολίτες και 
τους «ενημερώνουν» ότι  δήθεν δικαιούνται επιστροφή χρη-
μάτων από φορολογία, ή αναδρομικά ποσά από επιδόματα 
ή συντάξεις ή ακόμα και καταβολή ποσών από προγράμματα 
ΕΣΠΑ κ.λπ.,

• περαιτέρω τους «ενημερώνουν» ότι για να παραλάβουν 
τα ποσά αυτά θα πρέπει πρώτα να καταβάλλουν κάποιο 
ποσό, για τη διεκπεραίωση δήθεν γραφειοκρατικών διαδικα-
σιών, ενώ 

• αφού πείσουν τους πολίτες τους ζητούν να καταθέσουν 
τα χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή μέσω των 
ΕΛ.ΤΑ.  

Επισημαίνεται ότι οι δράστες για να πείσουν τα θύματα 
τους  χρησιμοποιούν τον αιφνιδιασμό και την άσκηση ψυχο-
λογικής πίεσης, εναλλάσσοντας κάθε φορά τα τεχνάσματα 
που χρησιμοποιούν, προκειμένου να καταφέρουν να απο-
σπάσουν χρήματα.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι πολίτες και κυρίως οι 
ηλικιωμένοι να είναι ιδιαίτερα 
επιφυλακτικοί σε άγνωστα ά-
τομα που τους τηλεφωνούν ή 
εμφανίζονται στα σπίτια τους 
και με οποιοδήποτε πρόσχη-
μα τους ζητάνε χρήματα. Σε 
καμία περίπτωση να μην δί-
νουν χρήματα και να καλούν 
στο 100.

Για περισσότερες συμ-
βουλές για την αποφυγή εξα-
πάτησης μπορείτε να βρείτε 
στην επίσημη ιστοσελίδα της 
Ελληνικής Αστυνομίας (www.
hellenicpolice.gr) στην ενότη-
τα Οδηγός του Πολίτη. 

4 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου25-26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

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

Στη Σχολή Αριστοτέλους και στον  
Άγιο Νικόλαο τα  «Παιδιά της Άνοιξης»
Την Πέμπτη 23/7/2020 

πραγματοποιήθηκε ημερή-
σια εκδρομή στην περιο-
χή της Νάουσας. Συγκε-
κριμένα, το ΚΔΗΦ ΑμεΑ 
«Τα Παιδιά της Άνοιξης» 
επισκέφθηκε τον χώρο του 
Νυμφαίου Μίεζας και ειδι-
κότερα τη Σχολή Αριστο-
τέλους και στη συνέχεια, 
το πάρκο του Αγίου Νικο-
λάου. 

Οι ωφελούμενοι είχαν 
την ευκαιρία να απολαύ-
σουν γευστικά ροφήματα 
στον υπέροχο αυτόν χώ-
ρο, καθώς και τη μαγεία 
του φυσικού πλούτου. Ο 
περίπατος στα γραφικά 
μονοπάτια δίπλα στις μι-
κρές λιμνούλες και η μα-
γευτική θέα των πελώρι-
ων δέντρων, αρκούν για 
να γοητεύσουν ακόμα και 
τους πιο απαιτητικούς επι-
σκέπτες.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερ-
μά τη διεύθυνση και το προσωπικό του καταστήματος «Grappa Φράπα» για τη φιλοξενία 
και την εξυπηρέτηση!

Η Λειτουργία
Tης Όλγας 
Κουτμηρίδου-Μεταξά

Τι ωραίο συναίσθημα αυτό της αγάπης.Μέσα στον ναό του 
Θεού κοιτάζω τα πρόσωπα των Αγίων.Προσπαθώ να καταλά-
βω πώς μπόρεσαν να έχουν όλα αυτά τα χαρίσματα της διόρα-
σης,της διάκρισης,της ταπείνωσης,της πραότητας,της εγκρά-
τειας,της μακροθυμίας και προπάντων της πίστης!Άραγε όλοι 
όσοι είμαστε εδώ σήμερα έχουμε τον νου μας στην προσευχή ή 
είναι οι σκέψεις μας στις μέριμνες;Μέσα από τον δικό μου προ-

σωπικό αγώνα ψάχνω το στενό μονοπάτι που οδηγεί στον Θεό.Θέλω πολύ να Τον αγα-
πήσω,να Τον εμπιστευτώ.Ο μικρός Αποστολάκης θυμιάζει μπροστά από τον ιερέα την 
ώρα που βγήκαν τα Άγια των Αγίων,σοβαρός και συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνει.
Τι μπορεί να νιώθει άραγε η καθαρή ψυχή του;Πόσο τυχερός είναι που με την αθωότητα 
του πλησιάζει την μεγάλη αγκαλιά του Χριστού Μας!Ο ιερέας λέει»Ειρήνη ημίν»και εγώ 
σκέφτομαι την δική μου ταραχή,του λογισμούς και κάθε σκέψη που με απομακρύνει από 
το Πνεύμα του Δημιουργού μου.Μετά είπαμε όλοι μαζί το «Πιστεύω»το έλεγα και εγώ 
μηχανικά χωρίς να μπορώ να διεισδύσω  στις βαθιές έννοιες του Συμβόλου της Πίστεως 
μας,Συνειδητοποίησα την υποκρισία μου,τα επιφανειακά αισθήματα μου και αναρωτιό-
μουν γιατί ήμουν εγώ εκεί;Με πληγωμένη ψυχή και μάτια υγρά ζήτησα από τον Θεό να 
μας δώσει όλους την Θεία φώτιση για να καταλάβουμε το μεγαλείο της Πίστεως μας!

ΕΛ.ΑΣ.: Χρήσιμες συμβουλές 
για την αποφυγή εξαπάτησης των πολιτών 

και κυρίως των ηλικιωμένων
-Με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα οι επιτήδειοι εξαπατούν 

τους πολίτες και τους αποσπούν χρήματα και κοσμήματα
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ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ…

Λέλα,
έλα καλέ να παίξουμε με τα φύλλα…
Έλα…
Βλέπω Ιμπρεσιονιστές,
απ` τα συναισθηματικά μου παράθυρα.
Ικετεύουν τη Φύση και
τις γυναίκες
που μαζεύουν οίκτο σε πανέρια.
.
Πόση πραγματικότητα θυσιάστηκε
στις νεκρές φύσεις και
στις ερωμένες των παραθύρων που ζωγράφισαν;
Μια αδιόρατη αταξία κυριαρχεί στα καφενεία επίσης.
Θαμώνες ταξιδεύουν στους κρεμασμένους χάρτες.
Αρχιτέκτονες κρύβονται πίσω από
«διαμαρτυρίες κτηρίων».
Το ΤΙΠΟΤΑ ψάχνει να βρει τον εαυτό του.
Τότε ,
στέλνω χαιρετίσματά στις Αγαπημένες μου λέξεις.
Τι σας κάνει η ΑΝΟΙΞΗ και
είστε ερωτευμένες μαζί της τις ρωτώ;
Αχ ,τι στιγμές! Τι στιγμές;
Όλοι οι καιροί «στοιβαγμένοι» σε ασφυκτικά
ερωτήματα της μνήμης.
Οι πόλεμοι,
ζήτησαν συγγνώμη απ` τον άγνωστο στρατιώτη 
ρωτούν;
Αχ ,τι στιγμές! Τι στιγμές!
Λέλαααα. Καλέ δεν ακούς;
Έλα να παίξουμε με τα φύλλα…
.

Γιάννης Ναζλίδης

Στο Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας 
για την παράταση της λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ 

στο Νοσοκομείο Βέροιας, ο Τάσος Μπαρτζώκας
Με αφορμή την πρόσφατα κοινοποιηθείσα Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. 

Γ6α/Γ.Π.38396,ΦΕΚ 2881-16.07.2020), σύμφωνα με την οποία περιορίζεται η λειτουργία 
του Δ.Ι.Ε.Κ στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας στο Γ’ εξάμηνο της εκπαιδευτικής περιόδου 
2020-2021, ο Τάσος Μπαρτζώκας βρέθηκε με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγεί-
ας,  αρμόδιο για το ζήτημα, κ. Ιωάννη Κωτσιόπουλο, ζητώντας την επανεξέταση της από-
φασης για την περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Τάσος Μπαρτζώκας εξέθεσε στο Γ.Γ την επιχειρη-
ματολογία του, σχετικά με την ανάγκη παράτασης λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ, καθώς σύμφω-
να με τα στοιχεία που παρατέθηκαν στο βουλευτή από τη διοίκηση του Γ.Ν Βέροιας, και 
συγκεκριμένα το Διοικητή κ. Ηλία Πλιόγκα, ο αριθμός των εγγραφών σπουδαστών είναι 
ιδιαίτερα μεγάλος. Άμεση συνέπεια της εφαρμογής της  Υπουργικής Απόφασης θα σήμαινε 
την υποχρέωση των υποψήφιων σπουδαστών-στριων σε μετάβαση σε όμορους νόμους, 
για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των σπουδών τους. Επιπρόσθετα, υφίσταται και ο 
κίνδυνος εγκατάλειψης των σπουδών στον κλάδο της νοσηλευτικής, λόγω μη ικανότητας 
ανταπόκρισης στον όγκο εξόδων που συνεπάγεται η υποχρεωτική μετακίνηση προς παρα-
κολούθηση των μαθημάτων. 

Ο κ. Κωτσιόπουλος διαβεβαίωσε το βουλευτή ότι θα επανεξετάσει το σχετικό φάκελο 
εντός της επόμενης εβδομάδας, με τα συναφή στοιχεία για την περιοχή της Βέροιας, και σε 
περίπτωση που το Δ.Ι.Ε.Κ στο Γ.Ν Βέροιας πληροί τις προϋποθέσεις που καθιστούν επιτα-
κτική τη συνέχεια της λειτουργίας του, θα εξαιρέσει τη Βέροια από τις ρυθμίσεις αναστολής 
λειτουργίας της παρούσας απόφασης. Εντός του προσεχούς διαστήματος θα υπάρξουν οι 
σχετικές ανακοινώσεις.

