
Σε δήμαρχο Βέροιας και 
αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας η Φρόσω 
Καρασαρλίδου για θέματα του Νομού

Αύριο Παρασκευή από την 
ΚΕΠΑ on Line 

Διαδικτυακή 
μουσική βραδιά με 
τους ΤΑΚΙΜ και την 

Αρετή Κετιμέ
-Συμμετέχει ο Γιάννης Νιάρχος

Προβλήματα της Αστυνομίας Ημαθίας 
συζήτησε ο Απ. Νεστορόπουλος με τον

 Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. και τον Δ/ντη 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
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31η Μαϊου, 
ημέρα 

κατά του 
καπνίσματος

Γράφει ο 
Δημήτριος Κουπίδης 
Καρδιολόγος  

Μέτρα για την 
οικονομική ενίσχυση 

των δικηγόρων ζητά ο 
πρόεδρος του 

Συλλόγου Βέροιας, από 
Βεσυρόπουλο και 

τοπικούς βουλευτές

Η εταιρεία 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 

με έδρα τα Γιαννιτσά , στα πλαίσια
 επενδύσεων και ανάπτυξης 

των παραγωγικών της δραστηριοτήτων, 
αναζητά μηχανικούς – τεχνικούς 

και χειριστές κλαρκ με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος.

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

Ανοίγουν τα δικαστήρια από 
Δευτέρα 1 Ιουνίου;

Η Ανάληψη του Κυρίου
-ο ναός στη Βέροια-  Έθιμα

Του Μάκη Δημητράκη
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Τέρμα οι ουρές
στον ΕΦΚΑ (ΙΚΑ);

  Μέσα στις τόσες αλλαγές και καινοτομίες που 
μας έφερε αναγκαστικά ο κορωνοϊός είναι και η 
αναγκαστική επίσπευση για τις υπηρεσίες των 
ηλεκτρονικών συστημάτων τους. Εκεί που θα 
έπρεπε να αναμένουμε ακόμη πόσα χρόνια για 
να λειτουργήσουν ηλεκτρονικές πλατφόρμες για να 
υποβάλουμε αιτήματα και να μην στεκόμαστε με 
τις ώρες στις ουρές, ήρθε ο COVID-19 και μέσα 
σε λίγες εβδομάδες το κομμάτι της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και διοίκησης ανέβηκε πολλά 
σκαλοπάτια. Έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διαβάζουμε 
την ανακοίνωση του τοπικού καταστήματος ΕΦΚΑ 
της Βέροιας, που μιλά για την ενεργοποίηση και 
εξυπηρέτηση του κοινού μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-ΕΦΚΑ, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
η φυσική παρουσία θα απαιτεί ραντεβού. Πολύ 
προχωρημένα πράγματα για το πρώην ιστορικό ΙΚΑ 
με την ατελείωτη αναμονή. Αλλά ως γνωστόν η ελιά 
στο ζόρι βγάζει λάδι…

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)
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Μελιτίνης, Ελικωνίδος

Χειμωνιάτικο χιόνι
δυο μέρες

πριν το καλοκαίρι!

Κι όμως τορεπορτάζ τουαγαπητούσυναδέλφουαπό την
ΕΡΤ,ΜάκηΝασιάδη,δενείναιαρχείου…

Είναιχθεσινό,27Μαΐου2020,σταΓρεβενά,στηνπεριοχή
τηςΒασιλίτσας.Τοχιόνιείναισανβαρύςχειμώνας,λίγεςμέρες
πρινμπεικαιημερολογιακάτοκαλοκαίρι!

Δενμένειπαρά ναδούμε και καράβιαστηστεριά ναπιά-
νουνεταόρη,πουλέεικιοστιχουργός!

Ανοίγουν τα δικαστήρια από Δευτέρα 1 Ιουνίου;
HΣυντονιστικήΕπιτροπήτωνΔικηγορικώνΣυλλό-

γωνΕλλάδος,πουσυνεδρίασε, χθες 27Μαΐου, εξέ-
δωσεανακοίνωσηβασιζόμενησεπληροφορίεςαπότο
υπουργείοΔικαιοσύνης,σύμφωναμετιςοποίεςόλατα
πολιτικάκαιδιοικητικάδικαστήριαπρόκειταιναεπανα-
λειτουργήσουνσεπλήρηλειτουργίααπότηνΔευτέρα
1η Ιουνίου, όπωςκαι η εκδίκασηόλων τωνποινικών
υποθέσεωνπουαφορούναναστολές και δικονομικές
ποινικέςδίκες,ενώηπλήρηςλειτουργίατωνποινικών
δικαστηρίωνπροβλέπεταιγιατις22.6.2020.

ΗΣυντονιστική τωνΔικηγόρωνσυνεχίζει στην α-
νακοίνωσή της εκφράζοντας ανησυχίες, αφού μέχρι
σήμερα, δεν έχει ψηφιστεί διάταξη νόμου που να
καθορίζειταδιάφοραανακύπτονταζητήματαπουαφο-
ρούν την επαναλειτουργία τωνδικαστηρίων.Επίσης,
μέχρισήμερα,δενέχειεκδοθείηπροβλεπόμενηκοινήυπουργικήαπόφαση,μετηνοποίαθαεξειδικεύονταιοιχρόνοι,
οιόροικαιοιυγειονομικέςσυνθήκεςυπότιςοποίεςθαλάβειχώραηεπαναλειτουργίατωνδικαστηρίων.Ηκατατεθείσα
χθεςτροπολογίαπουπεριλαμβάνειτηνέναρξητωνδικαστηρίωναναμένεταιναψηφιστείαύριοΠαρασκευή29Μαΐου.

ΚυκλοφοριακέςρυθμίσειςσήμεραστηνΚεντρικής
λόγωμεταφοράςαρχαιοτήτωνστηνβόρειαείσοδο

τηςΠαλαιάςΜητρόπολης
ΟδιευθυντήςΔιεύθυνσης

ΑστυνομίαςΗμαθίας,γιατην
ομαλή και ασφαλή διεξαγω-
γή της οδικής κυκλοφορίας,
τηνπρόληψη των τροχαίων
ατυχημάτων, την εξυπηρέτη-
ση και ασφάλεια του κοινού,
κατά τη διάρκεια εργασιών
μεταφοράς και εναπόθεσης
αρχαιοτήτων- μαρμάρινων
μελών και γλυπτών στην
βόρεια είσοδο του ιστορικού
διατηρητέου βυζαντινού επι-
σκοπικού ναού τηςΠαλαιάς
Μητρόπολης, επί της οδού
ΚεντρικήςτηςΒέροιας,έλαβε
ταπαρακάτω κυκλοφοριακά
μέτρα:.

ΣήμεραΠέμπτη, 28Μαί-
ου, από τις  10:00 έως τις
11:00 και από τις 13:00 έως

τις14:00,απαγόρευσηκυκλοφορίας,πάσηςφύσεωςοχημάτων,στιςοδούς:Κεντρικής,απότησυμβολήτηςμετηνοδό
ΒαρλάμηέωςτησυμβολήτηςμετηνοδόΠερικλέους,Γ.Γουδή,απότηνσυμβολήτηςμετηνοδόΠαλαμάέωςτηνσυμ-
βολήτηςμετηνοδόΚεντρικήςκαιΣοφού,απότηνσυμβολήτηςμετηνοδό10ηςΜεραρχίαςέωςτηνσυμβολήτηςμετην
οδόΚεντρικής.

Κατάτηδιάρκειατωνρυθμίσεων,ηκυκλοφορίατωνοχημάτωνθαπραγματοποιείταιαπόπαρακείμενεςοδούς.Απότις
κυκλοφοριακέςρυθμίσειςδενεπηρεάζονταιοιυπηρεσίεςοδικήςμαζικήςμεταφοράς,ενώεξαιρούνταιταασθενοφόρα,τα
οχήματατηςΕλληνικήςΑστυνομίαςκαι τηςΠυροσβεστικήςΥπηρεσίαςκαιγενικώςοχήματαεκτάκτουανάγκης,εφόσον
αυτόαπαιτηθείαπότιςεπικρατούσεςσυνθήκες.

Συνάντηση με τονΑρχηγό τηςΕλληνικήςΑστυνομίας
ΜιχαήλΚαραμαλάκη καιμε τονΔιευθυντή τουΥπουργού
ΠροστασίαςτουΠολίτηΓιώργοΣταμαδιανό(λόγωαπου-
σίαςτουΜιχάληΧρυσοχοΐδηστονΈβρο)είχεχθεςτοπρωί,
οπεριφερειακόςσύμβουλοςΗμαθίαςΑπόστολοςΝεστο-
ρόπουλος, για τηνπροώθησηκαι επίλυσηπροβλημάτων
πουαφορούνστηνασφάλειατουπολίτητηςΗμαθίας.

Συζητήθηκε το επείγον ζήτημα ενίσχυσης  τωνυπηρε-
σιώντηςΑστυνομικήςΔιεύθυνσηςΗμαθίαςμευπηρεσιακά
οχήματα, η δρομολόγηση-εξέλιξη του κτιριακού τηςΑ.Δ.

Ημαθίαςσε νεόδμητο ιδιόκτητο οίκημα(δίπλααπό τα δι-
καστήρια),η ίδρυσηΑστυνομικούΤμήματοςστηΜελίκη,η
επέκτασηκαιολοκλήρωσητωνδομώντηςΣχολήςΕπιμόρ-
φωσηςΒ.ΕλλάδοςστηΒέροια (Πανόραμα) και η ίδρυση
τμήματοςΤροχαίαςΑυτοκινητοδρόμωνστηνΕγνατίαΟδό.
Οκ.Νεστορόπουλοςκαιλόγωτηςεπαγγελματικής ιδιότη-
τας(συντ. αστυνομικός), επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία
στα θέματαασφάλειας, αλλά και στήριξης τωναστυνομι-
κώνπουδίνουνκαθημερινόαγώναγιατηνπροστασίατου
πολίτη.

ΠροβλήματατηςΑστυνομίαςΗμαθίαςσυζήτησε
οΑπ.ΝεστορόπουλοςμετονΑρχηγότηςΕΛ.ΑΣ.

καιτονΔ/ντητουΥπουργείουΠροστασίαςτουΠολίτη



Στην αναβάθμιση του 
προγράμματος καταπο-
λέμησης των κουνουπιών 
προχωρούν από κοινού η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας και οι 38 Δήμοι, 
όπως αποφασίστηκε χθες 
σε σύσκεψη που πραγμα-
τοποιήθηκε στην έδρα της 
Περιφέρειας, στη Θεσσαλο-
νίκη.

Στη σύσκεψη συμμε-
τείχαν ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Α-
πόστολος Τζιτζικώστας, ο 
Πρόεδρος της Περιφερεια-
κής Ένωσης Δήμων Κεντρι-
κής Μακεδονίας Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης, ο Α’ Αντιπρόε-
δρος της Κεντρικής Ένω-
σης Δήμων Ελλάδας Λά-
ζαρος Κυρίζογλου, ο Αντι-
περιφερειάρχης Δημόσιας 
Υγείας Χρήστος Μήττας και 
ο Γενικός Διευθυντής Δημό-
σιας Υγείας της Περιφέρειας Σοφοκλής 
Κουρτίδης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε 
συνέχεια των τηλεδιασκέψεων που έγιναν 
το προηγούμενο διάστημα με πρωτοβου-
λία του κ. Τζιτζικώστα και με τη συμμετοχή 
και των 38 Δημάρχων της Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

«Περιφέρεια και Δήμοι αναβαθμίζουμε 
την κοινή μας προσπάθεια για την κα-
ταπολέμηση των κουνουπιών, που α-
ποτελούν μείζον ζήτημα για τη δημόσια 
υγεία. Στόχος μας είναι ο περαιτέρω πε-
ριορισμός της όχλησης των 
πολιτών από τα κουνούπια, 
αλλά και η μείωση του κινδύ-
νου μετάδοσης μολυσματικών 
ασθενειών, όπως ο ιός του 
Δυτικού Νείλου. Εκτός από 
το κυρίως πρόγραμμα κατα-
πολέμησης των κουνουπιών 
της Περιφέρειας, το οποίο ξε-
κίνησε εγκαίρως φέτος στα 
μέσα Μαρτίου και υλοποιείται 
με επιτυχία, θα υλοποιηθούν 
και δημοτικά προγράμματα 
καταπολέμησης κουνουπιών 
με συμπληρωματικές, στο-
χευμένες, τοπικές – σημεια-
κές δράσεις στο σύνολο των 
38 Δήμων, ώστε η κοινή μας 
προσπάθεια για την καταπο-
λέμηση των κουνουπιών να 
γίνει ακόμη πιο αποτελεσματι-
κή», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο κ. Καϊτεζίδης από την 
πλευρά του επισήμανε ότι «το 
πρόβλημα των κουνουπιών 
μάς αφορά όλους και οι Δήμοι 

συνεπικουρούν τις προσπάθειες της Πε-
ριφέρειας. Οι συμπληρωματικές δράσεις, 
που θα υλοποιηθούν σε κάθε Δήμο και τις 
οποίες θα καταρτίσουμε από κοινού με την 
Περιφέρεια, θα προστεθούν και θα ανα-
βαθμίσουν το εκτελούμενο περιφερειακό 
πρόγραμμα και θεωρούμε ότι θα αυξή-
σουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητά 
του. Επίσης συμφωνήσαμε Περιφέρεια και 
Δήμοι, με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία 
και τις ανάγκες των δημοτικών προγραμ-
μάτων να διεκδικήσουμε, με τη συνδρομή 
της Περιφέρειας τη χρηματοδότηση αυτών 
των προγραμμάτων από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων».
Ο κ. Κυρίζογλου υπογράμμισε ότι «εί-

ναι κρίσιμη και η παράμετρος της ευρείας 
ενημέρωσης των πολιτών για τα μέτρα 
προστασίας και γι’ αυτό Περιφέρεια και 
Δήμοι θα αναλάβουν στο πλαίσιο των 
πρόσθετων δράσεων να υλοποιήσουν μια 
ενημερωτική καμπάνια ευαισθητοποίησης, 
διότι τα κουνούπια δεν γνωρίζουν σύνορα 
και απαιτείται η συμμετοχή του κόσμου 
στη συλλογική προσπάθεια καταπολέμη-
σής τους».
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Δήμος Νάουσας: Εγκρίθηκε 
χρηματοδότηση 100.000 ευρώ 
για την αποκατάσταση ζημιών 

στον Παιδικό Σταθμό Αγγελοχωρίου 
Εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (24306/16-4-2020) η χρηματοδότηση ύψους 100.000 

ευρώ που αφορά σε εργασίες αποκατάστασης του Παιδικού Σταθμού Αγγελοχωρίου, ο οποίος υπέστη σοβαρές 
ζημιές από τον σεισμό που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019.  

