
Δ. Μάντσιος: Τηρούμε 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα

 και παλεύουμε να κρατηθούμε...

«Μουδιασμένα» 
άνοιξαν χθες 
τα ξενοδοχεία 
της Ημαθίας

Από χθες η σταδιακή 
επαναλειτουργία των 

απογευματινών ιατρείων 
στο Νοσοκομείο Βέροιας

Το φάσμα της 
ανεργίας μετά την 
επιδημική κρίση

Του Αναστάσιου Βασιάδη
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Δήλωση Καρασαρλίδου: 
Ξέμεινε από μόνιμο 

και εποχικό προσωπικό ο ΕΛΓΑ

Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

-Θετικός στο άνοιγμα ο Ν. Κουτσογιάννης

Κάλεσμα συστράτευσης προς όλες 
τις παρατάξεις για το καλό του 
δήμου, από τον Ν. Καρανικόλα
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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

Ξεκίνησαν 
οι εκδηλώσεις 

των ΚΣτ΄ 
Παυλείων
 με θέμα 

«Ευαγγέλιον
 και ήθος» Με γεμάτη ατζέντα περί αγροτικών, 

η επίσκεψη του Λάζαρου Τσαβδαρίδη 
στον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ

Τάσος Μπαρτζώκας στον Μιχάλη 
Χρυσοχοΐδη: «Ενίσχυση της ασφάλειας 

και ανάπτυξη για όλη την Ημαθία»
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Αχ αυτή η κανονικότητα…
  Τελικά όταν έχεις τα βασικά  και κυλούνε τα 
πράγματα σε μια κανονικότητα δεν το εκτιμάς 
και γκρινιάζεις επιζητώντας το παραπάνω 
και το καλύτερο. Τώρα που τα έφεραν έτσι οι 
συνθήκες, ώστε να αναπολεί ο καθένας εκείνη 
την κανονικότητα, κατανοεί και την σημασία της. 
Έρχονται 32 δις ευρώ και έπεσαν και πόσα ακόμη 
μέχρι τώρα για να προσπαθήσει η κυβέρνηση απλώς 
να κρατήσει την οικονομία και να μην καταρρεύσει 
από την πρωτοφανή υγειονομική κρίση που γεννά 
νέα οικονομική κρίση. Με τις επιχειρήσεις και 
τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα να μην 
ξέρουν τι τους ξημερώνει, το μόνο που ελπίζουν 
είναι να μείνουν στα ίδια και να μην χειροτερέψουν 
τα πράγματα. Που κουβέντα για εξέλιξη ή έστω 
μεσοπρόθεσμα σχέδια! Απαγορευτικά τούτη τη 
στιγμή. Αχ αυτή η κανονικότητα, που όσο πεζή 
είναι ως λέξη, έχει καταστεί στόχος, επιδίωξη και 
όνειρο…
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Κωνσταντίνου νεομάρτυρος

Ηλεκτρονικό μήνυμα 
«μαϊμού»  διακινείται ως δήθεν 

επιστολή της ΕΛ.ΑΣ.

Νέο καταφανώςψευδεπίγραφο – απατηλό μήνυμα -ως
δήθεν επιστολή τηςΕλληνικήςΑστυνομίας - που διακινείται
μέσωμηνυμάτωνηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails), από
δράστεςπουεπιχειρούνπροφανώςναεξαπατήσουν–παρα-
πλανήσουντουςπολίτες,εντοπίστηκεχθεςαπότηΔιεύθυνση
ΔίωξηςΗλεκτρονικούΕγκλήματος.

ΓιατονλόγοαυτόηΑστυνομίακαλείτουςπολίτεςναδια-
γράφουν τοσυγκεκριμένομήνυμα και «ναμηνανοίγουν» τα
συνημμένα αρχεία για αποφυγήπροσβολής από κακόβουλο
λογισμικό…

Τονουμας!

Θλιβεράταστατιστικά:3στους10εφήβους,
των16καιάνω,καπνίζουνσυστηματικά

Ηπαγκόσμια επιδημία του καπνίσματος είναι μία από τις με-
γαλύτερεςαπειλέςγιατηνδημόσιαυγείαπουέχειαντιμετωπίσειο
κόσμοςκαιηπροστασίατωννεότερωνγενεώνείναιεπιβεβλημένη,
καθώς μελέτες δείχνουν ότι οι καπνιστές διατρέχουν υψηλότερο
κίνδυνογιασοβαρήνόσησηαπόκορωναϊό.Γιαυτόκαιτοθέματης
ΠαγκόσμιαςΗμέραςκατάτουΚαπνίσματος(31Μαίου)γιατο2020
είναι«Ηπροστασίατηςνεολαίαςαπότοκάπνισμα