Ο βουλευτής ανέφερε στον κ. Κωτσιόπουλο ότι κάθε Υπουργική Απόφαση που μετα-
βάλλει μια υφιστάμενη κατάσταση, ακόμα και αν γίνεται υπό το πρίσμα του εξορθολογι-
σμού, θα πρέπει μεταξύ των καθολικών κριτηρίων να συνυπολογίζει και 

τις ιδιαίτερες συνθήκες της επαρχίας και το τοπικό συμφέρον, προκειμένου να μην α-
ποψιλώνονται από υπηρεσίες. Την άποψη αυτή συμμερίστηκε πλήρως ο Γ.Γ, διαβεβαιώνο-
ντας τον ότι θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν κατά την επανεξέταση της υπόθεσης.

Συγχαρητήρια 
για την 

Γέφυρα Κούσιου
Γέφυρα Κούσιου! Μια μεγάλη 

προσφορά των αείμνηστων αδελ-
φών Κούσιου.Μια γέφυρα που δίνει 
πνοή και  αναβαθμίζει την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων της Βέροιας, κα-
θώς ανακουφίζει την κυκλοφοριακή 
επιβάρυνση στο κέντρο της πόλης.                     

 Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συ-
νέβαλαν στην πραγμάτωση αυτού 
του τόσο σπουδαίου έργου! Λόγω α-
πουσίας μου όμως δεν μπόρεσα  να 
ανταποκριθώ στην πρόσκληση του 
Δήμου μας ως τ.Πρόεδρος  Δημοτι-

κής Κοινότητας Βέροιας, σε ένα τόσο μεγάλο και σημαντικό  
έργο. Καλορίζικη!

Eλένη Γκόγκα

Με σεβασμό 
στους ευεργέτες

Είναι απορίας άξιον! Παρευρέθηκαν και καμά-
ρωναν στα εγκαίνια της γέφυρας των αείμνηστων 
ευεργετών αδερφών Κούσιου αντί να κάνουν το 
ελάχιστο: αυτοκριτική για την πανθομολογούμενη 
ανικανότητά τους! Και είχαν το θράσος κάποιοι 
εξ αυτών να σχολιάσουν τη δική μου «απουσία» 
που κάλυπτε τη δική τους απρέπεια! Να μην πα-
ραλείψω να εξάρω και τη δουλική αντιπολίτευση, 
η οποία, αφού πέρασε γενεές δεκατέσσερις τη 
δημοτική αρχή για ανικανότητα, καμάρωνε δίπλα 
σε αυτόν που η ίδια χαρακτήριζε «ανίκανο» για 
να υπενθυμίζει και τη δική της ανάλογη ποιότητα. 
Πήγα και άναψα ένα κερί και ζήτησα με σεβασμό 
μία ταπεινή συγγνώμη από τους αείμνηστους ευ-
εργέτες. Αυτό ένιωσα ότι έπρεπε να κάνω.

Αντώνης Μαρκούλης
Επικεφαλής δημοτικής παράταξης «Προτεραιότητα στον Πολίτη»
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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.

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 Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρει-
άζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  Γηροκο-
μείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Σάββατο 25 

Ιουλίου 2020 στις 10.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Δημήτρι-
ος Ευαγ. Γκαλίτσιος σε ηλικία 93 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

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



 
Μ ε τά  α π ό 

15 χρόνια συν-
δ ι κ α λ ι σ τ ι κ ή ς 
περιήγησης, 24 
χρόνια γάμου 
και 27 χρόνια 
ως ελεύθερος 
επαγγελματ ί -

ας κατέληξα: να ντύνομαι στη «μπουτίκ 
μπαμπάς & μαμά», να τρώω από το 
«μάρκετ πεθερός & πεθερά» και να σας 
«πολεμώ» με το πληκτρολόγιο μου».

Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
την εβδομάδα που διανύσαμε, δύο 

θέματα απασχολήσανε τον μικρό μου 
Μητσάρα. Το πρώτο, εάν θα πάω να 
πολεμήσω και το δεύτερο, για την Αγία 
Σοφία.

Στο πρώτο η απάντηση ήταν εύκολη. 
Του εξήγησα ότι είναι αδύνατο να 

μπω στην παραλλαγή και ότι θα έπρεπε 
να ενώσω πέντε παραλλαγές, εργασία 
βαρετή, οπότε καλύτερα να συνεχίζω με 
κανά ταψί σάμαλι!

Το δεύτερο ερώτημα όμως ήταν δύ-
σκολο, του υποσχέθηκα όμως να τον 
πάω στην αρένα Αγιά Σοφιά, στη Νέα 
Φιλαδέλφεια.

Μουσείο του εξήγησα στην Βασιλεύ-
ουσα, μουσείο και στη Φιλαδέλφεια, μην 
στενοχωριέσαι, του επεσήμανα.

Και επειδή αρκετά και με τη δική μου 
υποκρισία και ευγένεια, αφού για μία 
ακόμη φορά τονίσω, ότι Χριστιανικά δεν 
είμαι παρά ένα παχουλό σκουλήκι που 
διαρκώς σέρνεται, να και η δική μου 
«ευλογία».

Διάβασα κάπου τα ακόλουθα: «…
συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, την 
Παρασκευή και ώρα 20:00, ημέρα λει-
τουργίας της Αγίας Σοφίας ως τζαμί, αλ-
λά και ημέρα πένθους και οδύνης για ό-
λη την Ορθοδοξία, τον Χριστιανισμό και 
ολόκληρο τον Ελληνισμό, o Μακαριότα-
τος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος κ. Ιερώνυμος θα παραστεί της 
Ιεράς Ακολουθίας του Ακαθίστου Ύμνου 
στον Καθεδρικό Ι. Ναό Αθηνών».

Η πρώτη μου αντίδραση φίλοι μου, 
ήταν ουάου και η επόμενη, αδιάφορο. 

Δηλαδή να πάω να προσευχηθώ για 
να βοηθήσει η Παναγιά και να μην είναι 
τζαμί η Αγιά Σοφιά, αλλά μουσείο!

Σώπα καλέ, μεγάλη «στενοχώρια».
Να προσέλθω και να παρακαλέσω 

την Μάνα μας, να βοηθήσει για την Αγία 
Σοφία, που συμβολίζει την «πολυπο-
λιτισμικότητα» και τον «διαπολιτισμικό 
διάλογο»!

Ακόμη να καταλάβουνε οι ιθύνοντες, 
ότι η αιτία όλων των κακών, είναι ότι οι 
Χριστιανοί Ορθόδοξοι έχουν μετατραπεί 
σε παγκοσμιοποιημένα, οικουμενιστικά, 
αγαπησιάρικα, δειλά ανθρωπάκια!

Σε μία κοινωνία που εάν πεις ότι α-
κούς Σπανουδάκη, θα σε χαρακτηρί-
σουνε φασίστα, στενοχωρηθήκανε οι 
εκπρόσωποι της ελίτ και ασταμάτητα τα 
δάκρυα. 

Κροκοδείλου ή φάλαινας, άραγε!
Να πάω να προσευχηθώ και να ζη-

τήσω συγχώρεση για την κατάντια μου, 
την κατάντια μας, ευχαρίστως. 

Να πάμε και να ζητήσουμε συγχώ-
ρεση, που το «Τη Υπερμάχω», το έχου-
με αντικαταστήσει, από τη «διακήρυξη» 
των δικαιωμάτων της κοινότητας της 
Λάσι, συγνώμη των Λόκι, ή κάτι τέτοιο 
τέλος πάντων!

Να πάμε και να ζητήσουμε συγχώ-
ρεση που συζητάμε την κατάργηση των 
Εθνικών παρελάσεων και την θέσπιση 
των παρελάσεων με αγγούρια στους 
πισινούς, ντομάτες, μελιτζάνες και όλα 
τα ζαρζαβατικά!

Να πάμε και να ζητήσουμε συγχώρε-
ση, που τους αδελφούς μας που ανατρι-
χιάζουν όταν ακούν το «Τη Υπερμάχω», 
τους λοιδορούμε και τους χλευάζουμε! 

Να πάμε και να ζητήσουμε συγχώρε-
ση, που αγωνιζόμαστε για τα γκέι πράιντ 
και δεν μας ενδιαφέρει τι έγινε στον Μα-
ραθώνα, στη Σαλαμίνα, … στο Σούλι, …

Να πάμε και να ζητήσουμε συγχώρε-
ση, που αντικαταστήσαμε τις αξίες και τα 
ιδανικά από το δόγμα, «ο καθένας ό,τι 
φάει, ό,τι πιεί κι ό,τι αρπάξει ο ποπός».

Να πάμε και να ζητήσουμε συγχώ-
ρεση, που γνωρίζουμε μόνο τον Ζαφεί-
ρη Μελά και αγνοούμε την ύπαρξη του 
Παύλου Μελά! 

Να πάμε και να ζητήσουμε συγχώρε-
ση, που έχουμε μετατρέψει την πατρίδα 
σε νεκροταφείο αξιών, σε νεκροταφείο 
αρχών, σε νεκροταφείο ιδεών, σε νεκρο-
ταφείο ιδανικών, …

Όσο αυτοί που ηγούνται της Ανατολι-

κής Εκκλησίας, εμφανίζονται μαζί με τον 
εκπρόσωπο της Δυτικής Εκκλησίας και 
λυπούνται με την ακόλουθη ανακοίνωση:

“ως αδελφοί εν Χριστώ και οι ηγέτες 
των αντίστοιχων κοινοτήτων μας εδώ 
στη Νέα Υόρκη, λυπούμαστε και κατα-
κρίνουμε την απόφαση της Τουρκικής 
κυβέρνησης να αλλάξει το status quo 
της παγκοσμίου φήμης Αγίας Σοφίας, 
και να μετατρέψει ξανά αυτό το μνημείο 
ανθρώπινου και θεϊκού επιτεύγματος σε 
ένα τζαμί.”

τότε, όσες φορές και να χτυπήσουν 
πένθιμα τις καμπάνες, ο Μεγάλος από 
επάνω, μάλλον δεν πρόκειται να μας 
λυπηθεί.

Οι Πατέρες της Εκκλησίας, Δέσποτα 
του εξωτερικού (με τα πλαστικά μαχαι-
ροπήρουνα), οι Οικουμενικές Σύνοδοι, 
… εδώ και αιώνες υποστηρίζουν ότι οι 
Καθολικοί είναι αιρετικοί και όπως κατα-
λαβαίνεις, δεν είναι δυνατόν να αποκα-
λούνται, εν Χριστώ αδελφοί!

Βρίσκονται εκτός Εκκλησίας, είναι α-
πλό.