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Νάουσας με το υπ΄αριθμ. 16529/27-9-2019 έγγραφο που απέστειλε στο ΥΠΕΣ, με 
στόχο την ασφάλεια των παιδιών των δημοτών,  είχε αιτηθεί έγκαιρα το ποσό των 110.000 ευρώ για την εκτέλεση 
εργασιών που κρίθηκαν  απαραίτητες για την ασφάλεια του κτιρίου και παράλληλα παρέθεσε αναλυτικά  σωρεία 
προβλημάτων που αφορούν στον Παιδικό Σταθμό Αγγελοχωρίου, ιδίως όσων προέκυψαν μετά την σεισμική δό-
νηση.  

Σταματούν από αύριο 
οι αιμοληψίες στο χώρο 

του ΚΑΠΗ Βέροιας
Από αύριο Παρα -

σκευή 29-05-20 δεν θα 
πραγματοποιούνται αιμο-
ληψίες στο ΚΑΠΗ Βέροι-
ας (Αριστοτέλους 3).

Οι αιμοδότες μπορούν 
να προσέρχονται στο 
χώρο της αιμοδοσίας του 
Ν. ΒΈΡΟΙΑΣ.

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Ε Σ :    
ΠΡΩΙ   9πμ -13μμ  και  
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 6μμ-8μμ.

ΣΑΒ/ΚΑ  ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ  
10πμ-13μμ.

Δήμος Βέροιας: Αναρτήθηκαν οι πίνακες για 
τις ζημίες από το χαλάζι της 10ης Ιουλίου

Από το Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται ότι κοινοποιήθηκαν από τον ΕΛΓΑ οι πίνα-
κες εκτιμήσεων φυτικής παραγωγής για τις ζημίες που προκλήθηκαν από τη χαλαζό-
πτωση της 10ης Ιουλίου 2019 στην κοινότητα Βέροιας. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ενστάσεις ή αιτήσεις επανεκτιμήσεων, οι ενδια-
φερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ, κ. Σιδηρόπουλο 
Αθανάσιο, γραφείο 3 (Δημαρχείο), τηλ. 2331350535, μέχρι την Πέμπτη 4 Ιουνίου 
2020. 

Στην Κεντρική Μακεδονία
Αναβάθμιση του προγράμματος 

καταπολέμησης των κουνουπιών
 αποφάσισαν από κοινού

 Περιφέρεια και Δήμοι

Ηλεκτρονικά πλέον 
η εξυπηρέτηση 

των ασφαλισμένων 
στο υποκατάστημα ΕΦΚΑ 

Μισθωτών Βέροιας
-Φυσική παρουσία μόνο με τηλεφωνικό ραντεβού
Ο  « e - Ε -

ΦΚΑ ΜΕΝΟΥ-
ΜΕ ΣΠΙΤΙ», 
χρησιμοποιεί 
τις νέες ψηφι-
ακές υπηρεσί-
ες και οι πολί-
τες θα πρέπει 
να υποβάλ -
λουν ηλεκτρο-
νικά το αίτημά 
τους. Τις φυσι-
κές δομές θα 
μπορεί να τις 
επισκέπτεται ο 
ασφαλισμένος 
μόνο μετά α-
πό ραντεβού. 

Οδηγίες ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης
Για την ενημέρωση και τον τρόπο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, το  Υπο-

κατάστημα ΕΦΚΑ Μισθωτών Βέροιας, δια της διευθύντριας κας Ευτυχίας 
Σοφιανίδου, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει τα εξής:

 «Μεγάλα βήματα ως προς την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ασφα-
λισμένων έχει κάνει ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) το 
τελευταίο τρίμηνο, οπότε και εφαρμόστηκαν τα περιοριστικά μέτρα λόγω 
της πανδημίας.

Ο φορέας, ο οποίος πλέον έχει γίνει e-ΕΦΚΑ, εφαρμόζοντας από τον 
Μάρτιο τα μέτρα προστασίας εργαζομένων και ασφαλισμένων, δεν λει-
τουργεί πλέον δια ζώσης και δεν χρειάζεται η αυτοπρόσωπη παρουσία 
ώστε να εξυπηρετηθεί κάποιος. 

Όλα γίνονται μέσω διαδικτύου και της πλατφόρμας www.efka.gov.gr/
menoumespiti, η οποία είναι πολύ εύκολη στη χρήση, με γρήγορη αντα-
πόκριση σε κάθε αίτημα ώστε να προχωρήσει η ολοκλήρωσή του.

Μετά την ανάδειξη της πλατφόρμας www.efka.gov.gr/menoumespiti, 
επιλέγεται η Είσοδος για κλείσιμο ραντεβού στις Οργανικές Δομές.

Συγκεκριμένα, στην πλατφόρμα μπορεί ο κάθε ασφαλισμένος να συν-
δεθεί με τους κωδικούς του TAXISnet και ακολουθώντας τις οδηγίες να 
συμπληρώσει τα σχετικά πεδία να υποβάλει το αίτημά του. 

Εισάγεται το ΑΜΚΑ το οποίο και ζητείται από την εφαρμογή και στην 
επόμενη οθόνη θα πρέπει να επιλέγεται η Νέα Αίτηση ώστε να καταχωρεί-
ται το αίτημα.

Είναι απαραίτητη 
-η ορθή αναγραφή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),
-η ιδιότητα του αιτούντος/αιτούσας
-η κατηγορία αιτήματος
-το αρμόδιο Υποκατάστημα
Το αίτημα ολοκληρώνεται με το πάτημα Υποβολής του Αιτήματος.
Ακολούθως από το Υποκατάστημα ΕΦΚΑ Μισθωτών Βέροιας θα επι-

κοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά ώστε ο ασφαλισμένος να συγκεντρώ-
σει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και τον τρόπο προσκόμισής τους στην 
Υπηρεσία.

Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, τότε θα κλειστεί ραντεβού 
ώστε να τα προσκομίσει ο ίδιος. 

Να σημειωθεί βέβαια πως ορισμένα αιτήματα παραμένουν σε εκκρεμό-
τητα κι αυτό γιατί ο ασφαλισμένος μπορεί να μην έχει επικαιροποιημένα 
στοιχεία στο TAXISnet και να εμφανίζεται π.χ. ένα τηλέφωνο επικοινωνίας 
που δεν ισχύει πλέον ή το τηλέφωνο του λογιστή του κ.τ.λ. με αποτέλεσμα 
να μην μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί του από τον Φορέα».
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ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6:00, 6:30, 7:15, 8:00, 9:30, 11:00, 

13:00, 14:00, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 
21:00.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ
6:15, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:30, 

13:30, 14:40, 16:00, 17:00, 18:15, 19:30, 
21:00.

ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ
7:00, 7:45, 8:30, 10:20, 12:00, 13:00, 

15:00, 17:30, 19:45, 22:15.

NΑΟΥΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ
6:05, 7:30, 9:00, 10:30, 11:00, 12:30, 

13:30, 16:00, 19:00, 20:35.

ΝΑΟΥΣΑ-ΑΘΗΝΑ 7:25

ΒΕΡΟΙΑ-ΑΘΗΝΑ 8:00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΑΘΗΝΑ  8:30

ΑΘΗΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-
ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ  8:00

Τηλ. Επικοινωνίας Υπεραστικών 
Γραμμών: 2331022342.
6975906066

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

Αύριο Παρασκευή από την ΚΕΠΑ on Line 

Διαδικτυακή μουσική 
βραδιά με τους ΤΑΚΙΜ 
και την Αρετή Κετιμέ
-Συμμετέχει ο Γιάννης Νιάρχος

 

Με αφορμή την επέτειο της Άλωσης της 
Κωνσταντινούπολης που εορτάζεται κάθε 
χρόνο στις 29 Μαΐου η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας 
παρουσιάζει αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου 
στις 9.00μ.μ. διαδικτυακά , μέσα από τη Σε-
λίδα της kepadimouveroias, τους ΤΑΚΙΜ και 
την ΑΡΕΤΗ ΚΕΤΙΜΕ σε μια μουσική βραδιά, 
με τη συμμετοχή του Γιάννη Νιάρχου.

Οι ΤΑΚΙΜ θεωρούνται το σημαντικότερο 
σχήμα σήμερα που ταξιδεύει την παραδοσι-
ακή, και όχι μόνο, μουσική στις νεότερες γε-
νιές, με φρέσκια ματιά και  σύγχρονο ήχο. Το 
ρεπερτόριο τους περιέχει στοιχεία από την 
κοινή παράδοση της Ελλάδας της ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. 

Μαζί με την Αρετή Κετιμέ και την ιδιαίτερη φωνή του Γιάννη Νιάρχου μας 
υπόσχονται μια συγκινητική συναυλία, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο και τις 
εποχές, με κομμάτια μέσα από τον πλούτο της παράδοσής μας από όλη την 
Ελλάδα και τη Μικρά Ασία, μαζί με το προσωπικό ρεπερτόριο που έχουν δια-
μορφώσει.  

 Η Υγεία είναι πολύτιμο αγαθό.  Αυτή προ-
ϋποθέτει και χρειάζεται επαρκή και υγιεινή δι-
ατροφή,  υγιεινή κατοικία,  υγιεινή ενδυμασία,  
υγιεινό περιβάλλον και ψυχοσωματική ισορρο-
πία.  Αυτά αποτελούν πιο πολύτιμα αγαθά από 
αυτή καθ’ εαυτή την Υγεία.  

Αλλά για να έχεις την Υγεία και τις προϋπο-
θέσεις της,  χρειάζεται κάτι πολυτιμότατο και 
ποιό είναι αυτό; Θέση εργασίας με την οποίαν 
αποκτάς όλα τα αγαθά που χρειάζεσαι.  Εργά-
ζεσαι, κοπιάζεις και ικανοποιείς όλες τις ανά-
γκες της ζωής σου.  Η πολιτική και η οικονομία 
είναι ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ που πρέπει να προγραμματίζουν βάσει αυ-
τών των δεδομένων.  Ας έρθουμε τώρα στο θέμα της ΗΜΕΡΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ.

Το κάπνισμα είναι επιβλαβές για κάθε κύτταρο,  κάθε ιστό,  
κάθε όργανο και συνολικά για ολόκληρο τον οργανισμό του 
ανθρώπου.  Βλάπτει και μόνο βλάπτει.  Πουθενά δεν ωφελεί.  
Για να έχει κανείς υγεία (με μεσογειακή δίαιτα),πρέπει να έχει 
κανονικό βάρος,  να αποφεύγει την καθιστική ζωή και να επι-
διώκει ψυχοσωματική ισορροπία. Τι ισορροπία; Το κάπνισμα 
είναι επένδυση για πρώιμο  θάνατο και οδηγεί σε καταστροφή 
της υγείας. 

Στην Αμερική, πεθαίνουν 435.000 άνθρωποι λόγω καπνί-
σματος,  από πρόωρο θάνατο. Η Ελλάδα μας χάνει κάθε χρόνο 
18.000-20.000 συμπολίτες μας.  Περίπου μια Νάουσα,  ενώ λό-
γω του μεγάλου δημογραφικού μας προβλήματος,  χρειαζόμα-
στε δύο τουλάχιστον Νάουσες.  Ένας στους πέντε(5) θανάτους 
οφείλεται στο κάπνισμα.

Είναι αιτία καρκίνων, καρδιοαγγειακών νόσων,  αναπνευστι-
κών παθήσεων περιφερικών αγγειοπαθειών  κ.ο.κ. 25% (είκοσι 
πέντε τοις εκατό) των εμφραγμάτων,  80% (ογδόντα τοις εκατό) 
των βρογχοπαθειών οφείλονται στο κάπνισμα.  Αν κάποιος κα-
πνιστής υποβληθεί σε εγχείριση στεφανιαίας νόσου (By-pass) 
και υποχρεωτικά πρέπει να συνεχίσει την φαρμακευτική του α-
γωγή,  θα ωφεληθεί πιο πολύ από τη διακοπή του καπνίσματος 
και λιγότερο από τα φάρμακα.  Η διακοπή του καπνίσματος ή η 
αποφυγή του, αποτελούν θεμέλιο λίθο προστασίας της Υγείας 
μας.

Η διακοπή του καπνίσματος είναι δύσκολη διότη η νικοτίνη 
από το κάπνισμα είναι ναρκωτικό,  εξαρτησιογόνος ουσία ισο-
δύναμη με  την ηρωίνη.  Ο καπνιστής πρέπει πρώτα να απο-
φασίσει να απελευθερωθεί συνεργαζόμενος με τον θεράποντα 
ιατρό του ή να συνεργαστεί με τα αντικαπνιστικά ιατρεία των 
Νοσοκομείων μας και των αντικαρκινικών -  πνευμονολογικών 
εταιρειών.  (Τηλέφωνα Νοσοκομείου Βέροιας  2331351400, 
Ελλ. Αντικαρκινική Εταιρεία 2106401200 – είμαι και εγώ,  ως 
πρόεδρος του  Παραρτήματος Βέροιας της Ε.ΑΕ.  -  τηλ. 
2331060186, στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου). 

Για την διακοπή του καπνίσματος χρειάζεται ψυχολογική πα-
ρέμβαση μόνη ή σε συνδυασμό με φάρμακα,  α) αντιψυχωτικά 
ή β) υποκατάστατα της νικοτίνης ή με το  πιο ειδικό φάρμακο 
της Βερενικλίνη που είναι δραστική ουσία στους υποδοχείς του 
κεντρικού νευρικού συστήματος που αφορούν την νικοτίνη.  