Σύμφωνα με στοιχεία που δίνει ο ΠαγκόσμιοςΟργανισμός
Υγείας,το17%τωννέωνηλικίας15έως24ετώνπαγκοσμίωςκα-
πνίζουνσυστηματικά.ΣτηδεΕυρωπαϊκήΠεριφέρεια τουΠΟΥ, το
11,5%τωνκοριτσιώνκαιτο13,8%τωναγοριώνηλικίας13έως15
ετώνείναιχρήστεςκαπνού.Ανκαιαυτάτανούμεραέχουνμειωθεί
μετηνπάροδοτωνετώνωςαποτέλεσματωνπροσπαθειώντηςκοινότηταςναελέγξουντηχρήσητουκαπνούείναι
απαραίτητοναγίνουνπερισσότεραγιατηδιαφύλαξηαυτώντωνευάλωτωνομάδων

ΣτηνΕλλάδασύμφωναπάνταμεταστατιστικάτηςΕΛΣΤΑΤγιατηχρήσητουκαπνούστονεφηβικόπληθυσμόγια
το2017,πουδημοσιεύτηκετονΙούνιοτου2018,περίπου3στους10εφήβους(25,8%)ηλικίας16ετώνκαιάνωκαπνί-
ζουνκαθημερινάκαιπερίπου1στους10(7,1%)καπνίζειπεριστασιακά.Επίσης,1στα6αγόριακαι1στα8κορίτσια
ηλικίας15ετώνκαπνίζουνσυστηματικά.Σύμφωναμετηνίδιαστατιστική,οιδύοπρώτεςαιτίεςθανάτουστηνΕλλάδα
είναιτακαρδιαγγειακάνοσήματακαιοκαρκίνος,σταοποίακορυφαίοςπαράγονταςκινδύνουείναιηκατανάλωσητων
προϊόντωνκαπνού(κάπνισμα).

Με Βορίδη τα λένε σήμερα
στο Υπουργείο, Χαλκίδης 

και Βράνας, μετά και το προχθεσινό 
χαλάζι

ΣεΆγιοΓεώργιοκαιΑγίαΜαρίνα,έπεσετοπερισσότεροχαλάζι,σύμφωναμε
τιςεκτιμήσεις,προκαλώνταςζημιέςσταροδάκινα,κατάτηναπογευματινήκαται-
γίδατηςπερασμένηςΚυριακήςηοποίαχαλαζοχτύπησεεπίσηςΠατρίδα,Τριλό-
φο,ΓεωργιανούςκαιΤριποτάμο,καθώςκαιτηνπόλητηςΒέροιας.

Κι ενώ ο καιρός δεν ευνοεί τουςπαραγωγούς, εκπρόσωποι του συλλόγου
γεωργώνΒέροιας (Χαλκίδης –Βράνας) κατεβαίνουνσήμεραστηνΑθήναόπου
έχουνραντεβούστουπουργείομετονΜάκηΒορίδη.Ηατζένταείναιγνωστήκαι
περιλαμβάνειαπλήρωτεςαποζημιώσεις,κανονισμόΕΛΓΑ,εργόσημαγιαεργάτες
γης κ.α.Μάλιστα, εάνυπάρξει χρόνοςθα κάνουν και μια επίσκεψηστονπρόε-
δροςτουΕΛΓΑΑνδρέαΛυκουρέντζο,ναταπούνεκαιεκεί…

Σήμαπιστοποίησηςυγείας
μεέμβληματονΙπποκράτη
στατουριστικάκαταλύματα

Σύμφωνα μεΚΥΑπου δημοσιεύτηκε στοΦΕΚστις 31
Μαΐου 2020, θεσπίζεται ΣήμαΠιστοποίησης με τον τίτλο
“Health First”, και έμβλημα τον Ιπποκράτη, το οποίο είναι
υποχρεωτικόγια τιςεπιχειρήσεις τουριστικώνκαταλυμάτων
πουθαλειτουργήσουνκατάτοέτος2020.Τοενλόγωσήμα
θααναρτάται σε εμφανέςσημείο του κοινόχρηστου χώρου
υποδοχήςτουκαταλύματοςκαιθααποδεικνύειότιηεπιχεί-
ρησητηρείταπρωτόκολλαυγειονομικούπεριεχομένου.Για
ταμη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, τοσήμαχορηγείται
απότουπουργείοΤουρισμούμετάαπόαίτησητηςεπιχείρη-
σης,μέσωτηςεπίσημης ιστοσελίδαςτου.ΣτηνΚΥΑγίνεται
εκτενήςαναφοράτωνμέσωνπροστασίαςκαιυγιεινής,ενώ
γίνεταιειδικήαναφοράσταμέτραπουθαισχύσουνσταεστι-