Ένα και ένα κάνει δύο και όχι ένδεκα!
Φίλοι μου, καθημερινά αποδεικνύεται 

ότι αυτοί που ηγούνται θέσεων, δεν εί-
ναι απλώς κατώτεροι των περιστάσεων, 
αλλά υπό του μηδενός, θέσεις μόνο και 
αξιώματα!

Η πατρίδα, όμως εκτός από κροκο-
δείλια δάκρυα, έχει και αληθινά δάκρυα, 
από ανθρωπάκια, που αρνούνται να δε-
χθούν την ισοπέδωση της παγκοσμι-
οποίησης, την λαίλαπα του οικουμενι-
σμού!

Πονάμε, κλαίμε, είμαστε έτοιμοι να 
ουρλιάξουμε, αλλά ησυχάζουμε ακούγο-
ντας Σπανουδάκη:

«… Σώπασε Κυρά Δέσποινα και μην 
πολυδακρύζεις, πάλι με χρόνια με και-
ρούς, πάλι δικά Σου θάναι. Στην πύλη 
του αγίου Ρωμανού έφυγες για αλλού 
κι άγγελος θα σε φέρει εδώ στον σωστό 
καιρό. Μες την Άγια Σοφιά θα βρεθούμε 
ξανά λειτουργία μελλοντική οι Έλληνες 
μαζί»!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΥΓ.
Παρακαλώ, όπως το μυαλό μας και οι 

προσευχές μας, στις Ένοπλες Δυνάμεις 
της πατρίδας μας, …, στον απλό Έλλη-
να στρατιώτη!
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Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ!

Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό: 
Προσωπικός βοηθός ΑμεΑ, αλλά για όλους!

Από τον Σύλλογο «Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό» γνωστοποιούνται τα εξής:
« Η πολιτεία αποφάσισε  πιλοτικά να εφαρμόσει σε, συγκεκριμένες  Περιφέρειες , το θεσμό του 

προσωπικού βοηθού , για  συγκεκριμένες αναπηρίες και όχι για όλες. Ο προσωπικός βοηθός θα 
είναι το άτομο που θα επιλέξει η οικογένεια ή το ίδιο το άτομο με αναπηρία να τον βοηθά κάποιες 
ώρες την ημέρα ώστε να διευκολυνθεί η ζωή του αλλά και η ζωή της οικογένειάς του!  Εξαιρετικός 
θεσμός!! Επιτέλους γινόμαστε πολιτισμένο κράτος! ΌΜΩΣ , δυστυχώς  ΚΑΙ   από το θεσμό αυτό, 
έχει εξαιρεθεί ο αυτισμός και  η νοητική υστέρηση και μάλιστα δε τέθηκαν καν ως κατηγορία ανα-
πηρίας(όπως και πολλές άλλες κατηγορίες αναπηριών και ψυχικών διαταραχών), στο τραπέζι των 
διαβουλεύσεων ! Ο σύλλογός μας πάντα θα προασπίζει τα δικαιώματα των παιδιών μας και των οι-
κογενειών  τους . Βοηθήστε μας κι εσείς!. Δείτε το βίντεο που ακολουθεί. Κοινοποιήστε το!Συζητήστε 
το στις παρέες! Βοηθήστε να ανοίξουμε τα αυτιά που έχουν κλείσει αυτή τη στιγμή στις ανάγκες των 
αυτιστικών ενηλίκων , των ατόμων με νοητική υστέρηση, των οικογενειών τους αλλά και όλων των 
ατόμων με αναπηρίες που έχουν απόλυτη ανάγκη αυτό τον θεσμό!   . Ευχαριστούμε θερμά το site 
www.nevronas.gr   , αλλά και όλα τα σωματεία ,συλλογικότητες και διαδικτυακές ομάδες ΑμεΑ ,από 
όλη την Ελλάδα ,που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης 
και της πολιτείας! Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας όλοι μαζί για τα παιδιά μας γιατί εμείς είμαστε οι 
φωνές τους!

Σας ευχαριστούμε  από καρδιάς 
Με εκτίμηση 

Το ΔΣ του συλλόγου Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό»

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: 
«Τις νέες 

φορολογικές 
μεταρρυθμίσεις 

της Κυβέρνησης τις 
προσδοκά η κοινωνία και 

τις απαιτούν οι καιροί»
Για ένα νέο, σύγ-

χρονο, υγιές και στα-
θερό  φορολογ ικό 
πλαίσιο που εισάγει 
η Κυβέρνηση της 
ΝΔ και το οποίο θα 
λειτουργεί τόσο ως 
μαγνήτης για νέες ε-
πενδύσεις όσο και ως 
εγγυητής σοβαρότη-
τας και δικαιοσύνης 
για τους φορολογού-
μενους πολίτες έκανε 
λόγο ο Αν. Γεν. Γραμ-
ματέας ΚΟ της ΝΔ και 
Βουλευτής Ημαθίας 
κ. Λάζαρος Τσαβδα-
ρίδης στην ομιλία του επί του σχετικού Νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή 
της Βουλής.

Ο κ. Τσαβδαρίδης υπογράμμισε τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που συ-
μπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο τις οποίες προσδοκά η κοινωνία και απαι-
τούν οι καιροί. 

•Το νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», που παρέχει υποστήριξη για την απο-
πληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία, σε 
δανειολήπτες που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση, 

•Την εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, 
ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, των αγροτών μας 

•Τη μερική ή ολική απαλλαγή για περισσότερους από 1.000.000 επιχειρη-
ματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες τη φετινή χρονιά από την υπο-
χρέωση πληρωμής προκαταβολής φόρου εισοδήματος έναντι του επόμενου 
έτους.

•Τη χαμηλότερη φορολόγηση των χρηματικών ποσών που δίνουν οι γο-
νείς για την αγορά πρώτης κατοικίας από τα παιδιά τους

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ. Τσαβδαρίδης στο άρθρο 9 στο οποίο και επι-
βάλλονται δασμολογικές προσαυξήσεις σε συνάρτηση με την παλαιότητα του 
οχήματος με βάση την αντιρρυπαντική τεχνολογία EURO.

 
Ο Βουλευτής Ημαθίας ζήτησε να υπάρξει μείωση της σχετικής επιβάρυν-

σης από το νεοεισηγμένο υψηλό τέλος ταξινόμησης των μεταχειρισμένων αυ-
τοκινήτων, σε περιπτώσεις που αυτό δεν δικαιολογείται από τους χαμηλούς 
αναλογικά εκπεμπόμενους ρύπους του. 

Όπως επιχειρηματολόγησε, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η φορολο-
γία που πληρώνει ο πολίτης για τα παλαιότερης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
αυτοκίνητα, δεν θα είναι αποτρεπτική για την αγορά τους. 

Παράλληλα όμως είναι σημαντικό να θωρακιστεί και ο μέσος πωλητής με-
ταχειρισμένων αυτοκινήτων, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τεράστια οικονομική 
επιβάρυνση στη μεταβατική αυτή περίοδο, ειδικά μάλιστα όταν ακόμη και οι 
κατηγορίες οχημάτων EURO 5 a,b,c,d και e εξομοιώνονται δασμολογικά με 
οχήματα της κατηγορίας EURO 4 καθιστώντας ακόμη και σύγχρονης τεχνο-
λογίας αυτοκίνητα ασύμφορα προς εισαγωγή.
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Γράφει ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Μετά το τέλος του Β’ Π. Πολέμου του 
(1940-45),επικρατούσε η συνήθεια να προ-
βάλλονται στις αίθουσες των κινηματογράφων 
πολεμικές ταινίες Αμερικανικής παραγωγής, 
όπως η Μάχη του Στάλιγκραντ, η μάχη των Αρ-
δενών, του Τουμπρούκ  και άλλες. Μια από αυ-
τές είχε τον τίτλο.»Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 
ΚΒΑΪ» Θέμα του είχε την κακομεταχείριση ενός 
συντάγματος αιχμαλώτων του Αμερικανικού 
στρατού από τους Ιάπωνες για την κατασκευή 

μιας γέφυρας. Επίκεντρο της ταινίας ήταν η άρνηση του Αμερικανού  
συνταγματάρχη  να υποστεί κάποια  δοκιμασία των κατακτητών. Τον 
παρακάλεσαν οι αξιωματικοί του να δεχτεί για το καλό όλων. Τότε εκείνος 
μίλησε στους αξιωματικούς και στρατιώτες και τους είπε μια ρήση  πάντα 
επίκαιρη ακόμη και στις μέρες μας.

«Η ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ.»
Οι πολιτικοί μας ηγέτες δεν έχουν συνειδητοποιήσει τη σημασία αυτής 

της ρήσης.
Η μέρα  της 20ης  Ιουλίου 1974 κάθε χρόνο μας θυμίζει τις  οδυνηρές  

αναμνήσεις με θανάτους και καταστροφές για τους Έλληνες της Κύπρου. 
Την ημέρα αυτή τα τουρκικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Κύπρο και 
φέρνουν την καταστροφή. Το αποτέλεσμα ήταν να βρουν το θάνατο εκα-
τοντάδες  στρατιώτες  και πολίτες της Κύπρου και της Ελλάδος. Περισσό-
τερες από 200.000 αδελφοί μας Κύπριοι πήραν το δρόμο της προσφυ-
γιάς. Πολλοί κατέφυγαν στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο μέρος του νησιού της 
Κύπρου(38%) βρίσκεται μέχρι σήμερα υπό τουρκική κατοχή. Το τουρκικό 
καθεστώς από τότε δεν σταμάτησε να απειλεί την Ελλάδα για νέες συμ-
φορές  και να επιδεικνύει κάθε τόσο  τις αρπακτικές διαθέσεις του στην 
υπόλοιπη  Κύπρο. Το δέλεαρ  των πλούσιων υποθαλάσσιων κοιτασμά-
των φυσικού αερίου που περιβάλλουν το νησί της Αφροδίτης είναι αρκετό 
για να προκαλέσει τις αδηφάγες ορέξεις των απογόνων του Αττίλα. Αξίζει 
εδώ να θυμίσουμε ότι δεν επιτράπηκε τότε η ενίσχυση της Κύπρου από 
την Ελλάδα γιατί δεν είχαμε πόλεμο με την Τουρκία. Δεν επιτράπηκαν να 
πολεμικά μας αεροπλάνα(Νοράτλας) να μεταφέρουν εκεί τους Έλληνες 
κομάντος. Αιτία? Η Ελλάδα δεν έχει πόλεμο με την Τουρκία. Δηλαδή η 
Κύπρος δεν είναι Ελλάδα παρά ένα ξένο κράτος. Αίσχος!