Στα φύλλα του καπνού υπάρχουν άνω των 2.500 
χημικές ουσίες και όταν γίνεται η καύση του καπνού 
παράγονται άνω των 4.000,  υπό μορφή αερίων ή 
μικροσκοπικών σωματιδίων.   Οι πιο επιβλαβείς ου-
σίες είναι από τα σωματίδια,  η νικοτίνη και η πίσσα 
από δε τα αέρια το μονοξείδιο του άνθρακα.  Αυτές 
οι ουσίες  βλάπτουν και τον παθητικό καπνιστή κα-
τά το 1/3, από ότι τον ίδιο τον ενεργητικό καπνιστή. 

Τα οφέλη από την διακοπή του καπνίσματος 
είναι πάρα πολλά.  Αφή, γεύση, ακοή, όραση, ό-
σφρηση βελτιώνονται.  Δέρμα χωρίς ρυτίδες.  Ανα-
πνευστικό: χωρίς κίνδυνο καρκίνων,  βρογχοπαθει-

ών κυκλοφορικό,  απαλλαγμένο από αιφνίδιο θάνατο, έμφραγ-
μα, καρδιακή ανεπάρκεια, ανευρύσματα αορτής,  υπέρταση, 
περιφερική αποφρακτική αρτηριακή νόσο,  ακρωτηριασμούς και 
αγγειακών,  εγκεφαλικών επεισοδίων,  πεπτικό, βελτίωση των 
φλεγμονωδών και καρκινικών αλλοιώσεων. Ουροποιογενετικό 
χωρίς κίνδυνο καρκίνων κύστεων,  προστάτου,  μήτρας, χωρίς 
σεξουαλικές διαταραχές,  χωρίς φόβους αποβολών και με καλύ-
τερη υγεία των νεογνών.  

    Αν γνωρίζοντας τους κινδύνους του καπνίσματος και γνω-
ρίζοντας τα οφέλη της διακοπής του πιστεύω ότι με την κατάλ-
ληλη προληπτική παιδεία και την πρέπουσα  φροντίδα υγείας 
μια πολιτισμένη κοινωνία,  θα έχει υπεύθυνους πολίτες,  πρώ-
τον να μην καπνίζουν και δεύτερον αν καπνίζουν να διακόψουν 
πάσει θυσία το κάπνισμα. 

Δημήτριος Κουπίδης 
Καρδιολόγος  

Σύμβουλός υγεία του ΕΛΙΚΑΡ
Πρόεδρος του Παραρτήματος Βέροιας της Ε.Α.Ε

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φί-

λων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. 
Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους.

1. Τον Αντιδήμαρχο Βέροιας κ. Στάθη Κελεσίδη που με 
πολύ αγάπη φρόντισε για την θέρμανση του Κέντρου μας 
μέσω προσωπικής δωρεάς καυσίμων 

2. Την κ. Γιαννακάκη για την δωρεά κομπόστας 
3. Το φαρμακείο του Αντώνη Ποταμόπουλο για την δω-

ρεά ηλεκτρονικών θερμαμέτρων 
4. Την κ. Σωτηρία Απλακίδου για την δωρεά μασκών 

για τις ανάγκες του Κέντρου  
Η Πρόεδρος του Συλλόγου 
και Εθελόντρια Διευθύντρια

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ευχαριστήριο
Ο Όμιλος Προστασίας  Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί 

θερμά :
1) Την κα. Λουτσιάνα Κωστούλα - Ρουσσάκη για τη δω-

ρεά των 100 Ευρώ στη μνήμη του συζύγου της Γεώργιου 
Κωστούλα με την συμπλήρωση 3 ετών από το θάνατο του.

2) Τον κο.Διαμαντή Διαμαντόπουλο, τις κόρες του Μα-
ρία και Αποστολία καθώς και τα εγγόνια του για τη δωρεά 
των 200 Ευρώ στη μνήμη της συζύγου , μητέρας και για-
γιάς Αναστασίας Διαμαντοπούλου.

3) Την οικογένεια του Νικόλαου Καλογήρου για τη δω-
ρεά των 50 Ευρώ στη μνήμη του Βασίλειου Μήτση. 

4) Την κα. Τασούλα  Ντουμανοπούλου για τη δωρεά 
των 50 Ευρώ για οικονομική ενίσχυση.

Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας - Ημαθίας
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ»

Ευχαριστήριο
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας – Ημαθίας «ΑΓΙ-

ΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ» ευχαριστεί θερμά την Κυρία Κωστούλα 
Λουτσιάνα για την Δωρεά 100€ στην μνήμη του συζύγου 
της Γεωργίου για την συμπλήρωση τριών ετών από τον 
θάνατό του.

31η Μαϊου, ημέρα 
κατά του καπνίσματος



Επιστολή προς τον Απόστολο Βεσυρό-
πουλο, υφυπουργό Φορολογικής Πολιτικής 
και Δημόσιας Περιουσίας καθώς και τους 
βουλευτές Ημαθίας, Αναστάσιο Μπαρτζώ-
κα, Λάζαρο Τσαβδαρίδη και  Φρόσω Κα-
ρασαρλίδου, απευθύνει ο πρόεδρος του 
Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, κ. Φώτης 
Καραβασίλης, ζητώντας τη στήριξη του επι-
στημονικού τους κλάδου, που έχει αδικηθεί, 
όπως τονίζει, από τη δυσμενή μεταχείριση, 
εκ μέρους της  Πολιτείας, παρότι έχει πλη-
γεί ανεπανόρθωτα από την πανδημία.

Στην επιστολή του ο πρόεδρος του Δι-
κηγορικού Συλλόγου Βέροιας, Φώτης Α. 
Καραβασίλης, αναφέρει συγκεκριμένα:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ , κ. Βουλευτά,  
Πλέον των δύο μηνών από το κλείσιμο των Δικαστηρίων , τα 

οποία δεν πρόκειται να επανέλθουν, στα πλαίσια της νέας κανονι-
κότητας, σε πλήρη λειτουργία πριν τα  μέσα Ιουνίου , οι Δικηγόροι 
αποτελούμε  τον  μοναδικό κλάδο στην Ελλάδα της πανδημίας 
που δεν έχουμε άμεσα στηριχθεί οικονομικά από την Πολιτεία.  
Και τούτο, παρά το γεγονός ότι έχουμε παύσει κάθε επαγγελματι-
κή μας δραστηριότητα, στερούμεθα κάθε εισοδήματος από την ά-
σκηση του επαγγέλματός μας και μεγάλο μέρος συναδέλφων μας 
δεν δύναται να καλύψει βασικές βιοτικές ανάγκες τους.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους μήνες Μάρτιο και Α-
πρίλιο, ύψους 800 ευρώ, που εξαγγέλθηκε από τον ίδιο τον Πρω-
θυπουργό ως μέτρο άμεσης οικονομικής στήριξης για όλους τους 
ελεύθερους επαγγελματίες, που ανήκουν στους πληττόμενους 
ΚΑΔ, ουδέποτε μας καταβλήθηκε, ενώ καταβλήθηκε σε άλλους 
επαγγελματίες, χωρίς κανείς να μπορεί να αιτιολογήσει την δυσμε-
νή αυτή μεταχείριση εις βάρος των δικηγόρων. Αλλά και η εξαγ-
γελθείσα, πάλι  από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αποζημίωση για 
τους επιστημονικούς κλάδους για το μήνα Μάϊο, ύψους 800 ευρώ, 

δεν έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί.
Οι δικηγόροι είναι από τους κλάδους εκείνους, 

που διαχρονικά έχουν στηρίξει την Πολιτεία και την 
κοινωνία, προασπιστές των δημοκρατικών ελευθε-
ριών και  των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμά-
των. Συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης.

 Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι με την δυσμενή 
αυτή μεταχείριση, που μας επιφυλάσσει η Πολιτεία,  
επιδιώκεται η στοχοποίηση και η απαξίωση του 
δικηγορικού  κλάδου. Η αξιοπρέπεια και η ανε-
ξαρτησία των δικηγόρων, όπως και των δικαστών, 
αποτελούν εγγύηση μιας ορθής και αμερόληπτης 
Δικαιοσύνης, αναγκαίας προϋπόθεσης ενός Κρά-
τους Δικαίου. Αντίθετα, η μη στήριξή τους  και η 

οικονομική τους εξαθλίωση δημιουργεί προβλήματα στην άσκηση 
του θεσμικού τους ρόλου, κινδύνους περί την απονομή της Δικαι-
οσύνης και  αποτελεί προσβολή για την ίδια την Πολιτεία που την 
ανέχεται. 

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να αναλάβετε πρωτοβουλία 
προκειμένου να θεσμοθετηθούν διατάξεις για την οικονομική ενί-
σχυση, κατά τρόπο ουσιαστικό, των δικηγόρων και δη με: 

1. Την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το μήνα 
Μάϊο, ύψους 800 ευρώ.

2. Την απαλλαγή, άλλως,  την μείωση στο χαμηλότερο  συντε-
λεστή του ΦΠΑ στις δικαστηριακές υπηρεσίες και την  επέκταση 
της απαλλαγής από τον ΦΠΑ εισοδημάτων ελευθέρων επαγγελ-
ματιών από το ποσό των 10.000 ευρώ  στο ποσό των  25.000 
ευρώ.

3. Την ένταξη των όλων δικηγόρων στο καθεστώς της επιστρε-
πτέας προκαταβολής φόρου και όχι μόνο αυτών που απασχολούν 
τουλάχιστον ένα άτομο ως προσωπικό.

4. Τη μη καταβολή, άλλως την αναλογική μείωση, του τέλους 
επιτηδεύματος για το έτος 2020.

Αναμένοντας τις πρωτοβουλίες σας».
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΣ του Σοφοκλή και της Κυριακής, 
το γένος Ασλάνογλου, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια και η ΚΟΤΖΑ-
ΠΑΡΑΔΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Σάββα και 
της Δέσποινας, το γένος Καγκελίδη, 
που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στην Πατρίδα Ημαθίας πρόκειται να 

παντρευτούν με θρησκευτικό γάμου που θα γίνει στον 
Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού στην Πατρίδα Ημα-
θίας. 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΠΕΤΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Ιωάν-

νη και της Μαρίας, το γένος Τσουρή, 
που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοι-
κεί στη Ντόχα Κατάρ και η WANJIKU 
JANE VICTORIA του DANIEL MUBARI 
KIBICHO και της MARY MANJIKU 
MURAGE, το γένος WANJIKU που γεν-
νήθηκε στην KIRINYAGA Κένυας και κα-

τοικεί στη Ντόχα Κατάρ, πρόκειται να παντρευτούν με 
πολιτικό γάμο που θα γίνει στην Ελληνική Πρεσβεία της 
Ντόχα στο Κατάρ.

Μέτρα για την οικονομική ενίσχυση 
των δικηγόρων ζητά ο πρόεδρος του Συλλόγου 

Βέροιας, από Βεσυρόπουλο και τοπικούς βουλευτές

Στην επίσημη ενημέρωση 
των Υπουργείων Εθνικής 

Άμυνας και Εξωτερικών για 
την κατάσταση στον Έβρο 
ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Στην αναλυτική ενημέρω-
ση των μελών της Διαρκούς 
Επιτροπή Εθνικής Άμυνας 
και Εξωτερικών Υποθέσεων 
από τους Υπουργούς κ.κ. Νί-
κο Παναγιωτόπουλο και Νίκο 
Δένδια για τις πρόσφατες εξε-
λίξεις στη μεθοριακή γραμμή 
του Έβρου, που πραγματο-
ποιήθηκε χθες 26-5-2020 στο 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 
συμμετείχε ο Αν. Γεν. Γραμ-
ματέας ΚΟ της ΝΔ και Βου-
λευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης.

Οι δύο Υπουργοί, ρητά και 
κατηγορηματικά τόνισαν ότι 
τα περί τουρκικής εισόδου σε 
ελληνικό έδαφος στον Έβρο 
αποτελούν ασύστολα ψεύδη που σε καμία περίπτωση δεν προσφέρονται 
για «ασκήσεις» αντιπολίτευσης, που δυστυχώς έφτασαν και στα όρια της 
«σπέκουλας».

Τα σύνορα της Ελλάδας είναι σαφώς οριοθετημένα και απαράλλακτα και 
οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας τα προστατεύουν σθεναρά, άγρυπνα 
και αποφασιστικά.

Σε σχετική δήλωσή του ο μετά το πέρας της ενημέρωσης, ο κ. Τσαβδαρί-
δης τόνισε ότι η Κυβέρνηση της ΝΔ δεν αναλώνεται σε λόγια για τα αυτονόη-
τα. Αντιθέτως πράττει τα αυτονόητα για τη διαρκή προάσπιση, θωράκιση και 
ενίσχυση των συνόρων μας.

«Κάθε επίβουλος, κάθε απόπειρα παραβίασης, κάθε προσπάθεια αμ-
φισβήτησης, θα βρίσκει μπροστά του την Ελληνική Ψυχή και το Ελληνικό 
Ανάστημα, έτοιμα να υπερασπιστούν εις το διηνεκές την Εθνική μας Ανε-
ξαρτησία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα μέχρι σπιθαμή γης.», επισήμανε 
χαρακτηριστικά.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του 

Ιωάννη και της Φανής, το γένος Φανάρα, 
που γεννήθηκε στη  Καρδίτσα και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΜΗΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του 
Γεωργίου και της Ελπίδας, το γένος Κου-
τρώτσιου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρη-

σκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων 
Βέροιας.
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Kυριακή 31 Μαΐου 

2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Νάουσας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ  για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας συζύγου και 
πατέρα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΟΡΑ 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά,

Οι λοιποί συγγενείς
Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Kυριακή 31 Μαΐου 

2020 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου στο Αιγίνιο Πιερίας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  για την α-
νάπαυση της ψυχής του αγαπημένου 
μας συζύγου, αδελφού και θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ.
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ 

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

Η σύζυγος, 
Οι αδελφές, Τα ανήψια,

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 30 Μαΐου 

2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Μακροχωρίου 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ  για την ανάπαυση της ψυ-
χής του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και παππού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΗ 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια,

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Παρασκευή 29 

Μαΐου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, 
υιού, πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΤΣΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

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

Η σύζυγος, Η μητέρα
Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Συνεχίζεται η Β΄ Εβδομάδα 
αφιερωμένη στον Άγιο Λουκά

 τον Ιατρό στην
 Ιερά Μητρόπολη Βέροιας

  
Στο πλαίσιο 

του επετειακού 
ε ο ρ τ α σ μ ο ύ 
του Αργυρού 
Ι ω β η λ α ί ο υ 
των Παυλε ί -
ων, πέρυσι, η 
Ιερά Μητρό -
πολη Βεροίας, 
Ναούσης και 
Καμπανίας ε-
γκαινίασε μία 
σειρά εκδηλώ-
σεων υπό τον 
τίτλο «Ιατρική 
Εβδομάδα αφι-
ερωμένη στον 
Άγ ι ο  Λ ο υ κά 
τον Ιατρό».  Η 
μεγάλη προ-
σέλευση στις 
ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς 
και η συμμετο-
χή όλων των 
Υγειονομικών 
φορέων της 
Ημαθίας στην 
εν λόγω προ-
σπάθεια, στά-
θηκε η αιτία 
να καταστεί η 
Ιατρική Εβδο-
μάδα θεσμός που θα διεξάγεται κατ’ έτος την εβδομάδα πριν την εορτή της 
μνήμης της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Λουκά στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας (29 Μαΐου). Εξαιτίας της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού φέτος αποφασίστηκε η Β΄ Ιατρική Εβδομάδα αφιερωμένη στον Άγιο 
Λουκά τον Ιατρό να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα 
της Ιεράς μας Μητροπόλεως www.imverias.gr, το αντίστοιχο κανάλι μας 
στο Youtube και τη σελίδα μας στο Facebook https://www.facebook.com/
IeraMhtrVeriasNaoushsKampanias.