ατόριαπουδιαθέτουνμπουφέ(buffet).
ΓιατηντήρησητωνμέτρωνπροβλέπονταιέλεγχοιαπότιςΠεριφερειακέςΥπηρεσίεςΤουρισμούτουΥπουργείουΤου-

ρισμούκαιπρόστιμααπόπεντακόσια(500)ευρώέωςπέντεχιλιάδες(5.000)ευρώκαιαναστολήλειτουργίαςτηςτουριστι-
κήςεπιχείρησηςγιαχρονικόδιάστημααπόδεκαπέντε(15)έωςενενήντα(90)ημέρες.

Συγκέντρωσηκαιπορείαεκπαιδευτικώνκατάτου
νομοσχεδίουχθεςτοαπόγευμαστηΒέροια

Το “παρών” έδωσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Φρ. Καρασαρλίδου

Νέασυγκέντρωσηδιαμαρτυρίαςπραγματοποίησαν εκπαιδευτικοί στηνΠλατείαΔημαρχείου χθες το απόγευμαστη
Βέροια,μεαφορμήτονέονομοσχέδιογιατηνΠαιδεία.Δάσκαλοικαικαθηγητέςαντιδρούνκαιθεωρούνβεβιασμένητην
κίνησητουυπουργείουναπροχωρήσειένανομοσχέδιοπουρυθμίζειτόσοσημαντικάθέματα,χωρίςναέχειπροηγηθεί
ηαπαιτούμενηδιαβούλευσηκαισυζήτηση,τηστιγμήμάλισταπουόπωςυποστηρίζουνοιεκπαιδευτικοίηκοινήγνώμη
έχειστραμμένηαλλού τηνπροσοχή της. Κάμερες, υποβάθμισηΕΠΑΛ,ΤράπεζαΘεμάτων,διδασκαλία ξένης γλώσσα
είναικάποιααπόταβασικάθέματαπουαποτελούν«αγκάθι»για τηνεκπαιδευτικήκοινότητα. Οι εκπαιδευτικοίσυγκε-
ντρώθηκανμετάτις6τοαπόγευμαστηνπλατείαΔημαρχείου,πραγματοποιήθηκανομιλίεςκαιστηνσυνέχειαακολούθησε
πορείατωνδιαμαρτυρόμενωνεκπαιδευτικών,κατεβαίνονταςτηνΜητροπόλεωςπροςτηνΒενιζέλου,όπουστούψοςτου
πεζοδρόμουτηςΤσούπελη(ΤράπεζαΠειραιώς)έστριψανκαιμπήκανμέσαστηνΑγοράσυνεχίζονταςεκείτηνπορείαδι-
αμαρτυρίαςτους.ΑνάμεσαστοπλήθοςκαιπροςτοτέλοςτηςπορείαςδιακρίναμεκαιτηνβουλευτήΗμαθίαςτουΣΥΡΙΖΑ
ΦρόσωΚαρασαρλίδουπουακολούθησετουςεκπαιδευτικούςστηνπορείαωςένδειξησυμπαράστασηςστοναγώνατους.



Κάλεσμα συστράτευσης 
προς όλες τις παρατάξεις της 
μειοψηφίας έκανε στη χθεσι-
νή συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου Νάουσας, ο δή-
μαρχος Νικόλας Καρανικόλας.

«Σήμερα, έναν χρόνο μετά 
από τις εκλογές, είμαστε πιο 
ώριμοι και πιο έμπειροι. Δεν 
περισσεύει κανείς, πρέπει να 
γίνει μια υπέρβαση από όλους 
για να προχωρήσουμε μαζί. Α-
πευθύνομαι στους επικεφαλής 
των συνδυασμών και ζητώ συ-
στράτευση. Είμαστε μια μικρή 
ομάδα και μόνοι μας δεν θα 
καταφέρουμε να σταθούμε όρ-
θιοι. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Ας 
πάμε όλοι μαζί για το καλό του 
δήμου» τόνισε ο δήμαρχος, μι-
λώντας για τα νέα έργα που 
έρχονται (ανάπλαση Μεγάλου 
Αλεξάνδρου και άλλα έργα της 
προηγούμενης διοίκησης), τα 
οποία σε συνδυασμό με τα νέα 
έργα δημιουργούν έναν φόρτο που δυσκολεύει τη διοίκηση, ανα-
φέροντας το παράδειγμα των αδειών της ΡΑΕ για τα υδροηλεκτρι-
κά, που δεν έχουν προχωρήσει με τη δέουσα ταχύτητα.