 Η νοοτροπία αυτή οδήγησε στην εξόντωση του Ελληνισμού και 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες χριστιανοί 
ορθόδοξοι υπήρξαν θύματα αυτής της προκλητικής και απάνθρωπης 
συμπεριφοράς του τουρκικού εθνικισμού και της μισαλλοδοξίας στη Μ. 
Ασία, τον Πόντο και τα άλλα κράτη. Το σημαντικό σε όλες αυτές τις θανα-
τηφόρες συγκρούσεις της Ελλάδος με τους απογόνους των Τατάρων και 
του Αττίλα,  οι ηγέτες των, υποτίθεται πολιτισμένων ευρωπαϊκών χωρών, 
παράστησαν κυνικοί θεατές και υποκριτικές. Το οικονομικό τους συμ-

φέρον, ακόμη και σήμερα, είναι πάνω τις ανθρώπινες ζωές. Για το ρόλο 
αυτό τα εύσημα διαχρονικά τα δικαιούται η «φίλη» μας Γερμανία. Για το 
πρόβλημα αυτών των δυσάρεστων καταστάσεων βαρύνονται οι Έλληνες 
πολιτικοί με τη μεγαλύτερη ευθύνη. Έμειναν δέσμιοι του φόβου και της έλ-
λειψης τόλμης του πολιτικού αναστήματος. Εκτός ολίγων οι περισσότεροι 
υπήρξαν κατώτεροι των περιστάσεων. Το μέλλον διαγράφεται αβέβαιο και 
επισφαλές. Πολλά τα ερωτηματικά που δημιουργούνται.

Οι Έλληνες: γιατί δεν απάντησαν με τα Σεπτεμβριανά το 1955 παρά 
άφησαν εκτεθειμένο τον Ελληνισμό της Πόλης να καταστραφεί και να εκ-
διωχθεί. Γιατί αμέσως δεν  συγκεντρώσαμε όλους τους Μουσουλμάνους 
της Θράκης(είναι η εγγύηση για τους Έλληνες της πόλης) και να τους 
στείλουμε κατεπειγόντως δώρο στον Πρωθυπουργό της Τουρκίας Μεντε-
ρές? Οι Τούρκοι είναι ανατολίτες απολίτιστοί. Δεν τηρούν το λόγο τους. Το 
ίδιο συνέβη και το 1964 με την Κύπρο. Είναι διδάκτορες και υπομονητικοί 
στα παζάρια τους.  

Σήμερα, ύστερα  από 46 χρόνια, από την τουρκική εισβολή στην Κύ-
προ  οι κυβερνήσεις της Ελλάδος και της Κύπρου αναζητούν τρόπους να 
αποτρέψουν την επανάληψη της  εισβολής. Παρακαλούν τους προδότες  
ηγεμόνας των ευρωπαϊκών κρατών και της Αμερικής να μεσολαβήσουν 
για την αποτροπή κάποιου θερμού επεισοδίου.    Φτάσαμε στο σημείο 
να συστήσουμε και  την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κατερίνη 
Σακελλαροπούλου (από το χωριό μου, τη Σταυρούπολη Ξάνθης, για να 
μη ξεχνιόμαστε) να παρακαλέσει τον ανθέλληνα Πάπα Φραγκίσκο να με-
σολαβήσει για τη σωτηρία μας.? 

  Δεν γνωρίζουν οι Έλληνες πολιτικοί ηγέτες ότι κάθε μεσολάβηση μιας 
ξένης δύναμης χαμένοι είμαστε εμείς. Οι Τούρκοι πήραν το μπαξίς τους. 
Στα Ίμια το 1996 μεσολάβησε ο Κλίντον στην αποτροπή όχι βέβαια από 
αγάπη. Στη Μαδρίτη, το ‘97, νομίζω απαγορεύτηκε το δικαίωμα της προ-
έκτασης σε 12 μίλια των νησιωτικών μας  ακτών. Τώρα μεσολάβησε η κ. 
Μέρκελ της οποίας τα συναισθήματα για την Ελλάδα είναι πολύ φιλικά! 
Κάτι ετοιμάζει για την Τουρκία.

Μη, όμως,  φαντάζεστε ότι και η Τουρκία εύκολα θα τολμήσει στον 
πόλεμο. Γνωρίζει τους σφετεριστές των εδαφών της που είναι οι Αρμένιοι 
και οι Κούρδοι των  30 εκατομμυρίων. Κάθε φορά που θέλει η Τουρκία να 
αρπάξει κάτι εμείς υποχωρούμε. Έτσι τώρα ζητιανεύουμε βοήθεια. Ποιος 
Έλληνας το δέχεται αυτό. Ασχολείστε , κύριοι με του λαθραίους εισβολείς 
στη χώρα μας και τους κάνετε Έλληνες. Ντροπή, 

Κύριοι, εσείς που επωμίζεστε την τύχη της χώρας αυτής οφείλετε να 
γνωρίζετε ότι η ελευθερία δεν χαρίστηκε σε κανέναν, ούτε η λογική υπήρ-
ξε ασφαλής σύμβουλος. Ο Ελληνικός λαός δε ζητιανεύει την Ελευθερία 
του αλλά τη διεκδικεί με κόστος αγώνων και θυσιών. Ούτε φοβάται κανέ-
να. Αναμετρήθηκε στην ιστορία με την Ιταλία, τη Γερμανία στο Β’ΠΠ και 
διέσυρε το γόητρό τους,

«Τους τολμηρούς η τύχη βοηθάει».
ΥΓ.
 Η παρουσίαση των Αγωνιστών του 1821 θα συνεχιστεί το Σεπτέμβριο 

2020. 

ΘΛΙΒΕΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974
«Η πρώτη υποχώρηση θα φέρει και την δεύτερη»  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                         Αρ. Πρωτ. 3131
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                         Ημ/νια 22/07/2020
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
και δ.τ. «ΚΑΠΑ» 
Ζ΄ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 
Κ.Α.Π.Η. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
  Έχοντας υπόψη : 
 -Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, 

τις διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’εκποίησιν   
πραγμάτων των δήμων και των κοινοτήτων»

 -Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

-Τις διατάξεις του αρθ. 194 του Ν.3463/2006 «Μίσθωση ακινή-
των των Δήμων και των Κοινοτήτων» 

-Την υπ’ αριθ. 54/2020(ΑΔΑ:ΩΧΘΞΟΚΨΓ-ΗΥΨ) απόφαση του 
Δ.Σ. με την οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπή εκτίμησης ακινήτων 
και επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την μίσθωση ακινήτων 

-Την υπ’ αριθ. 75/2020(ΑΔΑ:ΨΣΘΦΟΚΨΓ-ΗΛΖ): απόφαση του 
Δ.Σ. περί καθορισμού των όρων  την Δημοπρασίας 

Προκηρύσσει 
Δημόσιο  προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την με  

δημοπρασία μίσθωση ακινήτων για την στέγαση του Κ.Α.Π.Η. 
Καλλιθέας του Ν.Π. ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας

 –Το ακίνητο να έχει εμβαδόν ωφέλιμο συνολικής επιφάνειας 
κυρίων και βοηθητικών χώρων, τουλάχιστον 160-180 τ.μ. και να 
είναι το πλησιέστερο οίκημα στην περιοχή που στεγάζεται ήδη το 
υπάρχον, (στην οδό Κομνηνών 42, στο κέντρο περίπου της περιο-
χής Καλλιθέας). 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προ-
θεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, από 
Δευτέρα 27/07/2020 έως την Δευτέρα 17/08/2020.

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή απο-

κλεισμού, κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, κυρίως φάκε-
λο, ο οποίος θα περιέχει: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο 
το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυ-
ξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

2. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Βέροιας και το Ν.Π. «ΚΑ-
ΠΑ Δήμου Βέροιας» περί μη οφειλής που να ισχύει την ημέρα του 
διαγωνισμού 

3. Φορολογική ενημερότητα που να ισχύει την ημέρα του δια-
γωνισμού. 

4. Φάκελος τεχνικής προσφοράς όπως αναγράφετε στην αναλυ-
τική διακήρυξη.

Σχετική διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αναλυτικούς 
όρους θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του 
Ν.Π. ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας στην οδό Ζωγιοπούλου 5, 4ος όροφος 
και στην ιστοσελίδα του Ν.Π. www.veriakapa.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       
ΤΟΥ Ν.Π. ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                                   

ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Παρατείνεται έως τις 

31 Αυγούστου η υποβολή 
αιτήσεων για εννέα

 υποτροφίες 
σπουδών επαγγελματικής 

εκπαίδευσης 
Παρατείνεται έως και τις 

31 Αυγούστου 2020 η υπο-
βολή αιτήσεων για εννέα (9) 
υποτροφίες σπουδών για την 
Περιφέρεια Μακεδονίας, που 
παρέχει ο θεσμός «Υποτρο-
φίες στις Περιφέρειες», μια 
πρωτοβουλία των εκπαιδευ-
τικών φορέων ΙΕΚ ΑΛΦΑ, 
Mediterranean College, ΑΛ-
ΦΑ studies (Κ.Δ.Β.Μ.2) και 
Mediterranean Professional 
Studies (Κ.Δ.Β.Μ.2), μέσω του 
θεσμού «Υποτροφίες στις Περιφέρειες» ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα χορηγηθούν εννέα (9) υπο-
τροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με κοινωνικοοικονομικά και ακα-
δημαϊκά κριτήρια (επίδοση στο λύκειο) σε οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμ-
μα σπουδών που ενδιαφέρει τους δικαιούχους, μεταξύ των ειδικοτήτων και 
των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από τους συνεργαζόμενους 
εκπαιδευτικούς φορείς. 

Η προκήρυξη των υποτροφιών καθώς και η σχετική αίτηση συμμε-
τοχής έχουν αναρτηθεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (Ενημέρωση \ Προκηρύξεις) και είναι διαθέσιμες 
στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-
GR&page=62&proclid=4322

Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που συγκροτείται από 
εκπροσώπους των μεγαλύτερων θεσμικών, οικονομικών 
και κοινωνικών φορέων της Περιφέρειας και πολίτες της 
Κεντρικής Μακεδονίας, υιοθέτησε ομόφωνα το παρόν ψή-
φισμα καταδίκης για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε 
Τζαμί, από τον Τούρκο Πρόεδρο Ρ.Τ. Ερντογάν.