 Πέμπτη 28 Μαΐου 2020, 6.30 μ.μ
Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός για την εορτή της μετακομιδής των Ιερών 

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

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

την Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά
 Κυριακή 31 Μαΐου 2020, 8.30 μ.μ.
Μετάδοση του ορατορίου «Αγάπησα το μαρτύριο: Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, 

των πασχόντων ιατρός και λιμάνι» -  Λήξη Ιατρικής Εβδομάδος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολί-

τες μας έχουν φάρ-
μακα που δεν χρει-
άζονται , μπορούν  
να τα  προσφέ-
ρουν για  το  Γη-
ροκομείο Βέροιας 
,στο υπόγειο της 
Δημοτικής Αγοράς.

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.  

CMYK

Πέμπτη 28-5-2020

 13:30-17:30 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 23310-65770

21:00-08:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕ-
ΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
60340

Φαρμακεία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - 
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Πέμπτη 28 Μαΐου
7.30-10.30 Ορθρος – Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
18.30-19.30 Εόρτιος Εσπερινός 
Παράκληση εις την Ανάληψη του Κυρίου

Ιερος Ναος Αγίου Αθανασίου
Κοιμητήρια Βέροιας

ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΕΛΕΤΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Πρόγραμμα  Ιερών Ακολουθιων Επί Τη Εορτή Της 
Αποδόσεως Του Πάσχα

Πέμπτη 28 Μαΐου 
07:00 -10:00
Όρθρος - Θεια Λειτουργία
Ας Παραστούμε  Ολοι Μας Σε Αυτήν Την Μεγάλη Ε-

ορτή Της Ορθοδοξίας , Στο Κοσμο χαρμόσυνο Γεγονός 
Της Αναστάσεως Του Κυρίου Μας, Με Τις Πασχαλινές 
Λαμπάδες Μας Και Να Ψάλλομε Όλοι Για Τελευταία Φο-
ρά Φέτος Το Χριστός Ανέστη.

Εκ του Ιερού Ναού



Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας Φρόσω Καρασαρλίδου επι-
σκέφτηκε τη Δευτέρα τον δήμαρχο Βέροιας Κων/νο Βοργιαζίδη και 
τον αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κων/νο Καλαϊτζίδη για να ενημερω-
θεί τόσο για θέματα που αφορούν στον Δήμο Βέροιας όσο και για 
θέματα του Νομού.

Με τον δήμαρχο Βέροιας 
  Με τον δήμαρχο Βέροιας η βουλευτής αρχικά ενημερώθηκε 

για τις ενέργειες του δήμου σχετικά με τα μέτρα πρόληψης για τον 
κορωνοϊό όπως απολυμάνσεις δημόσιων κτηρίων, απαλλαγή από 
δημοτικά τέλη επιχειρήσεων που επλήγησαν από το lock down, 
παράταση συμβάσεων που έληγαν την περίοδο της καραντίνας κα. 
Όπως τονίστηκε από τον δήμαρχο, για τις ευπαθείς ομάδες υπάρχει 
κοινωνικό τιμολόγιο για το νερό. Για το ηλεκτρικό ρεύμα όμως είναι 
αρμοδιότητα της ΔΕΗ. Θετικά έγινε δεκτή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ 
να πληρωθεί μέσω του Πράσινου Ταμείου μέρος των οφειλών συ-
νανθρώπων μας που βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση και τους 
έγινε διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Με τον δήμαρχο συζήτησαν επίσης το θέμα που προέκυψε 
με την απένταξη της Βέροιας από το φυσικό αέριο και τις κοινές 
ενέργειες για την αλλαγή της απόφασης της ΔΕΔΑ, καθώς για τα 
έργα που πρότεινε ο Δήμος Βέροιας στο ΕΣΠΑ και στο πρόγραμμα 
“Φιλόδημο”, ενώ με αφορμή τη συζήτηση για το Σχέδιο Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του δήμου που αφορά τη σύνδεση Μπαρμπούτας- 
Κυριώτισσας, η βουλευτής επισήμανε πως είναι καιρός να δει ο 
Δήμος μια ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής του Τριποτάμου και 

του Αλιάκμονα, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο έλξης 
τουριστών και να συνδεθεί με τους τάφους της Βεργίνας. Ειδικά για 
τον Αλιάκμονα, σημείωσε ότι ενδείκνυται για ανάπτυξη εναλλακτι-
κού τουρισμού και είναι κάτι που θα πρέπει να πιέσει ο δήμος για 
την αξιοποίηση του. 

Για το φλέγον θέμα των ανεμογεννητριών στο Βέρμιο, η βου-
λευτής μετέφερε την ανησυχία της για την καταστροφή του βουνού 
μας από την εγκατάσταση του φαραωνικού πάρκου, τονίζοντας ότι 
η ίδια είναι μεν υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά όχι 
με τον ανεξέλεγκτο τρόπο που υλοποιείται στη χώρα μας και ειδικά 
στην περιοχή μας.

  Τέλος σχετικά με την εγκατάσταση του Τελωνείου στην Κουλού-
ρα, ένα θέμα για το οποίο είχε ασχοληθεί εκτεταμένα η βουλευτής 
στην προηγούμενη θητεία της, η συζήτηση αφορούσε στη στασι-
μότητα του έργου. “Θα πρέπει να μη σταματήσουμε τον αγώνα”, 
δήλωσε η κα Καρασαρλίδου και ο δήμαρχος συμφώνησε ενημε-
ρώνοντας ότι από τη μεριά του υπάρχουν τα χρήματα που είχε 
δεσμευτεί και το μόνο που μένει είναι μια Υ.Α. για τη δέσμευση του 
Υπουργείου Οικονομικών ότι θα γίνει εκεί το τελωνείο.

Με τον αντιπεριφερειάρχη 
  Με τον αντιπεριφερειάρχη κ. Καλαϊτζίδη, η βουλευτής συζήτησε 

για τον κάθετο άξονα στην Εγνατία, για το φυσικό αέριο, για το νέο 
Διοικητήριο, για το Τελωνείο, για τη δημιουργία Στέγης Υποστη-
ριζόμενης Διαβίωσης στο νομό και για το πρόγραμμα ψεκασμών 
κουνουπιών.

  Όσον αφορά τον κάθετο άξονα στην Εγνατία και τη δημιουργία 
ΣΥΔ η βουλευτής ενημέρωσε τον αντιπεριφερειάρχη ότι επανειλημ-
μένα ζήτησε ραντεβού από τον περιφερειάρχη κ. Τζιτζικώστα για να 
ενημερωθεί για τα δυο αυτά σημαντικά ζητήματα, κάτι που δεν έχει 
γίνει μέχρι στιγμής.

Σχετικά με τον κάθετο άξονα στην Εγνατία και ιδιαίτερα για τον 
κόμβο του Σ.Σ. Νάουσας (Μονοσπίτων), που είναι και το πλέον 
ώριμο προς υλοποίηση έργο αλλά και το πλέον επικίνδυνο σημείο, 
η βουλευτής ζήτησε να μάθει αν υπάρχει βούληση από την Περιφέ-
ρεια να το χρηματοδοτήσει, με τον αντιπεριφερειάρχη να ενημερώ-
νει ότι θα δημοπρατηθεί σε ένα χρόνο από τώρα διότι χρειαζόταν 
μία τροποποίηση που έχει ήδη γίνει, ενώ για το κομμάτι από Νά-
ουσα προς Έδεσσα, δυστυχώς έχει λήξει η περιβαλλοντική μελέτη 
και τώρα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την αρχαιολογία, έτσι θα 
χρειαστεί εκ νέου σχεδιασμός.

Σχετικά με την πρόταση της βουλευτού για δημιουργία Στέγης 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στο νομό για άτο-
μα με αναπηρία που δεν έχουν κάποιον να τους 
φροντίζει, ο αντιπεριφερειάρχης δήλωσε θετικός 
και ότι θα υποστηρίξει την πρόταση. 

Στην συζήτηση για το φυσικό αέριο και την 
ένταξη της Βέροιας και Νάουσας, ο κ. Καλαϊτζί-
δης ενημέρωσε τη βουλευτή ότι η Περιφέρεια 
από την αρχή ήταν θετική και έχει ήδη εξασφαλί-
σει χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για να έρθει το 
αέριο στην Ημαθία, με κοινή διαπίστωση όλων 
ότι είναι ένα έργο ζωτικής σημασίας για το νομό 
μας.  

Για το θέμα της μετεγκατάστασης του Τελω-
νείου στην Κουλούρα, η βουλευτής δήλωσε πως 
είναι ένα ζήτημα για το οποίο προσπάθησε πολύ 
στην προηγούμενη θητεία της, ότι δεν πρόκειται 
να παραιτηθεί από το εγχείρημα αυτό και ότι θα 
ζητήσει να συναντηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι 
φορείς ώστε να εξετάσουν σε ποιο στάδιο βρί-
σκεται το θέμα και να δεσμευτούν όλοι για την 

υλοποίησή του. 
Για το νέο Διοικητήριο ενημερώθηκε ότι αναμένεται η υπογραφή 

της παραχώρησης του χώρου από το Υπουργείο Οικονομικών και 
ήδη έχει ξεκινήσει η προμελέτη, ενώ με αφορμή την επίσκεψή της 
στον ΟΚΑΝΑ Βέροιας, ζήτησε την εύρεση ενός χώρου όπου θα 
μπορούσαν τα άτομα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της απε-
ξάρτησης και είναι σε δεινή οικονομική κατάσταση να διαμένουν 
προσωρινά και να τους παρέχονται είδη πρώτης ανάγκης και συν-
θήκες υγιεινής.

Ολοκληρώνοντας τις επισκέψεις, η βουλευτής δήλωσε στον δή-
μαρχο κ. Βοργιαζίδη και τον αντιπεριφερειάρχη κ. Καλαϊτζίδη ότι θα 
είναι πάντα δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν και ότι θα προσπαθεί συ-
νέχεια να αναδείξει τα θέματα του νομού και θα συμμετέχει ενεργά 
στην ανάπτυξή του.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του 

Αποστόλου και της Μαρίκας, το γένος 
Θαραλίδου, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας 
και η ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 
του Δημητρίου και της Ασημίνας, το γέ-
νος Αλαμπουρινού, που γεννήθηκε στη 

Βέροια και κατοικεί στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, πρόκει-
ται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Πρ. Ηλία Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του 

Θεόδωρου και της Βασιλικής, το γένος 
Κωνσταντινίδη, που γεννήθηκε στην Βέ-
ροια Ημαθίας, και κατοικεί στην Ρώμη 
Ιταλίας, και η ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ, 
του Νικήτα και της Αντωνίας, το γένος 

Ζουμή, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, και κατοι-
κεί στην Ρώμη Ιταλίας, πρόκειται να παντρευτούν με 
πολιτικό γάμο, στο Δημαρχείο Πάρου. 

Σε δήμαρχο Βέροιας και αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας 
η Φρόσω Καρασαρλίδου για θέματα του Νομού



Σε συνέχεια της από 18/05/2020 ανακοίνωσης
τουΚΑΠΑΔήμουΒέροιαςγίνεταιγνωστόότισύμφω-
ναμετοαρθρο3τηςυπ.αριθμ.Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.
32008«Επιβολή τουμέτρου τηςπροσωρινήςαπα-
γόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχει-
ρήσεωνκαιάλλωνχώρωνσυνάθροισηςκοινού,στο
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα
από25.5.2020έωςκαι31.5.2020,προςπεριορισμό
τηςδιασποράςτουκορωνοϊούCOVID-19», ισχύουν
ταεξής:

Κατ’εξαίρεσηλειτουργίααθλητικώνεγκαταστάσε-
ωναπότις25/05/2020

1. Κατ’ εξαίρεση των απαγορεύσεωνπου επι-
βάλλονταιδυνάμειτουάρθρου1,απότις25.5.2020
επιτρέπεται:

α)Η λειτουργία όλων των ανοικτών αθλητικών
εγκαταστάσεωνκαικολυμβητηρίωνκαιηχρήσητους
αποκλειστικά και μόνον για την κάλυψη αναγκών
προπόνησης(μόνομεατομικέςπροπονήσεις,χωρίς
επαφέςήομαδικήάσκηση)απόαθλητέςσωματείων,
ΤμημάτωνΑμειβομένωνΑθλητών (Τ.Α.Α.) καιΑνω-
νύμωνΑθλητικώνΕταιρειών (Α.Α.Ε.) και αθλούμε-
νουςηλικίαςδεκατριών(13)ετώνκαιάνω(γεννημέ-
νουςέωςκαι31.12.2007)καιμετουςόρουςκαιτους
περιορισμούςπουαναφέρονταιστοΠαράρτημα, το
οποίοαποτελείαναπόσπαστομέροςτηςπαρούσας.
Οιαθλητέςόλωντωνπρο-ολυμπιακώνκαιτωνεθνι-
κών ομάδων κάνουν χρήση τωνπαραπάνωαθλη-
τικώνεγκαταστάσεωνκατ’απόλυτηπροτεραιότητα.