ΨΗΦΙΣΜΑ
«Ο Ναός της Αγίας Σοφίας, αποτελεί ένα από τα κο-

ρυφαία μνημεία της Χριστιανοσύνης και της παγκόσμιας 
Πολιτιστικής κληρονομιάς, αναγνωρισμένο και τιμώμενο 
ως τέτοιο και από την UNESCO.

Για πάνω από 1.000 χρόνια, λειτούργησε ως Ιερός 
Ναός της Ανατολικής Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης και απο-
τελεί ένα θαύμα αρχιτεκτονικής τελειότητας που χαρακτη-
ρίζει την χιλιόχρονη ελληνική βυζαντινή παράδοση. 

Η βεβήλωση της Αγίας Σοφίας, με την απαράδεκτη με-
τατροπή της σε μουσουλμανικό Τζαμί, αναιρεί την λειτουρ-
γία της ως Παγκόσμιου Μνημείου και Μουσείου, που από 
το 1935 επιχειρούσε να αποτελέσει μια “ουδέτερη λύση” 
και να αποκρύψει την απαγόρευση λειτουργίας της ως 
Ορθόδοξου Χριστιανικού Ναού του Οικουμενικού Πατρι-
αρχείου Κωνσταντινουπόλεως, που όφειλε να είναι. 

Με την απόφαση αυτή, ο Τούρκος Πρόεδρος, επανέρ-
χεται στην αναχρονιστική και παράνομη σήμερα, λογική 

του κατακτητή του 1453, που έχει κάθε δικαίωμα επί των 
κατακτημένων εδαφών, του υποδουλωμένου λαού και των 
πολιτιστικών μνημείων της κατακτημένης χώρας! Ταυτό-
χρονα, επανέρχεται στη θρησκευτική μισαλλοδοξία, στην 
καταπάτηση του σύγχρονου νομικού πολιτισμού, που έχει 
βάση το Διεθνές Δίκαιο. Η δειλή προσπάθεια της Τουρκίας 
λοιπόν, για προσέγγιση του Δυτικού Πολιτισμού και του 
Ευρωπαϊκού ιδεώδους, φαίνεται να ανήκει πλέον στο πα-
ρελθόν!

Η νομιμόφρων και φιλειρηνική ανθρωπότητα πρέπει να 
συναισθανθεί τον κίνδυνο και την απειλή που εξελίσσεται 
από μια σοβινιστική, επεκτατική και μιλιταριστική Τουρκία, 
που κινείται στα βήματα των θρησκευτικών συγκρούσεων 
του παρελθόντος, αναβιώνοντας μνήμες των γενοκτονιών 
των Χριστιανικών λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Καλούμε την οργανωμένη Διεθνή Κοινότητα και ιδίως 
την Ενωμένη Ευρώπη, να καταδικάσει την παράνομη και 
μισαλλόδοξη αυτή πράξη και να αντιδράσει έμπρακτα σε 
αυτήν, καθώς προοιωνίζεται δεινά για το μέλλον της ειρή-
νης, της σταθερότητας και της συνεργασίας των λαών και 
των πολιτισμών. 

Ο Πρόεδρος της 
Περιφερειακής Επιτροπής

 Διαβούλευσης Π.Κ.Μ.
Δρ. Βενιαμίν Ισ. Καρακωστάνογλου

Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.»

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ψήφισμα της Περιφερειακής 

Επιτροπής Διαβούλευσης για την Αγία Σοφία



Πολύδυναμικάκινείταικαιφέτοςηομάδατων
ΑετώνΒέροιας, όσοναφορά τουςυποστηρικτές
τηςπροσπάθειαςτουσυλλόγουστηΓΕθνική.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώ-
σουμεπως τηφετινήσεζόνθα είναι μαζί μαςη
εταιρία ΝΕΣΤΩΡΑ.Ε., που δραστηριοποιείται
στην εμπορίαΑνταλλακτικών τρακτέρ και Γε-
ωργικών μηχανημάτων, με έδρα τη Σίνδο και
συγκεκριμένατο8οχλμ.τηςΕθνικήςΟδούΘεσ/
νίκης–Αθηνών,

Παράλληλα, στο team των υποστηρικτών
μας θα είναι και τοΠλυντήριοΧαλιών “Κύκνος”
στηΝέαΝικομήδειαΗμαθίας, είναι μία από τις
αναπτυσσόμενες επιχειρήσειςστηνπεριοχήαλ-
λάκαιτιςπιοαναγκαίες,καθώςέχουν“λύσει”τα
χέριατωννοικοκυριών,χρησιμοποιώνταςόλατα
τελευταίαμέσαστηνφροντίδατωνχαλιών.

Ηδιοίκηση τωνΑ-
ετών Βέροιας αισθά-
νεται ιδιαίτεραυπερή-
φανη για το γεγονός
πως σε τόσο δύσκο-
λους οικονομικά και-
ρούς, οι επιχειρημα-
τίες τηςπεριοχής (και
όχι μόνο) στηρίζουν την
προσπάθειαμας!

Ευχόμαστεσεόλουςυγείακαιευημερίαστιςεπι-
χειρηματικέςδραστηριότητεςκαιπάντα επιτυχίεςσε
ότιπραγματεύεστε!

 Την αποχώρηση τεσσάρων παικτών ανακοίνωσε
η ομάδα βόλεϊ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΤηνλύσητηςσυνεργασίαςμετουςαθλητέςΤζελάτι,Στίγγα,ΚαρασαρλίδηκαιΡεμπούτζιαανακοίνωσεη
ομάδαβόλεϊ τουΦΙΛΙΠΠΟΥ.Αναλυτικά: «Ηδιοικούσα επιτροπή τουΑ.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιαςανακοινώνει
τηνλύσητηςσυνεργασίαςτης,μετουςαθλητέςΑινείαΤζελάτι,ΚάσσανδροΣτίγγα,ΒασίληΚαρασαρλίδηκαι
ΤάσοΡεμπούτζια.Οιπαραπάνωαθλητές, στοπλαίσιο τηςσυνεργασίας τουςμε την ομάδα,προσέφεραν
πολλά,συμβάλλονταςταμέγιστα,στηνκατάκτησητουτίτλουτηςΑ2καιστηνεπίτευξητουστόχουτηςανό-
δουστηνVolleyLeague,γιαπρώτηφοράστηνιστορίατουσυλλόγου.Ηοικογένειατουτμήματοςβόλεϊτου

ΦίλιππουΒέροιας τους ευχαριστεί
θερμάγιατηνπολύτιμηπροσφορά
τουςκαιτουςεύχεταιυγείακαικάθε
επιτυχίαστησυνέχειατηςκαριέρας
τους».
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Μεσερίτεσσάρωννικώνηεφηβικήομάδαχαντ
μπολτουΦιλίππου«βαδίζει»πλέονπροςτοντελικό
μετάκαι τηννίκηεπί τουΚερκυραικούμε34-23και
τουΟλυμπιακούμε31-30.

ΟΦίλιπποςδενδυσκολεύτηκεκαθόλουκαιπήρε
μίαεύκοληνίκημετονΚερκυραϊκό,έχονταςτοπρο-
βάδισμαστοσκορμε διαφοράασφαλείας,Μάλιστα
η διαφορά εκτινάχθηκε και στα13 γκολ (16-29) και
φυσικάστηνλήξητοσκορέμεινεστο34-23.Αντιθετα
άντεξε τηνπιεσημε τονΟλυμπιακό και επικράτησε
καισ’αυτότοματς.

ΓΣΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ23-34
Πεντάλεπτα: 1-2, 3-5, 4-7, 5-10, 8-14, 9-17 (η-

μχ.),11-21,12-23,13-27,16-29,19-32,23-34
ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ (Πέρρος):Αγάθος 1, Ζέρβας 1,

Κουρτέσης 4,Μπόχτης, Ξενίδης 2, Σπίγγος,Μπά-
μπουρας 3,Μπούας 1,Μεσημέρης, Κοσκινάς 6,
Χατζηπαρασίδης1,Ντούκο4.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Παυλίδης):Στανκίδης, Γιάννου,Νιώ-
πας1,Καραγιοβάννης 4,Τζωρτζίνης 1,Πετρομελί-
δης 9,Παπαγιάννης 4,Δούρδας 3, Χατζηαντώνο-
γλου 4, Κακαφίκας 1, Γεωργιάδης 3,Αμπρικίδης,
Ιωαννίδης,Ντιβανίδης,Αντωνιάδης4

Διαιτητές: Κουτσός- Ζήσης,Δίλεπτα: -,Πέναλτι:
0/0-2/3

3ηαγωνιστικήΑΟΠροσοτσάνης-ΆρηςΝίκαιας
0-10 (α.α.) Κερκυραϊκός-ΦίλιπποςΒέροιας 23-34
ΑΕΚ-Ολυμπιακός36-24

Σάββατο25Ιουλίου2020
Β’φάση
ΟΑΚΑ12:00Ολυμπιακός-ΑΣΕΔούκα
ΟΑΚΑ14:00ΑΕΚ-ΦίλιπποςΒέροιας

*ΜετάτηχθεσινήνίκητουΦιλίππουμε31-30επί
τουΟλυμπιακούθααντιμετωπίσεισήμεραστις14.00
στοντελικότουΕφηβικούΠρωταθλήματοςτηνΑΕΚ

Σε αναζήτηση νέου 
προπονητή βρίσκεται 
ο Αγροτικός Αστέρας 

Αγ. Βαρβάρας, καθώς ο 
Αντώνης Παπατζίκος αποχω-
ρεί για την Ρόδο.

Αναλυτικάηανακοίνωση:
OΑγροτικός αστέραςΑγιάςΒαρβά-

ραςευχαριστείτονΠροπονητήκαιφίλο
ΑΝΤΩΝΗΠΑΠΑΤΖΙΚΟ για την άψογη
συνεργασία.

Το χρονικό διάστημα που έμεινε
στην ομάδα μας κατάφερε εις πέρας
όλες τιςπροκλήσειςπου εμφανίστηκαν
στοδρόμοτου,καιμαζίμετιςπαίκτριες,
τηνάνοδοστηνΑεθνική.