β)Η λειτουργία όλων των κλειστών αθλητικών
εγκαταστάσεων και κολυμβητηρίων και η χρήση
τους για την κάλυψη αναγκώνπροπόνησης (μόνο
μεατομικέςπροπονήσεις, χωρίς επαφέςή ομαδική
άσκηση)αποκλειστικάκαιμόνοναπόαθλητέςσωμα-
τείων,Τ.Α.Α.καιΑ.Α.Ε.ηλικίαςδεκατριών(13)ετών
και άνω (γεννημένους έως και 31.12.2007) και με
τουςόρουςκαιτουςπεριορισμούς,πουαναφέρονται
στοΠαράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος τηςπαρούσας.Οι αθλητέςόλων τωνπρο-ο-
λυμπιακών και των εθνικώνομάδων κάνουν χρήση
τωνπαραπάνωαθλητικώνεγκαταστάσεωνκατ’από-
λυτηπροτεραιότητα.

γ)Ηλειτουργίατωνανοικτώνεγκαταστάσεωνσε
όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους αδι-
ακρίτως νομικήςπροσωπικότητας, που διαθέτουν
νόμιμηάδειαλειτουργίαςγιατααθλήματα:αντισφαί-
ριση,γκολφ,κρίκετ,ιππασία,σκοποβολή,τοξοβολία,
αεραθλητισμός,μηχανοκίνητοςαθλητισμός,υποβρύ-
χιαδραστηριότητακαιορειβασία-αναρρίχησηκαιη

χρήση τουςαπόαθλητές  και αθλούμενους ηλικίας
δεκατριών (13) ετώνκαιάνω (γεννημένους έωςκαι
31.12.2007) αποκλειστικά και μόνο γιαπροπονητι-
κούςσκοπούς.

δ)Η χρήση τωναθλητικών εγκαταστάσεωναπό
τουςενενεργείαδιαιτητέςομαδικώναθλημάτων.

ε)Ηλειτουργίατωνναυταθλητικώνεγκαταστάσε-
ων για τα αθλήματα: ιστιοπλοΐα, κωπηλασία, κανό-
ε-καγιάκ, όρθια σανιδοκωπηλασία (SUP), κυματο-
λίσθησημεσανίδα (surf ) και θαλάσσιοσκι, καθώς
και η χρήση των εγκαταστάσεων αυτών αποκλει-
στικά και μόνον γιαπροπονητικούς σκοπούς από
αθλούμενους, ηλικίας δεκατριών (13) ετών και άνω
(γεννημένους έως και 31.12.2007). Στην ιστιοπλοΐα
ανοικτής θάλασσας τασημεία εκκίνησης και τερμα-
τισμούορίζονταιυποχρεωτικάστιςπεριοχέςμόνιμου
ελλιμενισμούτωνσκαφών.

2.Επιτρέπονταιοιομαδικέςπροπονήσειςτωνα-
θλητώντωνομάδωντωνΠοδοσφαιρικώνΑνωνύμων
Εταιρειών(Π.Α.Ε.),πουμετέχουνστοεπαγγελματικό
πρωτάθλημα τηςΑΙ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών
(SuperLeaguel).

3.Όσοιείναιυποψήφιοιγιαναεισαχθούνείτεμε
τοσύστηματωνΠανελληνίωνΕξετάσεωνσεσχολές
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΣΕΦΑΑ, παραγωγικές
σχολέςΕνόπλωνΔυνάμεωνκαιΣωμάτωνΑσφαλείας
καιΑκαδημίες ΕμπορικούΝαυτικού), είτε κατόπιν
προκήρυξης οποιουδήποτε διαγωνισμού τωνΕνό-
πλωνΔυνάμεων και τωνΣωμάτωνΑσφαλείας, δύ-
νανταινακάνουνχρήσητωνανοικτώνκαικλειστών
αθλητικών εγκαταστάσεων και των κολυμβητηρίων,
με τουςόρουςκαιπεριορισμούς τωνπερ.α΄καιβ΄
τηςπαρ.1.

4.Επιτρέπεται η χρήση των κολυμβητηρίων για
θεραπευτική άσκησηαπόάτομαμε αναπηρίες, κα-
θώςκαιαπότουςσυνοδούςτους,εφόσοναπαιτείται
κατάπερίπτωσηηπαρουσίασυνοδού.Απαραίτητες
προϋποθέσεις είναι να έχει συνταγογραφηθεί η κο-
λύμβησηως μέθοδος θεραπείας και ναπροσκομί-
ζεταιπρόσφατη ιατρικήβεβαίωσηπου επιτρέπει τη
συγκεκριμένηθεραπευτική

μέθοδοκατάτηντρέχουσαχρονικήπερίοδο.
5. Σε όλες τις περιοριστικά αναφερόμενες πε-

ριπτώσεις τωνπαρ. 1, 2, 3 και 4 η χρήση γίνεται
σύμφωναμε τις οδηγίεςπρόσβασης και ασφαλούς
άσκησης τηςΥγειονομικήςΕπιστημονικήςΕπιτρο-
πής της Γενικής ΓραμματείαςΑθλητισμού (Γ.Γ.Α.)
και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης
αθλητικήςομοσπονδίαςήδιοργανώτριαςαρχήςπου

εγκρίνονται από τηνΥγειονομική
ΕπιστημονικήΕπιτροπή της Γ.Γ.Α.
και είναι διαθέσιμεςστον ιστότοπο
τηςΓ.Γ.Α.

6.Για τηλειτουργίακαι τηχρή-
ση τωναθλητικών εγκαταστάσεων
και των κολυμβητηρίων, κατά τα
οριζόμενα στηνπαρούσα, επιτρέ-
πεται στα αθλητικά σωματεία, τα
Τ.Α.Α., τιςΑ.Α.Ε. και τους εν γένει
αθλητικούςφορείς η απασχόληση
τουαναγκαίουπροσωπικού.

Το κοινό (αθλούμενοι άνω των
13 ετών) θα δύναται να αθλείται
στις κάτωθι αθλητικές εγκαταστά-
σεις, τηρούμενων τωνπρωτοκόλ-
λων  υγιεινής και με τηνπροσκό-
μιση τουπροβλεπόμενου δελτίου
καταγραφήςαθλουμένων

ισχύειτοεξήςωράριο:
Αρης Γεωργιάδης (ελιά) από

14:00εως16:00
Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ:
α)στίβοςαπό8:00εως15:30

καιαπό20:00εως22:15.
β)  εξωτερικά γήπεδαμπάσκετ

από8:00εως16:30
γ) εξωτερικοί χώροι αθλητικής

εγκατάστασηςαπό8:00εως22:15
Οπρόεδρος

ΛεωνίδαςΑκριβόπουλος

Ευχαριστήρια ανακοίνωση τουΑΠΣΦίλιππος
ΒέροιαςVolleyballγιατη«βροχή»συγχαρητηρίων.

«ΤοΔ.Σ, το προπονητικό επιτελείο και οι α-
θλητές τουΑ.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας Volleyball
αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουνόλους
όσοι έστειλαν συγχαρητήρια στην ομάδα μας για
τηνιστορικήάνοδοστηνVolleyleagueκαιευχέςγια
τηνέαχρονιά.

Μετά τον καταιγισμό συγχαρητήριων μηνυμά-
τωνπου δεχτήκαμε, ευχαριστούμε μέσααπό την
καρδιάμας τονΥφυπουργόΟικονομικώνΑπόστο-
λο Βεσυρόπουλο, τους Βουλευτές Ημαθίας ΝΔ,
ΛάζαροΤσαβδαρίδη,ΤάσοΜπαρτζώκα,τηΒουλευ-
τήΗμαθίας ΣΥΡΙΖΑ,ΦρόσωΚαρασαρλίδου, τον
ΑντιπεριφερειάρχηΗμαθίας, Κώστα Καλαϊτζίδη,
τονΔήμαρχοΒέροιας, ΚωνσταντίνοΒοργιαζίδη ,
τονΠρόεδροΚΕΠΑΔήμουΒέροιας-ΠρώηνΑντι-
δήμαρχοΒέροιας,ΘεόφιλοΚορωνά,τονπρόεδρο
ΚΑΠΑΔήμουΒέροιαςΛεωνίδαΑκριβόπουλο, τον
ΠρόεδροΓιώργοΦύκατακαιτοΔ.Σ.τουτμήματος
χάντμπολτουσυλλόγουμας,τουςυπόλοιπουςθε-
σμούς,αλλάκαιόλουςτουςσυμπολίτεςμαςγιατα
θερμά λόγια και τηνπολύτιμηστήριξή τους, στην
προσπάθειαπου καταβάλαμε καθ’ όλη τη χρονιά,
εντόςκαιεκτόςαγωνιστικούχώρου,γιατηνεπίτευ-
ξητουστόχουμας.

Αν και νεοφώτιστοι στην κορυφαία κατηγορία
τουελληνικούβόλεϊυποσχόμαστεσεόλους,ότικαι
τηνέασεζόνθαδώσουμετονκαλύτερόμαςεαυτό
μαςγιαμίααξιοπρεπήπορείασεαυτότοδύσκολο
πρωτάθλημα,προκειμένουναδικαιώσουμεόσους

πίστεψανστο όραμάμας από τηνπρώτηστιγμή
καινακάνουμεπάλιπερήφανουςτουςφίλουςτης
ομάδαςκαιτηνπόλημας.

Σεαυτέςτιςδύσκολεςμέρεςπουβιώνουμε,ευ-
χόμαστεσεόλουςένακαλόκαλοκαίριμευγείακαι
περιμένουμε να ανταμώσουμε ξανάστο γήπεδο,
γιαναπανηγυρίσουμεόλοιμαζίνέεςιστορικέςεπι-
τυχίεςτηςομάδαςμας».
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ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας

Τιισχύειγιατηλειτουργία
αθλητικώνεγκαταστάσεων

Ευχαριστήρια ανακοίνωση
του Φίλιππου Βέροιας

για τη «βροχή» συγχαρητηρίων

OΑγρ.ΑστεραςΠλατέος
θαεκπροσωπήσειτηνΕ.Π.Σ.Η.

στοΚύπελλοΕλλάδας

ΑπότηνΕπιτροπήΠρωταθλημάτωνκαιΚυπέλλουτηςΕ.Π.Σ.Ημαθίας(Ε.Π.Σ.Η.)ανακοινώθηκαντα
εξής:ΜετάαπόκλήρωσηπουπραγματοποιήθηκεσταγραφείατηςΈνωσης,στηΒέροια,τηΔευτέρα25
Μαΐου2020,σύμφωναμετηναπόφαση9986/8-5-2020τηςΕκτελεστικήςΕπιτροπήςτηςΕλληνικήςΠο-
δοσφαιρικήςΟμοσπονδίας(Ε.Π.Ο.)σχετικάμετηνολοκλήρωσητωνπρωταθλημάτωνκαιτωνκυπέλλων
τωνκατάτόπουςΕ.Π.Σ.,ηομάδαπουαναδείχθηκεναεκπροσωπήσειτηνΕ.Π.Σ.Η.στοΚύπελλοΕλλά-
δαςαγωνιστικήςπεριόδου2020-2021,είναιοΑΓΡΟΤΙΚΟΣΑΣΤΕΡΑΣΠΛΑΤΕΟΣ.Ωςεπιλαχούσαομάδα
ορίζεταιτοέτεροσυμμετέχονστηνκλήρωσησωματείοΜΕΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝ.
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Η Ανάληψη του Κυρίου
-ο ναός στη Βέροια-   Έθιμα

Του Μάκη 
Δημητράκη

Η «Ανάληψη» είναι 
Δεσποτική εορτή και η 
λέξη στην Καινή Διαθήκη 
αντιπροσωπεύει τη μετά-
βαση του Χριστού στους 
ουρανούς. Θεωρείται 
στην εκκλησιαστική πα-
ράδοση ως η ολοκλήρω-
ση της αποστολής του 

Κυρίου επί της γης.
Η σκηνή της «Ανάληψης» περιγράφεται από 

τους Ευαγγελιστές πλην του Ματθαίου και απο-
τελεί ένα ιστορικό γεγονός που έλαβε χώρα στο 
Όρος των Ελαιών (ανατολικά της Ιερουσαλήμ) με 
αυτόπτες μάρτυρες τους μαθητές του Κυρίου που 
έβλεπαν με δέος την απομάκρυνση του «Διδα-
σκάλου» μέσα στον ουράνιο θόλο.

Οπωσδήποτε το γεγονός της «Ανάληψης» αν 
και είναι αναμφισβήτητα ιστορικό γεγονός δεν 
στερείται στοιχείων γι’ αυτό κατατάσσεται στα 
βασικά δόγματα της Ορθοδοξίας η οποία και την 
συμπεριέλαβε στο Σύμβολο της Πίστεως «…και 
ανελθόντα εις τους Ουρανούς και καθεζόμενον εκ 
δεξιών του Πατρός…».

Το γεγονός της «Ανάληψης» γιορτάζεται 40 
ημέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού και μέχρι 
τον 4ο αιώνα συνεορταζόταν με την Πεντηκοστή.

Με τη γιορτή της «Ανάληψης» συνδέονται ήθη 
και έθιμα, θρύλοι και δοξασίες. Έτσι στη Σκύρο 
και τη Σίφνο την αποκαλούν Γαλατοπέφτη (γιορ-
τάζεται πάντα Πέμπτη), στη Νάξο «Της Πληθε-
ρής», στην Κομοτηνή «Τα Σαράντα της Πασκα-
λιάς» και στη Ρόδο «της Συναληψιούς» από το 
ρήμα συναλήφομαι που στη ροδιακή διάλεκτο 
προφερόταν συναλείβγομαι = αλείφω με λάδι.

Ο μεγάλος λαογράφος Γ. Μελάς αναφέρει ότι 
σε πολλά μέρη της πατρίδας μας οι κάτοικοι δεν 
κοιμούνται γιατί φοβούνταν πως θα αναληφθούν, 
ενώ σε κάποια άλλα μέρη οι πιστοί επισκέπτονται 

τα νεκροταφεία και προσφέρουν κόλλυβα γιατί 
πίστευαν πως οι ψυχές επανέρχονταν στον Κάτω 
Κόσμο.

Παλαιότερα, σε ορεινές περιοχές της πατρί-
δας μας που η κτηνοτροφία αποτελούσε βασική 
ασχολία των κατοίκων συνηθιζόταν να μοιράζεται, 
το γάλα και το τυρί που παρήγαγαν ανήμερα της 
γιορτής, στους άλλος κατοίκους ενώ ταυτόχρονα 
άγιαζαν τα ζώα τους.

Σε άλλα πάλι μέρη, κυρίως στα νησιά, υπήρχε 
συνήθεια ανήμερα της «Ανάληψης» οι άνθρωποι 
να κάνουν το πρώτο τους μπάνιο και να περνούν 
από «Σαράντα κύματα» =(εμπόδια). Στις μέρες 
μας μετά τη λειτουργία μπαίνουν στη θάλασσα, 
έστω μέχρι τα γόνατα ενώ ταυτόχρονα μαζεύουν 
θαλασσινό νερό – 40 φούχτες, όσες και οι μέρες 

από το Πάσχα – σε μπουκάλι που το φυλάγουν 
για «φάρμακο» ενάντια σε πρηξίματα, δαγκώματα 
και διάφορους πόνους.

Τέλος σε άλλα μέρη η «Ανάληψη» πιστεύουν 
πως είναι η μέρα που εξαλείφονταν οι λοιμώδεις 
αρρώστιες και βλαβερά έντομα.

Σε αρκετές περιοχές της πατρίδας μας η «Α-
νάληψη» έχει δώσει το όνομά της σε πολλές εκ-
κλησίες, μοναστήρια αλλά και χωριά. Τέτοια υπάρ-
χουν στην Κρήτη (κοντά στο Ηράκλειο), στη Βοιω-
τία (κοντά στη Λιβαδιά) και στην Αιτωλοακαρνανία 
σε υψόμετρο 700μ. με θέα τη λίμνη Τριχωνίδα.

 Ο Ιερός Ναός στη Βέροια
Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 δημιουργή-

θηκε στη Βέροια ο συνοικισμός «Παπάγου» οι κά-

τοικοι του οποίου ταυτόχρονα με τα πρώτα σπίτια 
τοποθέτησαν –στη σκιά μιας μικρής συστάδας δέ-
ντρων στο κέντρο του οικισμού- ένα εικονοστάσι 
αφιερωμένο στην «Ανάληψη».

Λίγο αργότερα, σε οικόπεδο που είχε χαρακτη-
ρισθεί από το σχέδιο ρυμοτομίας για ανέγερσης 
εκκλησίας, οι ίδιοι κάτοικοι «έβαλαν» πολλές φο-
ρές το χέρι τους βαθιά στην τσέπη τους – παρά 
τις οικονομικές αντιξοότητες – και έκτισαν μικρό 
εκκλησάκι που λειτουργούσε μόνο την ημέρα της 
«Αναλήψεως».

Το 1974 το μικρό εκκλησάκι πήρε τη σημερινή 
του μορφή, επεκτάθηκε κι άλλο και έγινε ενοριακή 
εκκλησία στην οποία λίγο αργότερα άρχισε να 
γιορτάζεται-τιμάται και ο Άγιος Νεκτάριος.

Ο Δήμος Νάουσας και ειδικότερα η 
Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Καθαριότητας εν όψει της αντιπυρικής 
περιόδου, που ξεκίνησε την 1η Μαΐου και 
θα διαρκέσει  έως τις  31 Οκτωβρίου, κατ’ 
εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 4/2012(ΦΕΚ 
1346/25-04-2012 Τεύχος ΒΑ) ενημερώνει 
τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπω-
τές των οικοπεδικών και λοιπών ακά-
λυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός 
πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και 
σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα 
όρια τους, για την υποχρέωσή τους, να 
προβούν:

-σε καθαρισμό των χώρων αυτών – α-
ποψίλωση και απομάκρυνση βλάστησης,

-απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλε-
λειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών 
ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε 
αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου 
πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτα-
σής της,

-καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά 
περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή και τη μείωση 
του κινδύνου από πυρκαγιά.

Σύμφωνα με κανονισμό Καθαριότητας του 2017 του Δήμου Νά-
ουσας  και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33, που αφορά καθαριότητα 
οικοπέδων ισχύουν τα ακόλουθα: 

-«33.1. Οι ιδιοκτήτες ή νομείς ή κάτοχοι των οικοπέδων, οφεί-
λουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα, ακόμη 
και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα 
περιφράττουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαί-

νουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση. Ο Δήμος, εφόσον 
διαπιστωθεί παράβαση της παρούσης διατάξεως, ειδοποιεί τους ιδι-
οκτήτες και υπεύθυνους του οικοπέδου με τοιχοκόλληση στο χώρο 
και παρέχει 15ημερη προθεσμία συμμόρφωσης.

33.2. Εάν, μετά την πρώτη ειδοποίηση, οι υπεύθυνοι εξακολου-
θούν να αδιαφορούν και να μην συμμορφώνονται, ο Δήμος κοινο-
ποιεί και δεύτερη ειδοποίηση, ενώ επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο 
στους υπεύθυνους. Ο Δήμος προβαίνει σε  καθαρισμό του οικοπέ-
δου, και  ενδεχόμενη περίφραξη του αν απαιτείται και καταλογίζο-
ντας τη δαπάνη καθαρισμού, που θα προκύπτει κάθε φορά, και κά-
θε άλλη δαπάνη που θα προκύψει για την κατασκευή περίφραξης, 

απολύμανση κτλ. στους υπεύθυνους». 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων και σύμφωνα 

με το άρθρο 94 παρ. 1 περίπτ. 26 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»:

 «Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές δια-
τάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους 
ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών 
ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων 
και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, 
καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δή-
μους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος 
εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα 
(50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο 
και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η 
ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλ-
λεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».

Ειδικότερα, το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει ότι: 
«Με κράτηση μέχρι τριών μηνών ή με πρόστιμο τιμωρείται, αν άλλη 
διάταξη δεν επιβάλει βαρύτερη ποινή, όποιος: α) κάνει απερίσκεπτη 
και αμελή χρήση της φωτιάς ή των μέσων φωτισμού, κατά τρόπο 
που να μπορεί να προκύψει από αυτήν βλάβη σε άνθρωπο ή σε 
ξένο πράγμα και β) παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμό-
δια αρχή, και ιδίως η αστυνομική, για την αποτροπή του κινδύνου 
εμπρησμού».

Σύμφωνα με τα παραπάνω:
1. Ο Δήμος θα προβαίνει αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό των 

χώρων.
2. Θα επιβάλλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό 

μέτρο.
3. Θα βεβαιώνεται σε βάρος των ιδιοκτητών, η ισόποση σχετική 

δαπάνη του Δήμου.

Δήμος Νάουσας: Να καθαριστούν οικόπεδα και ακάλυπτοι 
χώροι, ειδάλλως, προβλέπονται πρόστιμα



Ρίψεις εμβολίων-δολωμάτων 
κατά της λύσσας 

σε περιοχές της Ημαθίας
Από την Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι 

στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμμα-
τος της ‘Ανοιξιάτικης ρίψης - διανομής εμβολί-
ων-δολωμάτων κατά της λύσσας, για την από 
του στόματος ανοσοποίηση των άγριων ζώων  
στις 28/05/2020 έως και 10/06/2020, θα πραγ-
ματοποιηθούν  ρίψεις εμβολίων – δολωμάτων 
από το αεροδρόμιο της Φλώρινας  στις κάτωθι 
περιοχές (με κάθε επιφύλαξη αλλαγής σχε-
δίων τελευταίας στιγμής λόγω απρόβλεπτων 
συνθηκών π.χ. καιρικές συνθήκες).  

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ → ΔΑΣΚΙΟ, ΡΙΖΩΜΑΤΑ, 
ΣΦΗΚΙΑ, ΜΙΚΡΑ ΣΑΝΤΑ, ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΛΕΥΚΟ-
ΠΕΤΡΑ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟ, ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, ΧΑ-
ΡΑΔΡΑ, ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, ΡΑΧΗ, ΠΡΟΦΗΤΗΣ 
ΗΛΙΑΣ, ΑΣΩΜΑΤΑ, ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ, ΜΕΤΟΧΙ, 
ΚΟΥΜΑΡΙΑ, ΚΟΜΝΗΝΕΙΟ, ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΒΕ-
ΡΟΙΑ, ΚΟΥΤΣΟΧΩΡΙ, ΕΡΓΟΧΩΡΙ, ΠΑΤΡΙ-
ΔΑ, ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΦΥΤΕΙΑ, ΑΡΚΟΧΩΡΙ, 
ΤΡΙΛΟΦΟ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΑΟΥΣΑ, ΣΤΕ-
ΝΗΜΑΧΟΣ, ΚΟΠΑΝΟΣ, ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ, ΡΟΔΟΧΩΡΙ, ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ, ΜΑΡΙΝΑ, ΠΟΛΛΑ 
ΝΕΡΑ, ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΛΕΥΚΑΔΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΝΩ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ, ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓ. 
ΜΑΡΙΝΑ, ΛΑΖΟΧΩΡΙ, ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙ, ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΠΑΛΑΙΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΝΕΑ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ, ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ, 
ΔΙΑΒΑΤΟΣ, ΜΕΣΗ, ΚΟΥΛΟΥΡΑ, ΑΜΜΟΣ, ΜΕΤΟΧΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΒΕΡΓΙΝΑ, ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ, ΕΛΑΦΙΝΑ, ΣΥΚΙΑ, ΜΕΛΙΚΗ, 
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ, ΝΕΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ. ΤΡΙΛΟΦΙΑ, ΑΓΚΑΘΙΑ, ΛΟΥΤΡΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΚΑΛΟ-
ΧΩΡΙ, ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ, ΝΗΣΕΛΛΙ, ΝΗΣΕΛΟΥΔΙ, ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ, ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ, ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΝΕ-
ΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΚΑΨΟΧΩΡΙ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ, ΚΛΕΙΔΙ, ΠΛΑΤΥ, ΑΡΑΧΟΣ, ΝΕΟΧΩΡΙ, ΣΧΟΙΝΑΣ, 
ΝΗΣΙ, ΒΡΥΣΑΚΙ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΚΑΒΑΣΙΛΑ, ΠΑΛΑΙΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙ, ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ, ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΙ.

Όσον αφορά την διαχείριση των εμβολιακών δολωμάτων, γνωρίζουμε στους πολίτες τα εξής, προκειμένου να τα διαχει-
ριστούν με ασφάλεια για  να αποφευχθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού της λύσσας :

-Τα εμβολιακά δολώματα περιέχουν ζωντανό ιό λύσσας και σε περίπτωση επαφής με αυτό, πρέπει να επισκεφθούμε 
άμεσα το γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα χέρια πλένουμε  αμέσως σχολαστικά τα χέρια μας με σαπούνι και επισκε-
πτόμαστε αμέσως το γιατρό(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ).

-Σε περίπτωση εύρεσης τέτοιων εμβολιακών δολωμάτων (μικροί κύβοι χρώματος λαδί-καφέ με οσμή ψαριού), σε αγρο-
τικές, δασώδεις ή κατοικημένες περιοχές ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΤΑ ΑΚΟΥΜΠΑΜΕ Ή ΝΑ ΤΑ ΠΑΤΟΥΜΕ Ή ΝΑ ΕΡΧΟ-
ΜΑΣΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ 
ΑΥΤΑ.

-Σε κάθε περίπτωση εύρεσης τέτοιων εμβολιακών 
δολωμάτων ενημερώνουμε άμεσα την τοπική κτηνιατρι-
κή αρχή (Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑ-
ΤΡΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ-Μη-
τροπόλεως 44 – Βέροια, τηλ. 23313 50193, 50135), 
προκειμένου να τα διαχειριστεί με ασφάλεια.

Η  υπηρεσία θα επανέλθει για να γνωστοποιήσει 
κάθε νεότερο.
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Εθελοντική αιμοδοσία 
από τη ΜΙΕΖΑ Κοπανού

Ο Μορφωτικός Σύλλογος «Η ΜΙΕΖΑ» Κοπα-
νού διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Πέ-
μπτη 4 Ιουνίου 2020 από τις  5.00 μμ – 8.00μμ 
στην φιλόξενη αίθουσα του συλλόγου στην Κε-
ντρική Πλατεία Κοπανού.

Δεν ξεχνάμε ότι προσφέροντας λίγο αίμα χαρί-
ζουμε ζωή σε κάποιον συνάνθρωπο μας, που το 
έχει ανάγκη!!Με τιμή

Το Δ.Σ.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ                                       
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 25-05-2020
Αριθμ.πρωτ.:1821

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφής-επανεγγραφής  

νηπίων-βρεφών  στους  Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Βέροιας  για το σχο-
λικό έτος 2020-2021 ορίζεται  η 27η  Μαΐου 2020 και η ημερομηνία λήξης τους  η 15η 
Iουνίου 2020.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών λόγω των 
μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωναϊού   COVID-19,  και προκειμένου να 
αποφευχθεί ο συνωστισμός   θα γίνεται ειδικά για φέτος:

• ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα ευκρινή αντίγραφα) στο email του σταθμού της 1ης επι-
λογής των γονέων

• με φυσική παρουσία  στο σταθμό της 1ης επιλογής  κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.  
Στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς γίνονται δεκτά  βρέφη  ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 

ετών και στους παιδικούς σταθμούς νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση δηλ. να έχουν γεννηθεί από 1-1-2017 έως την συμπλήρωση της 
ηλικίας 2,5 ετών στις 31-8-2020.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή-επανεγγραφή βρίσκονται αναρτημέ-
να στην ιστοσελίδα του νομικού προσώπου (veriakapa.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες οι γονείς θα απευθύνονται στα γραφεία διοίκησης παιδι-
κών σταθμών (τηλ.2331022178 εσωτ.4)  και στους παρακάτω παιδικούς-βρεφονηπιακούς 
σταθμούς:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΑΔΑ: ΨΙΔΓΟΛΠ9-72Φ           
ΑΔΑΜ:20PROC006741456 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ διακηρύσσει ότι: 

εκτίθεται σε δημοπρασία, με Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, 
με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά όπως 
καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για 
το σύνολο των προς μίσθωση μηχανημάτων που συμφωνούν με τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης 
«Μίσθωση μηχανημάτων, έργων, συντηρήσεων επισκευών και επε-
κτάσεων δικτύων πόλης Βέροιας έτους 2020», προϋπολογισμού € 
350.000,00  πλέον Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.
gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικο-
νομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομη-
νία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσ-
σα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 
4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013). 