ΟΑντώνηςμεπολύχαράκαιενθου-
σιασμό αποδέχτηκε να αναλάβει και
φέτοςτηνομαδαμαςαλλάδέχτηκεανα-
πάντεχηπροστασημεπολύκαλέςπρο-
οπτικές για τον ίδιο( βοηθόςπροπονη-
τή) ,από τηνΠΑΕΡΟΔΟΥπουαγωνί-
ζεταιστηΚATHΓOPIA : football league
με ΠPOΠONHTH τον κ. BEΛITZEΛO
KΩΣTA.

Μετά απόπολύ κουβέντα καταφέραμε να τον
πείσουμε να αρπάξει την ευκαιρία και να δεχτεί.
Τον ευχαριστούμε για τον επαγγελματισμό του ,α-

νεβάζονταςτονπήχησεόλουςεμάς!
ΚαλήεπιτυχίαΑντώνηαπόκαρδιάς,καιναμην

ξεχνάςότιθαανήκειςπάνταστηνοικογένειαμας.

Στοντελικόσήμερα
οΦίλιπποςαπέναντι

στηνΑΕΚ

Αποχωρεί ο Παπατζίκος
από την Αγ. Βαρβάρα
Σεαναζήτησηνέουτεχνικού

ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΝΕΣΤΩΡΑ.Ε.καιΠλυντήριαΧαλιών“ΚΥΚΝΟΣ”
οιυποστηρικτέςμαςγιατησεζόν2020/2021!
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Βεροιώτικα και Λαογραφικά
Μετηνευκαιρίατηςαυριανήςεορτής

Αγία Παρασκευή
Ο βίος – τα θαύματα – ο τάφος της – τρεις εκκλησίες στη Βέροια

ΤουΜάκηΔημητράκη

ΗΑγία Παρασκευή γεννήθη-
κε στη Ρώμη τον 2ο μ.Χ. αιώνα
(κατά μία εκδοχή το 117 μ.Χ.)
στα χρόνια του αυτοκράτοραΑ-
δριανού.ΓεννήθηκεημέραΠαρα-
σκευήγι’αυτόέλαβεκαιτοόνομα
αυτό ενώ οι ευσεβείς γονείς της
ΑγάθωναςκαιΠολιτείαφρόντισαν

γιατηχριστιανικήτηςαγωγή.
Ορφάνεψε σε ηλικία μόλις 20

χρονών και μετά το θάνατο των
γονέων της μοίρασε τη μεγάλη
περιουσία που κληρονόμησε
στουςφτωχούς.Στησυνέχειαανέ-
πτυξεμεγάληιεραποστολικήδρα-
στηριότητα τόσο στη Ρώμη όσο
καιστηγύρωπεριοχή.

Ταβασανιστήρια–τοθαύμα
Η δράση της προκάλεσε τον

αυτοκράτοραΑντωνίνο ο οποίος
στην αρχή προσπάθησε να την
μεταπείσει και να απαρνηθεί τη
θρησκεία τηςχωρίςφυσικάνα το
κατορθώσει.Έτσιτηνυπέβαλεσε

φρικτάβασανιστήρια, γνωστή τα-
κτική τηνπερίοδο των διωγμών.
Ανάμεσά τους και σ’ αυτό της
πυρακτωμένης περικεφαλαίας.
Τοποθέτησαν δηλαδήστο κεφάλι
της μια περικεφαλαία την οποία
προηγουμένωςείχανπυρακτώσει.

Σύμφωνα με την παράδοση
ηΠαρασκευή δεν έπαθε το πα-
ραμικρό γι’ αυτό και οΑντωνίνος
διέταξε να βάλουν σε ένα καζά-
νι-λέβητακαυτόλάδικαιπίσσα.Α-
κολούθωςπλησίασαν τοπρόσω-
ποτηςΑγίαςστολέβητα,ηοποία
υπέστη το μαρτύριο αγόγγυστη
καιατάραχηενώταυτόχροναέμει-
νε άθικτη.ΟΑντωνίνοςπουπα-
ρακολουθούσε τα βασανιστήρια
θέλησεναδοκιμάσειανπράγματι
τολάδιήτανκαυτό.Καθώςλοιπόν
πλησίασε τοπρόσωπό τουστην

επιφάνεια του λέβητα τυφλώθηκε
απότηνυψηλήθερμοκρασία.

ΗΑγίαΠαρασκευήμετηνπρο-
σευχή της έδωσε ξανά το φως
στον αυτοκράτορα με αποτέλε-
σμα ο άσπονδος διώκτης της να
πιστέψει στονΧριστό, άφησε την
ίδιαελεύθερηενώταυτόχροναδι-
έταξενασταματήσουνοιδιωγμοί.

ΑργότερασταχρόνιατουΑυ-
τοκράτοραΜάρκουΑυρήλιου, η
Αγία Παρασκευή επεξέτεινε το
ιεραποστολικότηςέργοκαιστην
Ελλάδαγεγονόςπουόργισε τον
ειδωλολάτρη άρχοντα Ταράσιο
που διέταξε τη φυλάκισή της.
Στη συνέχεια υπέστη και άλλα

βασανιστήρια με αποκορύφωμα
ότι ρίχτηκε σε χώρο με φαρμα-
κερά φίδια. Όλα τα υπέμεινε με
αξιοθαύμαστη καρτερία γι’ αυ-
τό διατάχθηκε ο αποκεφαλισμός
της.

Οτάφος–ΗΜονήΠούντα
ΓιατοντόποτουτέλουςτηςΑ-

γίαςΠαρασκευήςυπάρχουντρεις
εκδοχές. Έτσι μία εκδοχή θέλει
ο αποκεφαλισμός τηςΑγίας να
έγινεστηΡώμηοι χριστιανοί της
οποίαςκατόρθωσανκαιπήραντο
τίμιο λείψανό της και το έθαψαν
σε κάποια κατακόμβη.Ηδεύτερη
εκδοχήθέλειναέγινεστηνπεριο-
χήτωνΤεμπώνστηγνωστήομώ-
νυμη τοποθεσία.Τέλος μία τρίτη,
ίσως η επικρατέστερη, θέλει τον
τάφο τηςστηΜονήΠούντα στη

θέσηΧόχλα κοντά στον οικισμό
ΚαναλάκιτηςΠρέβεζας.ΤοΚαθο-
λικό της γυναικείας αυτήςΜονής
είναι αφιερωμένο στηνΑγίαΠα-
ρασκευή.Μέσαστο ναό και στο
δεξιόκλίτοςτουβρίσκεταιοτάφος
τηςΑγίαςενώδίπλαακριβώςαπό
τοντάφουπάρχειμεγάληωοειδής
πέτρα στην οποία σύμφωνα με
την παράδοση στηρίχτηκε ηΑ-
γίαΠαρασκευήπροσευχόμενη τη
στιγμήτουαποκεφαλισμού.

ΗΑγίαΠαρασκευή
προστάτιδαγιατα«μάτια»

καιτωνοπτικών
Απόρροια του θαύματος,που

με τηνπροσευχή της ηΑγίαΠα-
ρασκευή ξανάδωσε τοφωςστον
αυτοκράτοραΑντωνίνο, είναι να
θεωρείται ηΑγία για τα«μάτια»
ενώτιμάται ιδιαίτερααπότουςο-
πτικούςπουτηνθεωρούν«προ-
στάτιδά»τους.

Εκκλησίες–Μοναστήρια
Η εκκλησία μας χαρακτηρίζει

τηνΑγία Παρασκευή «ευσεβή»
και η μνήμη της τιμάται στις 26
Ιουλίου.Η τιμή και μνήμη της α-
ποτελεί μια γιορτή που ενώνει
τουςΈλληνες από τηΘράκημέ-
χρι τουςΜολάους τηςΛακωνίας
και από τηΒόρειοΉπειρο μέχρι
τηνΚύπρο.Θεωρείται από τις α-
γαπημένεςΑγίες τηςΟρθόδοξης
Εκκλησίας γεγονόςπου αποδει-
κνύεται από το γεγονός ότι το ό-
νομάτηςέχουναρκετοίοικισμοί,
πολλάμοναστήριακαιπάμπολες
εκκλησίεςπουπανηγυρίζουν α-
νήμερατηςγιορτήςτης.

ΤρειςεκκλησίεςστηΒέροια
Οπρώτος ναός τηςΑγίας

Παρασκευήςβρίσκεταιστησυμ-
βολήτωνοδών28ηςΟκτωβρίου
καιΔαβάκη (κοντά στο πάρκο
τηςΕλιάς)καιείναιαπότουςπα-
λαιότερους βυζαντινούς ναούς
της Βέροιας και κτίστηκε κατά
τον14οαιώνα.Κατάτον15οαι-
ώναο ναός ευρύνθηκεπρος τη
βόρειαπλευράμετηδημιουργία
δύο τόξων που στηρίζονται σε
ένανκίονακαιέτσιπήρετημορ-
φήτρίκλιτηςβασιλικής.

Τέλη του 16ου αιώνα με αρ-
χές του17ουηαρχικήκόχη του
ιερού κατέρρευσε και κτίστηκε
νέαενώκαιστιςαρχέςτου18ου
αιώναέγινανκιάλλεςεπιδιορθώ-
σεις-ανακαινίσεις οπότε ο ναός
πήρετησημερινήτουμορφή.

Από την αρχική διακόσμηση
του14ουαιώνασήμερα είναι εμ-
φανείς λίγες παραστάσεις (κά-
θοδοςστονΆδη κ.ά.).Υπάρχουν
ακόμητοιχογραφίεςτου15ουαιώ-
να(βάπτιση-ΔεύτερηΠαρουσία)
ενώ υπάρχουν τοιχογραφίες και
τουτέλουςτου16ουαιώναμεαρ-
χέςτου17ου (Ευαγγελισμός–Α-
νάληψηκ.ά.).Οναόςανήκειστην
ενορίατουΑγίουΣτεφάνου.

Οδεύτεροςναός,όπωςανα-
φέρει ο βυζαντινολόγοςΘανάσης
Παπαζώτος αποτελεί έναν πρό-

χειρο και υποτυπώδη λατρευτι-
κό χώροστηναυλή ενόςσπιτιού
στηνοδόΔημοσθένους.Αποτελεί
απλοϊκή μορφή τρίκλιτου ναού,
μεεπικλινήστέγηκαιχωρίςτοιχο-
γραφίες.Δεν υπάρχουν σημάδια
γιατηχρονολόγησητουναούαυ-
τού ο οποίος ανήκει στην ενορία
τηςΠαναγίαςΔεξιάς.