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
• Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.

ΔΗ.Σ. 
• Ημερομηνία Ανάρτησης Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ και Έναρ-

ξης Υποβολής Προσφορών: Πέμπτη 28/5/2020 
• Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 

Τρίτη 30/6/2020  και ώρα 23:00   
• Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: Τρί-

τη 07/7/2020  και ώρα 10:00   
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, 

δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρο-

νική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από 
το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομι-
κοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,   

Τα δικαιολογητικά της προσφοράς του προσφέροντος υποβάλ-
λονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσι-
μων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου 
θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% επί της ενδεικτικά προ-
ϋπολογισθείσας δαπάνης δηλαδή 7.000,00 €. Η εγγυητική επιστολή 
θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑΒ. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί, αναγνωρισμένοι ιδιοκτήτες 
χωματουργικών μηχανημάτων, οι οποίοι θα έχουν πληρωμένα τα 
τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια οχήματος και τα νόμιμα δικαιολογητικά 
κυκλοφορίας καθώς και διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητα 

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΒ 
 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ   

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ευχαριστίες
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας, 

ευχαριστεί θερμά
• Τον «ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΝΑΟΥΣΑΣ», για τη δωρεά ενός εξαερωτήρα, αξίας 
1.612,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, 
για τις ανάγκες του αναισθησιολογικού μηχανήματος 
του Χειρουργείου του Νοσοκομείου.

• Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύμα-
τος», για τη δωρεά του παρακάτω εξοπλισμού για τις 
ανάγκες της Παιδιατρικής Κλινικής:

α) Μόνιτορ του οίκου EDAN INSTUMENTS. INC 
μοντέλο Χ10 για την παρακολούθηση ζωτικών παρα-
μέτρων ανήλικων παίδων και νεογνών.

β) Δύο (2) Συσκευών ενδοοστικής χορήγησης 
υγρών παίδων, κωδικός ΝΙΟ-Ρ.

• Την εταιρία Χοντρεμπορική Ημαθίας, για τη 
δωρεά εκατό (100) τεμαχίων δοχείων για τρόφιμα, 
προς ενίσχυση του Νοσοκομείου.

• Την εταιρία Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ και ΣΙΑ Ε.Ε., για τη 
δωρεά 320 Λίτρων Γάλατος Μακράς Διάρκειας, για 
τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

• Πολίτη Μ.Σ., ο οποίος επιθυμεί να διατηρήσει 
την ανωνυμία του και να μη δημοσιευθούν τα στοι-
χεία του στον τύπο, για τη δωρεά ενός (1) αναπνευ-
στήρα, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου και 

• Πολίτη, η οποία επιθυμεί να διατηρήσει την α-
νωνυμία της και να μη δημοσιευθούν τα στοιχεία της 
στον τύπο, για τη δωρεά ενός (1) παλμικού οξύμε-
τρου αξίας 176,00 €, για τις ανάγκες του Τ.Ε.Π.

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

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

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

αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας

(www.aspis.gr)ήαπευθείαςσταγραφείατηςεταιρείαςστοΖερβο-
χώριΗμαθίας.

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

έγγραφααπαιτείταιμιααπλήφωτοτυπία.
ΕπιπλέονπληροφορίεςΔ/νση:ΖερβοχώριΗμαθίας,59034

Τηλ:+30–2332303100,ΤμήμαΠροσωπικού:καΑλέκαΜπαράκου

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

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες/εργά-

τριεςπαραγωγής
•Επιστημονικόπροσωπικό (γεωπόνους, χημικούς, τε-

χνολόγουςτροφίμων,τεχνολόγουςγεωπόνους)
•Τεχνίτεςδιαφόρωνειδικοτήτων(μηχανικούς–ηλεκτρο-

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

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Email:info@almifoods.gr

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

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

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

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

 
 

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

 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.) 
 

 
 

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια 

ΤΕΒΑ
Αναδιανομήτροφίμων
καιβρεφικώνειδών
απότονΔήμοΒέροιας

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

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

Ηδιανομήθαπραγματοποιηθείστοκτίριοπουβρίσκεται
στο 3ΟΧιλιόμετροΠ.Ε.Ο.Βέροιας –Θεσσαλονίκης (δίπλα
από τα ελαστικάBRIDGESTONE) τηνΠέμπτη 28 και την
Παρασκευή29Μαϊου2020απότις08:00έωςτις14:00.

Κάθεωφελούμενος τηςαναδιανομής θαπαραλάβει
ταεξήςΞηράπροϊόντα:

1 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 2 ΡΥΖΙ ΣΥΣΚ.  3 ΚΟΤΟΣΟΥ-
ΠΑ ΜΕ ΖΥΜΑΡΙΚΑ  4 ΚΟΡΝ ΦΛΕΪΚΣ 5 ΑΛΕΥΡΙ
6ΖΑΧΑΡΗΛΕΥΚΗ7ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ8ΣΟΥΠΑΜΙΝΕΣΤΡΟ-
ΝΕ9ΓΑΛΑΜΑΚΡΑΣΔΙΑΡΚΕΙΑΣ10ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΣύνολο
κιλώνανάωφελούμενο:8,2κιλά.

Κάθεωφελούμενοςμε βρέφος της αναδιανομής θα
παραλάβειεπιπλέονταεξήςΞηρά-Βρεφικάπροϊόντα:

1. ΚΡΕΜΑΤΥΠΟΥΦΑΡΙΝΛΑΚΤΕ  2. ΚΡΕΜΑΔΗΜΗ-
ΤΡΙΑΚΩΝ3.ΓΑΛΑΜακράςδιάρκειας

Σύνολοκιλώνανάωφελούμενο:3,2κιλά.

ΚάθεαίτησηθαπαραλάβειταεξήςΒΥΣπροϊόντα:
1.ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 2. ΣΑΜΠΟΥΑΝ 3. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

ΥΓΡΟΓ.Χ.4.ΥΓΡΟΠΙΑΤΩΝ5.ΣΚΟΝΗΓΙΑΠΛΥΣΙΜΟΡΟΥ-
ΧΩΝΣύνολοκιλώνανάαίτηση:8,20κιλά.

Κάθεωφελούμενοςμεβρέφοςθαπαραλάβειεπιπλέ-
ονταεξήςΒΥΣ-Βρεφικάπροϊόντα:

1.ΒΡΕΦΙΚΕΣΠΑΝΕΣ2.ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ
Οι δικαιούχοι να έχουνμαζί τους επίσημο έγγραφοπου

νααναγράφει τοΑ.Μ.Κ.Α. τους, καθώς και τηναστυνομική
τουςταυτότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Ανδενπροσέλθειοίδιοςοδικαιούχος:
-οεκπρόσωπόςτουθαπρέπειναέχειεξουσιοδότηση.
-Σεπερίπτωσηδικαστικήςσυμπαράστασηςθαπρέπεινα

προσκομίζεταιαντίγραφοαυτής.
Γιατηνασφαλήδιεξαγωγήτηςδιανομής,παρακαλούνται

οιωφελούμενοιναπροσέρχονταιστονχώροδιανομήςμόνο
(1)άτομοανάαίτησηςκαθώςκαινατηρούντιςαποστάσεις
ασφαλείας,ώστε ν’ αποφευχθεί οσυνωστισμόςστοσημείο
διανομής.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός 
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ» που εδρεύει
στο Διαβατό Ημαθίας ζητεί 

εργάτες - εργάτριες παραγωγής, 
οδηγούς και χειριστές 

ανυψωτικών μηχανημάτων.
Τηλέφωνοεπικοινωνίας

2331044445,6909202921
καιemailasifaist@otenet.gr
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ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε. ενημερώνει τουπολίτες ότι λόγω των έκτακτωνμέτρωνπου ισχύουν,
αναπροσαρμόζειτακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό12-3-2020έως25-3-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 11500&1
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι)2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894.463,
 2310894.562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073.353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331096.342 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072.303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615
Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612
Β’Υποδ/ντής: 2331076.611

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

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

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

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών2331350634,

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημα63τ.μ.
μεπατάρι και υπόγειοστηΒέ-
ροια, οδόςΤρύφωνος 3.Τηλ.:
6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κο-
ντάστο7οΔημοτικό,75τ.μ.,με
υπόγειο75τ.μ.καιοικόπεδο200
τ.μ., 48.000 ευρώ.Τηλ.: 6945
122583Euromesitiki.

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑπωλείταιμο-
νοκατοικία 80 τ.μ.σε οικόπεδο
1000τ.μ.,μεθέα τοποτάμι, και
ταδύομαζίήμεμονωμένα.Τηλ.:
6981058526.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο468τ.μ.
στοΠλατύΗμαθίαςσεπολύκαλή
θέση.Πληρ.τηλ.:6946829244.

ΖΗΤΕΙΤΑΙοικόπεδο250έως
1000τ.μ.γιααντιπαροχήστηνπό-
λητηςΒέροιας,εκτόςαποΕργατι-
κέςκατοικίες.Τηλ.:6945122583.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ53ενοικιάζεταιδι-
αμέρισμα80τ.μ.,2ΔΣΚWCκαιμι-
κρήαποθήκη,1οςόροφος,ατομική

θέρμανση.Τηλ.:6973813725.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα

επιπλωμένη,ΠλατείαΩρολογίου,
οδόςΜιαούλη17,Βέροια.Τηλ.:
6977174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπερίπτεροΑ-

κροπόλεως,στηνκαινούργιαγέφυ-
ρα«Κούσιου».Τηλ.:6984108684.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας   ,

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23472ΚΕΝΤΡΟ,Γραφείο19τ.μ.,

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

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

Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-
τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-

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

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

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟροφοδι-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ.23397Μονοκατοικία60τ.μ.σπάνια

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14280-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769-ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοπο-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο218τ.μ.,

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα65τ.μ.

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ-

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

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

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

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

ήΑρχιτεχνίτηήΕγκαταστάτηΗλεκτρολόγουΑ’Ειδικότητας

ΤΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑΤΗΝΥΠΟΒΟΛΗΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙΤΑΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):

1.ΔΕΛΤΙΟΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2.Α.Φ.Μ.(εκκαθαριστικότηςεφορίαςηβεβαίωσηαπόδοσηςΑ.Φ.Μ.),
3.ΑΡΙΘΜΟΣΜΗΤΡΩΟΥΙΚΑ
4.Α.Μ.Κ.Α.
5.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΓΕΙΑΣ(επικυρωμένοαντίγραφο)
6.ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΤΡΑΠΕΖΑΣΠΕΙΡΑΙΩΣ(πρώτοςδικαιούχοςοεργα-

ζόμενος),
7.ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΚΑΤΟΙΚΙΑΣ(απόλογαριασμόΔΕΗήτηλεφωνίας)

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

141ή146
Mail:venus@venusgrowers.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α) Άνδρα ή γυναίκα
γιαβοηθόλογιστήπουνα
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

ΗΕταιρείαCoverjeans IKE αναζητάΠωλητή-τρια για κατάστημα ενδυμάτων
μεπροϋπηρεσία στοχώροτηςμόδας,ενημερωμένομε τιςσύγχρονεςτάσεις ,με
επικοινωνιακό και οργανωτικόπνεύμα, άριστη γνώσηΑγγλικών&Η/Υ , έως 40
ετών για θέσηπλήρους και μερικής απασχόλησης.Γιααποστολήβιογραφικού
vageliscover@gmail.comΕπικοινωνία6932627614



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


ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ40τ.μ.ευκαιρία,13.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ50τ.μ.καλό,16.000€
ΡΟΛΟΙ55τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο,34.000€
ΓΗΠΕΔΟ55τ.μ.15ετίαςμεαποθήκη&ηλιακό37.000€
ΚΕΝΤΡΟ65τ.μ.,ευκαιρία,μεparking,35.000€
ΑΝΟΞΕΩΣ65τ.μ.ευκαιρία,16.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ70 τ.μ. μονοκατοικία με οικόπεδο,
18.000€
ΡΟΛΟΙ78τ.μ.ευκαιρία,θέα,επενδυτικό,29.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,θέα,54.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.θέα,καλό,37.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ105τ.μ.18ετώνμε3υ/δ,ευκαιρία,75.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ120τ.μ.νεόκτιστολουξ112.000€
ΕΛΗΑ125τ.μ.αρχοντικό165.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.ημιτελήςμονοκατοικία,22.000€

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


ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ35τ.μ.πολύκαλό,220€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,500€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ130τ.μ.μεκαλήπροβολή,700€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ250τ.μ.1.200€
ΛΑΙΚΗ300τ.μ.2.200€


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



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


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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ92τ.μμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.
2ΔΣΚ90000€
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρης
ανακαιν.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220
τ.μ58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο
40000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,με
θερμ/τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ60000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλο-
φοΑμμο
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο1000μ.
απόπαραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΚΑΛΗΠΑΝΑΓΙΑ8στρ.μεκαστανιες,μεαγροικια,αρδευο-
μενες500€

ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρχερσα1400€τοστρεμμα
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανι-
κομόνο28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακ.γιαΙατρειο
70000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ38τ.μΔίχωρο,καταλληλογιαΙατρειο–
ΤεχνικοΓραφειο25000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανι-
δα50τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗαποθηκη120τ.μ150€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα100€
ΕΛΗΑ200τ.μ+200ΥΠΟΓΕΙΟσοβαρεςπροτασεις

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,
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ΖΗΤΕΙΤΑΙΓεωπόνοςΦυτικήςΠαραγωγής
Απαιτούμεναπροσόντα:
-ΆριστηγμώσηΑγγλικών
-ΠολύκαλήγνώσηΗ/ΥκαιOffice
-Δίπλωμαοδήγησης
-Άνεσηεπικοινωνίας,ομαδικότητα,αντίληψη,κατανόηση
ΈδρατηςεταιρίαςστηΒέροια.
Οιυποψήφιοιμπορούνναστείλουντοβιογραφικότουςσημείωμαστηνηλε-

κτρονικήδ/νση:sidiropoulosfert@gmail.com.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδομεσπίτι στηΧαρίεσσαΝαούσης εντός τουοικι-

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

ΟεκδοτικόςοίκοςSuper Course ELT Publishing,σταπλαίσια
τηςσυνεχούςανάπτυξης της εμπορικήςδραστηριότητας του, επιθυμεί
ναπροσλάβειάμεσα:Customer Service Agent

ΟCustomerServiceAgentθαασχολείταιμε τηνεπίλυσηεκπαιδευτι-
κώνζητημάτωντωνσυνεργατώνμας,θαενημερώνειγιατουςνέουςμας
τίτλουςβιβλίων,θαδίνεισυμβουλέςκαιθαπροτείνειτρόπουςδιδασκαλίας.

Απαιτούμεναχαρακτηριστικά/ικανότητες:
-ΠτυχίοΑγγλικήςΦιλολογίας
-Ευχέρειαστηντηλεφωνικήεπικοινωνία
-Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός
-Άριστεςοργανωτικέςικανότητεςκαιομαδικότητα
ΕπιθυμητάΠροσόντα:
-ΚαλήγνώσηH/YκαιχειρισμούεφαρμογώνΜSOffice(Word,Excel)
-Προϋπηρεσίασεαντίστοιχηθέσηθαεκτιμηθεί
ΗΕταιρείαπροσφέρει:
-Πενθήμερηαπασχόληση
-Δίμηνηεκπαίδευσημεαποδοχές
-Συνεχήεκπαίδευσηαπόκαταρτισμένοκαιέμπειροπροσωπικό
Οιενδιαφερόμενοιμπορούνναστείλουντοβιογραφικότουςσημείω-

μαστοe-mailcv@supercourse.gr,αναφέρονταςτονκωδικόθέσης
CSA_19,έωςτις10/06/20.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΗΜΑΘΙΑΣ:

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστονΒάλτοΣταυρού

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

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



ΚΟΝΙΤΣΗΣ29 ενοικιάζεται επαγγελματικός
χώρος50τ.μ.,πλήρωςανακαινισμένος,1οςόρ.,
γωνιακό,δίπλασταΑστικά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαγια το εξωτερικοκυλικείο
τουΝοσοκομείουΒέροιας.Ώρες επικοινωνίας
ΜΟΝΟαπό 18.00 έως 21.00 στο τηλ.: 6944
577645.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ ‘’TSIFLIDIS
SECURITY’’ ζητάει ναπροσλάβει για μόνιμη
απασχόληση,εξωτερικόπωλητήήπωλήτριαγια
τουςΝομούςΗμαθίας,Πέλλας,Θεσσαλονίκης.
Απαραίτηταπροσόντα, ευχέρειαλόγου,αγγλική
γλώσσα,δίπλωμααυτοκινήτου,άδεια εργασίας
προσωπικούασφαλείας,εμπειρίαμεβιογραφικό
καισυστάσεις.Μισθός,ασφάλισηκαιποσοστά.
Παραλαβήδικαιολογητικώνμεσυνέντευξηστα
κεντρικάγραφείαμας,Θεσσαλονίκης45Βέροια
www.securitytsiflidis.gr-sales@securitytsiflidis.gr-
Τηλ.2331027102.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΣκυροδέματος«ΠΥΡΑΜΙΣΑΤΕ»
ζητάοδηγούςμπετονιέρας,οδηγούςεπικαθήμε-
νου και χειριστές αντλίαςσκυροδέματος.Τηλ.:
6948549279&2332043050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαγιασέρβιςσεκαφέ-μπαρ.
Πληροφορίες:6980760244.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςναγνωρίζειμισθοδοσία
κατάπροτίμηση τουπρογράμματοςEpsilonγια
ΛογιστικόΓραφείο.Τηλ.: 2331076870&6932
245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτοςΤΕΙ με γνώσεις

φυσικοθεραπείας ΖΗΤΑ εργασία για ναπαρέ-
χειυπηρεσίες είτεστοΝοσοκομείο, είτε κατ’οί-
κον.Πληροφορίεςστατηλέφωνα2331025520&
6948798051.

ΚΥΡΙΑΕλληνίδααναλαμβάνει τηφροντίδα
καιπεριποίησηηλικιωμένων για 24ωρηβάση.
Τηλ.:6986276287.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4, 1800 κυβικά, μοντέλο

1996,υγραέριο,160.000χιλιόμετρα,μαύροχρώ-
μα.Τηλ.:6973473304.

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

μεί γνωριμίαμεκοπέλα25-40ετών.Τηλ.:6974
706470.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριοςχωρίςυποχρεώσεις ζητά
Κυρίαέως50ετώνγιαοοβαρήσχέση.Τηλ.:6984
040769.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανα-
καινίσειςσπιτιών, καταστημάτωνμεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπεια
στοχρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Κλάρκ για εργασία σεΨυγείo – Συσκευαστήριo στον Κο-
πανό Ημαθίας . Προϋπηρεσία και Μηχανολογικές Γνώσεις θα ληφθoυν υπόψιν.
Δίπλωμαχειριστήκλάρκδενείναιαπαραίτητο.Πληροφορίεςστοντηλ:6946437441
πρωινέςώρες.

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ζητειται οδη-
γόςμεγνώσειςπληροφορικήςέως30ετών.
Εργασίασταθερή,5νθήμερη,συνεχέςωράριο,
βασικόςμισθός.ΔίπλωμαΓ΄κατηγορίαςθααξι-
ολογηθείιδιαιτέρως.Αποστολήβιογραφικούστο
e-mail:kritikesdianomestypouver@gmail.com.
Πληρ.στοτηλ.2331071670,ώρες11.00-13.00.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστον

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

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

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



Τη χορήγηση του ποσού των 43,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, στο 
πλαίσιο του σχεδίου που παρουσίασε για το Ταμείο Ανάκαμψης της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, συνολικού ύψους 750 δισ. ευρώ, προτείνει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το καθαρό όφελος για την Ελλάδα με βάση την 
πρόταση αυτή ανέρχεται σε 33,4 δισ. ευρώ, καθώς η συνεισφορά της 
για την αποπληρωμή των 750 δισ. ευρώ που θα δανεισθεί η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή από τις αγορές, προβλέπεται στα 10,1 δισ. ευρώ.

Σε ανάλυσή της για τις ανάγκες ανάκαμψης της Ευρώπης, η Κομι-
σιόν προτείνει να δοθεί στην Ελλάδα ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό 
από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης σε σχέση με τη συμμετοχή 
της χώρας στο ΑΕΠ της ΕΕ, καθώς προβλέπει ότι η μείωση του ΑΕΠ 
της φέτος θα είναι μεγαλύτερη από τον μέσο όσο των χωρών της ΕΕ 
καθώς και το γεγονός ότι το κατά κεφαλήν εισόδημά της είναι μικρότερο 

από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και ότι έχει υψηλό χρέος. Συγκε-
κριμένα, το ποσό των 43,5 δισ. ευρώ αντιστοιχεί σε ένα ποσο-
στό 5,8% των 750 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ η 
συμμετοχή της Ελλάδας στο ΑΕΠ της ΕΕ ανέρχεται σε 1,3%. 
Το καθαρό ποσό των 33,4 δισ. ευρώ αντιστοιχεί στο 17,8% 
του ελληνικού ΑΕΠ, ενώ μόνο η Κροατία και η Βουλγαρία 
προτείνεται να έχουν μεγαλύτερο καθαρό όφελος ως ποσοστό 
του ΑΕΠ τους (22,4% και 19,3%, αντίστοιχα), αλλά με μικρό-
τερα απόλυτα ποσά (12,1 και 11,7 δισ. ευρώ, αντίστοιχα). Τα 
μεγαλύτερα ποσοστά από το Ταμείο Ανάκαμψης προτείνεται 
να λάβουν δύο άλλες μεσογειακές χώρες, η Ιταλία (20,4%) και 
η Ισπανία (19,9%).

Σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, το 93,5% του 
συνολικού ύψους του Ταμείου Ανάκαμψης  προβλέπεται 

να χρησιμοποιηθεί για δημόσιες επεν-
δύσεις, κυρίως μέσω επιχορηγήσεων 
αλλά και με ένα σημαντικό ποσό δα-
νείων προς τις χώρες - μέλη. Το υπόλοιπο 6.5% 
προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση για 
τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων από 
το EFSI και το InvestEU. Αυτές οι εγγυήσεις θα 
επιτρέψουν την κινητοποίηση ενός σημαντικά 
μεγαλύτερου όγκου χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, 
το Ταμείο Ανάκαμψης είναι πιθανό  να έχει έ-
να μόνιμο θετικό αποτέλεσμα στο πραγματικό 
ΑΕΠ των χωρών της ΕΕ. Οι επενδύσεις που 
θα κινητοποιηθούν αναμένεται να αυξήσουν τα 
επίπεδα του πραγματικού ΑΕΠ της ΕΕ κατά 
περίπου 1,75% το 
2021 και το 2022, 
ποσοστό που θα αυ-
ξηθεί στο 2,25% έως 
το 2024. Ακόμη και 
μετά από δέκα χρό-
νια, τα επίπεδα του 
πραγματικού ΑΕΠ ε-
κτιμάται ότι θα είναι 
τουλάχιστον κατά 1% 
υψηλότερα σε σύ-
γκριση με το βασικό 
σενάριο. Οι χώρες με 
χαμηλότερο από τον 
μέσο όρο κατά κε-
φαλήν ΑΕΠ εκτιμάται 
ότι θα έχουν τη μεγα-
λύτερη ώθηση στην 
οικονομική δραστη-
ριότητα μεσοπρόθε-
σμα, με τα επίπεδα 
του ΑΕΠ να κινούνται 
4,5% υψηλότερα α-

πό το βασικό σενάριο έως το 2024 για τις χώρες της κατηγορίας αυτής 
που έχουν χαμηλότερο χρέος και στο 4,25% για τις χώρες, όπως η Ελ-
λάδα, με υψηλότερο χρέος.

Εκτιμάται, επίσης, ότι θα δημιουργηθούν έως δύο εκατομμύρια νέες 
θέσεις εργασίας συνολικά στην ΕΕ με τη χρήση των πόρων του Ταμεί-
ου μεσοπρόθεσμα. Τα επίπεδα απασχόλησης στην περίοδο 2021-2024 
αναμένεται να είναι κατά 1% υψηλότερα κατά μέσο όρο σε σχέση με 
το βασικό σενάριο. Το Ταμείο Ανάκαμψης εκτιμάται ότι δεν θα αυξήσει 
το βάρος του χρέους σημαντικά στην ΕΕ. Τα ποσοστά του χρέους ως 
προς το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα μειωθούν στην ομάδα χωρών με υψη-
λότερο χρέος κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και για τη ομάδα χωρών με 
χαμηλότερο χρέος κατά 3,25 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2024.

P Μάιος 2020. 
Τρως κεράσια, ε-
νώ ο καιρός είναι 
για κάστανα…

 
P Η αγάπη έ-

κανε χθες πεντι-
κιούρ και σήμερα 
κ υ κ λο φ ο ρ ε ί  μ ε 
μπότες.

 
P Αλλά με αυ-

τήν, είναι πιο ε-
πικίνδυνες οι πα-
ντόφλες.

 
P Βάζεις μπουφάν, ζεσταίνεσαι. Βγάζεις 

μπουφάν, κρυώνεις. Εντέλει το μόνο ασφα-
λές ρούχο είναι μάλλον ο ζουρλομανδύας.

 
P Είχε παλιόκαιρο τη μέρα που σε 

γνώρισα, πώς θες εσύ για καλοκαίρια να 
μιλάμε, που έχει πει κι ο ποιητής σε ά-
σχετο χρόνο για άσχετο θέμα.

 
P Και πες μου εσύ πώς υπό τέτοιες 

καιρικές συνθήκες κατάφερε να γράψει τις 
τέσσερις εποχές ο Βιβάλντι.

 
P Θα είχε χάσει τη φωνή μέχρι και ο 

Αντόνιο Ρέμος.
 
P By the way, αν η 9η συμφωνία του 

Μπετόβεν είχε γραφτεί στην Ελλάδα, θα ή-
ταν διαφωνία.

 
P Το ένα βράδυ κοιμάσαι με φανελάκι 

και βρακί και το επόμενο θες κάλτσα πά-
νω απ’ το παντελόνι της πιτζάμας.

 
P Κι εγώ που θαρρούσα ότι ο προβλη-

ματισμός για να βρεθεί το ζευγάρι της κάλ-

τσας είναι χειμωνιάτικο φρούτο.
 
P Αυτή την εποχή είσαι ανάμεσα στο 

να βάλεις μαγιό ή πέλετ στη σόμπα.
 
P Ποια μάσκα; Καλά λέει η μάνα μου 

ότι υποχρεωτική πρέπει να είναι κυρίως η 
ζακέτα.

 
P Που δεν ενοχλεί και στην ομιλία να 

πούμε.
 
P Και το κακό με τη μάσκα είναι ότι ζε-

σταίνει μόνο τοπικά.
 
P Αλήθεια, προλαβαίνουμε μέχρι το 

επόμενο καλοκαίρι να γίνει και το πρωινό 
ξύπνημα ολυμπιακό άθλημα;

 
P Και:
 Λέει ο άνδρας στη γυναίκα:
«Στη Λετονία ζητούν άνδρες για αναπα-

ραγωγή και το κράτος δίνει 200€ για κάθε 
επαφή!»

«Ε, και;» λέει η γυναίκα.
«Εδώ, με την κρίση που υπάρχει, δεν 

πρόκειται να ορθοποδήσω και σκέφτομαι να 
πάω εκεί…»

«Και θα ορθοποδήσεις στη Λετονία με 
200€ το δίμηνο;»

K.Π.
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Τη χορήγηση 33,4 δισ. ευρώ στην Ελλάδα από το 
Ταμείο Ανάκαμψης, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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