Οτρίτοςναόςβρίσκεταιστην
τοποθεσίαΠασα-Κιόσκι - Καλλι-
θέακαικτίστηκεσ’έναίσωμαπου
δημιούργησαν οι Πόντιοι κάτοι-
κοι της περιοχής ανάμεσα στις
βραχώδεις πλαγιές της άλλοτε
χαράδραςστηνοποίαυπήρχεπη-
γή-βρύση.

Γύρωστα1958στονχώροκα-
τασκευάστηκε έναπροσκυνητάρι
και ακολούθησε η ανέγερσηΝαϊ-
δρίου όπου και σήμερα υπάρχει
αγίασμακαισ’αυτότιμάταιηΖω-
οδόχοςΠηγή.Στηνανέγερση του
Ναϊδρίουσημαντικότατηυπήρξεη
προσφορά αντρών και γυναικών
τηςσυνοικίας με τηνπροσωπική

τουςεργασία.
Ηστενότητα,λόγωχώρου,του

Ναϊδρίου με την ταυτόχρονη αύ-
ξησητουπληθυσμούτηςσυνοικί-
ας ανάγκασαν την εκκλησιαστική
επιτροπή να προχωρήσει στην
αρχήστην επέκταση τουΝαϊδρί-
ου και αργότερα ναπροστεθεί κι
άλλος όροφοςπάνωαπό τοΝα-
ΐδριο.

Οσημερινόςναόςρυθμούβα-
σιλικήςμετρούλοείναιενοριακός
και είναι αφιερωμένος στηνΑγία
Παρασκευή αλλά και στηνΑγία
Αναστασία τη Φαρμακολύτρια.
Από το 1986 διαθέτει υψηλό κα-
μπαναριό δωρεά της Ευτέρπης
Δακελοπούλου.

Παραμονή και ανήμερα της ε-
ορτής τηςΑγίας στον ευρύτερο
χώρο γίνεται μεγάλο πανηγύρι
που οργανώνει η εκκλησία και ο
ΠολιτιστικόςΣύλλογος τηςΚαλλι-
θέαςμεπλούσιοφολκλορικόπρό-
γραμμα.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του
άρθρου 79 του Ν. 4555/2018
που αντικατέστησε την παρ. 1
τουάρθρου78τουΝ.3852/2010
(Α΄87) τοΔημοτικόΣυμβούλιοΑ-
λεξάνδρειας,προκειμένουνασυ-
γκροτήσει τοΣυμβούλιοΈνταξης
Μεταναστών και Προσφύγων,
ως συμβουλευτικό όργανο του
Δήμου, για την ενίσχυση της έ-
νταξης των μεταναστών και των
προσφύγωνστην τοπική κοινω-
νία,απευθύνειανοιχτήπρόσκλη-
σηστουςεκπροσώπουςαναγνω-
ρισμένων φορέων συλλογικής
εκπροσώπησης μεταναστών και
προσφύγωνπου δραστηριοποι-
ούνταιστοΔήμοΑλεξάνδρειας.

Τα συμβούλια ένταξης μετα-

ναστών και προσφύγων αποτε-
λούνταιαπόέντεκα(11)μέλη,τα
οποίαορίζονταιαπότοοικείοδη-
μοτικόσυμβούλιο.Ωςμέληορίζο-
νται έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι
και πέντε (5) εκπρόσωποι ανα-
γνωρισμένων φορέων συλλογι-
κής εκπροσώπησηςμεταναστών
καιπροσφύγων.

Αρμοδιότητες τουΣυμβουλίου
ΈνταξηςΜεταναστών και Προ-
σφύγωνείναι:

α] η καταγραφή και η διερεύ-
νηση προβλημάτων που αντι-
μετωπίζουν οι μετανάστες και οι
πρόσφυγες, που κατοικούν μό-
νιμαστηνπεριφέρεια τουοικείου
δήμου,ωςπροςτηνένταξήτους
στηντοπικήκοινωνία,τηνεπαφή

τουςμεδημόσιεςαρχέςήτηδη-
μοτικήαρχή.

β] Η υποβολή εισηγήσεων
προς το δημοτικόσυμβούλιο για
την ανάπτυξη τοπικών δράσεων

προώθησης της ομαλής κοινω-
νικής ένταξης των μεταναστών
καιπροσφύγωνκαι,ενγένει,την
επίλυση τωνπροβλημάτωνπου
αυτοίαντιμετωπίζουν,ιδίωςμέσω

της οργάνωσηςσυμβουλευτικών
υπηρεσιών από τις δημοτικές υ-
πηρεσίεςκαι

γ]Ηδιοργάνωσησεσυνεργα-
σίαμετονδήμοΑλεξάνδρειαςεκ-
δηλώσεωνευαισθητοποίησηςκαι
ενίσχυσης της κοινωνικήςσυνο-
χήςτουτοπικούπληθυσμού.Κα-
τόπιν τωνανωτέρωκαλούνται οι
αναγνωρισμένοιφορείς συλλογι-
κής εκπροσώπησηςμεταναστών
καιπροσφύγωνπου δραστηριο-
ποιούνται σύμφωνα με το κατα-
στατικό τουςσε εθνικό επίπεδο,
να καταθέσουν αίτησησυμμετο-
χήςστοΣ.Ε.Μ.Π.,αναγράφοντας
σε αυτήν ταπλήρηστοιχεία του
εκπροσώπου τουσυλλόγου (τη-
λέφωνοεπικοινωνίας,διεύθυνση,

ηλεκτρονική διεύθυνση) καθώς
και του αναπληρωτή του, μέχρι
την31/07/2020.Ηαίτησηθασυ-
νοδεύεται από αντίγραφο κατα-
στατικού του συλλόγου. Για πε-
ρισσότερεςπληροφορίεςμπορεί-
τε να απευθυνθείτε στο Γραφείο
ΥποστήριξηςΠολιτικώνΟργάνων
τουΔήμουΑλεξάνδρειας, Γραμ-
ματείαΔημοτικού Συμβουλίου:
καΖαρκάδαΟλυμπία,γραφείο8,
1οςόροφος,ΕθνικήςΑντίστασης
42,Αλεξάνδρεια, τηλέφωνο  επι-
κοινωνίας2333350161.

Ηπρόεδρος
τουδημοτικούσυμβουλίου

Αλεξάνδρειας
ΌλγαΜοσχοπούλου

ΔήμοςΑλεξάνδρειας:
Νέα πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Συμβούλιο ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων
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ΗΕλληνικήΒιομηχανίαΧυμώνΚ.ΔέδεςΑΣΠΙΣΑΕ,μιααπότις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίαςφρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,γιατηνκάλυψηθέσεωνεργασίαςδιαφό-
ρωνειδικοτήτωνστοεργοστάσιοτηςστοΖερβοχώριΗμαθίας.

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

αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας

(www.aspis.gr)ήαπευθείαςσταγραφείατηςεταιρείαςστοΖερβο-
χώριΗμαθίας.

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

έγγραφααπαιτείταιμιααπλήφωτοτυπία.
ΕπιπλέονπληροφορίεςΔ/νση:ΖερβοχώριΗμαθίας,59034

Τηλ:+30–2332303100,ΤμήμαΠροσωπικού:καΑλέκαΜπαράκου

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

Ιούλιος 2020
Τοσυνεργείοεπιφυλακής

τηςΔΕΥΑΒκατάτοδιάστη-
μααπό2772020 μέχρι

282020 θαείναιτοεξής:
Αυτόματοςτηλεφωνητήςβλα-

βών:τηλ.2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ
27/07/2020 έως 31/07/2020

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

Σάββατο 2572020
08:00-14:30 ΠΑΠΑ-

ΡΗ -ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑ

Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑ-

ΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-

23360

08:00-14:30 ΠΑΠΑΡΗ

ΧΡ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΗΑΣ 4

23310-60064

08:00-14:30ΣΙΜΟΥΜΙ-

ΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4(πεζόδρομοςαγοράς)23310-73124

14:30-21:00ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣΣΗΣ

ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60279

19:00-21:00ΜΑΤΑΤΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΚΑΡΑΚΩΣΤΗ

18(μπροστάαπόπιάτσαταξί)23310-63102

21:00-08:00ΜΑΤΑΤΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΚΑΡΑΚΩΣΤΗ

18(μπροστάαπόπιάτσαταξί)23310-63102

Κυριακή 2672020

08:00-14:30ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ3223310-22968

14:30-21:00ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑΜΗΤΡΟΠΟ-

ΛΕΩΣ623310-22017

19:00-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙ-

ΕΡΙΩΝ7 (απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-

73324

21:00-08:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙ-

ΕΡΙΩΝ7 (απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-

73324

Δευτέρα 2772020

16:00-21:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

16:00-21:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑΑΓ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)23310-25669

19:00-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

21:00-08:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

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 
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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,

του Σαββατοκύριακου

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάου-
σας

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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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

του Σαββατοκύριακου

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  ‘ ’ TS I FL ID IS

SECURITY’’ ζητάει να

προσλάβειγιαμόνιμηα-

πασχόληση, εξωτερικό

πωλητή ή πωλήτρια για

τους Νομούς Ημαθίας,

Πέλλας, Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα προσόντα,

ευχέρε ια λόγου,  αγ-

γλική γλώσσα, δίπλω-

μα αυτοκινήτου, άδεια

εργασίας προσωπικού

ασφαλε ίας,  εμπε ιρ ία

με βιογραφικό και συ-

στάσεις. Μισθός, α-

σφάλιση και ποσοστά.

Παραλαβή δικαιολο-

γητικών με συνέντευ-

ξη στα κεντρικά γρα-

φεία μας, Θεσσαλονί-

κης 45 Βέροια www.

secu r i t y t s i f l i d i s . g r -

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.

μεκομπιούτερσεάριστη

κατάσταση. Τηλ.: 6977

402239κοςΓιώργος.

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)

ΧΩΡΑΦΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ
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

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςλογιστήμεγνώσειςδιπλογραφικώνβι-
βλίων.Δεναπαιτείταιοποιαδήποτεπροϋπηρεσία.Απαιτείται
βασικήγνώσηαγγλικώνκαιεκπλήρωσηστρατιωτικώνυπο-
χρεώσεων.ΝικόλαοςΓκίκας&ΣΙΑΟ.Ε.,ΕμπόριοΞυλείας,
5,5οχλμ.ΠΕΟΒέροιας–Νάουσας,Τηλ.6983438046.



Από τις 15 Απριλίου, είχε ξεκινήσει 
η πιλοτική λειτουργία του συστήματος, 
στην οποία εντάχθηκαν δύο μεγάλες και 
ευαίσθητες κατηγορίες συνταξιοδοτικών 
αποφάσεων: οι αποφάσεις μεταβίβασης 
σύνταξης, λόγω θανάτου, για τους α-
σφαλισμένους όλων των ταμείων και οι 
αποφάσεις σύνταξης γήρατος τέως ΟΓΑ 
χωρίς διαδοχική ασφάλιση και από τότε 
η ηλεκτρονική υπηρεσία στον e-ΕΦΚΑ 
άρχισε να δέχεται τις πρώτες ηλεκτρονι-
κές αιτήσεις ασφαλισμένων. Οι αιτήσεις 
αυτές καταχωρήθηκαν και επεξεργά-
στηκαν από το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και 
μετά από  πολλαπλούς ελέγχους, για 
την  ακρίβεια του συστήματος, ήρθε 
η ώρα για την παραγωγική λειτουργία 
του. Η νέα λοιπόν ψηφιακή σύνταξη ΑΤ-
ΛΑΣ, όπως ονομάζεται, παρουσιάστη-
κε από τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη 
Βρούτση παρουσία του πρωθυπουρ-
γού, Κυριάκου Μητσοτάκη και πλέον 
στο σύστημα εντάσσονται δύο ακόμα 
μεγάλες κατηγορίες συνταξιοδοτικών 
αποφάσεων:

•    Οι αποφάσεις μεταβίβασης  σύνταξης  λόγω θανάτου για 
τους ασφαλισμένους όλων των ταμείων 

•    Οι αποφάσεις σύνταξης  γήρατος του πρώην ΟΓΑ χωρίς 
διαδοχική ασφάλιση.

Ο στόχος είναι  μέχρι το τέλος του 2020 να έχουν ενταχθεί 
στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ όλες οι συντάξεις αναπηρί-
ας κι μέχρι το τέλος του 2021 και όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες 
συντάξεων γήρατος. 

Σύνταξη...με ένα κλικ λοιπόν θα έχουν έχουν τη δυνατότητα 
να εκδίδουν στο εξής χιλιάδες συνταξιούχοι, χωρίς να χρειαστεί 
να επισκεφθούν καμία υπηρεσία και να προσκομίσουν κανένα 
δικαιολογητικό

«Είναι η αρχή του τέλους της ταλαιπωρίας των συνταξιού-
χων και μια καλή, πρακτική απόδειξη πως η τεχνολογία μπορεί 
να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη», ανέφερε ο πρωθυπουργός, 
Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην παρουσίαση του προ-

γράμματος ψηφιακής απονομής συντάξεων «ΑΤΛΑΣ», στο 
υπουργείο Εργασίας, προσθέτοντας πως πρόκειται για προσω-
πική δέσμευσή του από τον περασμένο Σεπτέμβριο, στη ΔΕΘ, η 
οποία αρχίζει να γίνεται πράξη μέσα σε μόλις 10 μήνες.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το πρόγραμμα ξεκινά με τις αιτή-
σεις για συντάξεις γήρατος αγροτών και μεταβίβασης λόγω θα-
νάτου, εντός του έτους θα επεκταθεί στις συντάξεις αναπηρίας 
και γήρατος υγειονομικών, μέσα στο 2021 θα εκδίδονται ψηφι-
ακά και οι συντάξεις μισθωτών ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, 
όπως π.χ. των μηχανικών και μέχρι το τέλος του προγράμματος 
θα έχουν ενσωματωθεί και οι υπόλοιπες κατηγορίες, όπως οι 
συντάξεις ελευθέρων επαγγελματιών, νομικών, δημοσιογράφων 
κ.λπ.

«Το σύστημα ΑΤΛΑΣ καταργεί ουσιαστικά τις ουρές για κατά-
θεση των 9 δικαιολογητικών που χρειάζονται σήμερα. Παίρνει 
στους δικούς του ώμους το βάρος τη γραφειοκρατίας, που μέ-
χρι σήμερα λύγιζε τις πλάτες των πολιτών. Όλα τα στάδια της 
διαδικασίας θα γίνονται στο εξής αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι 

ο χρόνος αναμονής από την αίτηση μέχρι 
την τελική απόφαση σχεδόν εκμηδενίζεται, 
από 1,5- έως 2 χρόνια θα διαρκεί λίγες 
ώρες», επεσήμανε ο πρωθυπουργός, το-
νίζοντας  ότι ο ΑΤΛΑΣ θα ανακουφίσει και 
το Δημόσιο, αφού ο στόχος είναι μέχρι τις 
αρχές του 2022 να μην υπάρχουν ληξι-
πρόθεσμα αιτήματα πέραν των 3 μηνών. 
Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Βρούτση κατά 
την πρώτη φάση της ψηφιακής σύνταξης 
θα απονέμονται κατά μέσο όρο 4.000 
συντάξεις τον μήνα και θα καλύπτεται 
το 40% των νέων συνταξιοδοτικών 
αιτημάτων, ενώ στο τέλος του 2021, 
αναμένεται να δοθεί ψηφιακά το 80-
85% των συντάξεων.

 «Η ψηφιακή απονομή σύνταξης 
«ΑΤΛΑΣ» αντιμετωπίζει οριστικά το 
θέμα απονομής σύνταξης στους νέ-
ους συνταξιούχους» σημείωσε ο αρ-
μόδιος υπουργός.

Αναφορικά με τις εκκρεμείς συντά-
ξεις, ο κ. Βρούτσης τόνισε ότι η λύση 
βρίσκεται στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ». Η 
αυτοματοποιημένη διαδικασία της α-
πονομής των συντάξεων, εκτός από 
διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, 
εγγυάται και μεγάλη εξοικονόμηση 
ανθρώπινων πόρων. Τη στιγμή που 
το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» θα απονέμει 
εκατοντάδες συντάξεις καθημερινά, 
την ίδια ώρα θα απελευθερώνεται ένα 
έμπειρο και χρήσιμο ανθρώπινο δυ-
ναμικό που θα απασχολείται αποκλει-
στικά και μόνο στα τμήματα απονομής 
των εκκρεμών συντάξεων.

‘Αρα, σταδιακά και έως την πλήρη 
λειτουργία του «ΑΤΛΑΣ», ο όγκος των 

εκκρεμών συντάξεων θα φθίνει συνεχώς, 
μέχρι την πλήρη εξάλειψή τους. Το σύ-
στημα «ΑΤΛΑΣ» και η ψηφιακή απονομή 
των συντάξεων αποτελούν αναμφίβολα 
τον πρώτο και σημαντικότερο ψηφιακό 
μετασχηματισμό στον ευαίσθητο τομέα της 
κοινωνικής ασφάλισης».

Διαδικασία με ένα κλικ
Η διαδικασία είναι πολύ απλή, καθώς ο 

ασφαλισμένος απαιτείται να συνδεθεί στην 
πλατφόρμα Ψηφιακής Απονομής Σύνταξης 
ΑΤΛΑΣ μέσα από gov.gr κάνοντας χρήση 
των κωδικών TAXIS και να δηλώσει τον 
ΑΜΚΑ του και το email του. Στη συνέχεια, 
ο δικαιούχος συμπληρώνει τις πληροφορί-
ες που του ζητούνται ανάλογα με το είδος 
της αίτησης και προχωρά στην υποβολή 
της.

Οι αποφάσεις χηρείας και γήρατος 
πρώην ΟΓΑ χωρίς χρόνο διαδοχικής α-
σφάλισης εκδίδονται αυτόματα μέσω της 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονο-
μής ΑΤΛΑΣ. Κάθε απόφαση γνωστοποιεί-
ται αποκλειστικά στην διεύθυνση ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο 

ασφαλισμένος.
Για τα υπόλοιπα αιτήματα συνταξιοδότησης ισχύουν ότι ισχύ-

ει σήμερα, δηλαδή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος του e-ΕΦΚΑ ή του μηχανογραφικού συστήματος 
του Δημοσίου τομέα (ΓΓΠΣ).

Σε ό,τι αφορά στις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης από 
1.1.2017 προβλέπεται ότι για τις συντάξεις χηρείας και γήρατος 
του πρώην ΟΓΑ, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν νέα αίτηση 
με την ημερομηνία που κατέθεσαν την αρχική προκειμένου να 
λάβουν και τα αναδρομικά.

Αχτσιόγλου: «Μικρό καλάθι
 για τις υποσχέσεις της Κυβέρνησης»

Ως «επικοινωνιακή φιέστα» χαρακτήρισε η τομεάρχης Εργα-
σίας του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου την παρουσίαση του προ-
γράμματος ψηφιακής απονομής συντάξεων «ΑΤΛΑΣ», τονίζο-
ντας οτι «οι κύριοι Μητσοτάκης και Βρούτσης αναφέρθηκαν μό-
νο στη δήθεν «νέα» ψηφιακή σύνταξη, αποκρύπτοντας, όμως, 
αφενός ότι το έργο είχε προετοιμαστεί στο σύνολό του από την 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αφετέρου ότι προς το παρόν αφορά μόνο 
μερικές εκατοντάδες αιτήσεις συνταξιοδότησης». 

Και κατέληξε: «Συστήνουμε σε εργαζόμενους και συνταξιού-
χους να κρατάνε μικρό καλάθι για τις υποσχέσεις Βρούτση-Μη-
τσοτάκη καθώς τα μόνα έργα που έχουν μέχρι στιγμής να επι-
δείξουν είναι το σκάνδαλο του «σκόιλελικικού» και η αύξηση των 
εκκρεμών συντάξεων κατά τουλάχιστον 50%».
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Τέλος στην πολύχρονη ταλαιπωρία απονομής 
συντάξεων, φέρνει το ψηφιακό σύστημα «ΑΤΛΑΣ»

-Χωρίς δικαιολογητικά και ουρές στις Υπηρεσίες
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