Στην υπόλοιπη ενημέρωσή του ο δήμαρχος αναφέρθηκε στον 
πολλαπλασιασμό των αδέσποτων λόγω της πανδημίας, που 
παρά τις ταΐστρες που μπήκαν οδήγησαν σε ανεξέλεγκτες κατα-
στάσεις, με επιθέσεις εναντίον ανθρώπων και φόλες. «Ζούμε μια 
τραγωδία στον δήμο…» τόνισε.

Αναφορικά με τις πρόσφατες δεσμεύσεις για τα 3-5 Πηγάδια, 
ο δήμαρχος ανέφερε ότι δεν μιλάμε για στρατηγικό σχεδιασμό, 
αλλά για ένα λίφτινγκ με γενναία χρηματοδότηση (αναβατήρας, 
τεχνητή χιόνωση, λατράκ, βιολογικός, δρόμος κ.ά.), μια κρατική 
επιχορήγηση που θα φέρει προστιθέμενα οφέλη. Αναφέρθηκε 
επίσης στην ανάγκη ενός σχεδιασμού για την 
αρχαία Μίεζα.

Θετικός στο άνοιγμα του δημάρχου ήταν ο 
τέως δήμαρχος, Νίκος Κουτσογιάννης.

«Μας εξέπληξε ευχάριστα ο δήμαρχος. Συμ-
μεριζόμαστε την κοινή αγωνία για την ανάπτυ-
ξη, ειδικά μετά την πανδημία. Πολύ μεγάλη θα 
είναι η χαρά όλων ημών που κοπιάσαμε, να 
δούμε να προχωράνε και να ολοκληρώνονται 

έργα μας…» τόνισε ο κ. Κουτσογιάννης, δίνοντας συγχαρητήρια 
στον δήμαρχο για την πρόσφατη επιτυχία των 3-5 Πηγαδιών. 
«Να φροντίσουμε όμως ώστε τα χρήματα αυτά να κατευθυνθούν 
με στόχο την ετήσια λειτουργία του κέντρου…» πρόσθεσε, ενώ 
στάθηκε επίσης και στις προσπάθειες της δικής του διοίκησης για 
την ανάδειξη της αρχαίας Μίεζας και του Αριστοτέλη.

«Πάντα υπεύθυνη είναι η στάση της ΛΑΣ. Ποτέ ευκαιριακά και 
τυχοδιωκτικά δεν λειτουργούμε και έτσι θα συνεχίσουμε…» τόνι-
σε με τη σειρά ο Θωμάς Τσουκαλάς, εκφράζοντας την ελπίδα ότι 
τα χρήματα για τα 3-5 Πηγάδια θα πιάσουν τόπο.

«Εμείς είμαστε πάντα διαθέσιμοι για συνεργασίες, και στο 
θέμα των 3-5 Πηγαδιών και της αρχαίας Μίεζας και σε όλα τα θέ-
ματα…» τόνισε η Ίλια Ιωσηφίδου.
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Οριστικές Δηλώσεις 
ζημίας από τον παγετό της 

17ης Μαρτίου 2020 στις 
ανταποκρίτριες 

ΕΛΓΑ Αλεξάνδρειας
 Παρακαλούνται οι παραγωγοί, οι οποίοι υπέβαλ-

λαν προσωρινές δηλώσεις ζημίας για τον ΠΑΓΕΤΟ 
της 17ης Μαρτίου 2020, να υποβάλλουν τις οριστικές 
δηλώσεις ζημίας στους κάτωθι Ανταποκριτές ΕΛΓΑ 
της Δ.Κ. Αλεξάνδρειας, έως 15-06-2020:

1. ΚΙΡΤΙΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
2. ΛΑΧΑΝΗ ΟΛΓΑ

Σύλληψη για 
καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη στις 30 Μαΐου 2020 το βράδυ σε περιοχή της Ημαθίας από 
αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του 
Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας ένας άνδρας ημεδαπός, διότι σε βάρος του 
εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε 
ποινή φυλάκισης 4 ετών για σύσταση συμμορίας και απάτη.

Από χθες η σταδιακή 
επαναλειτουργία των 

απογευματινών ιατρείων 
στο Νοσοκομείο Βέροιας

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Ημαθίας ακολουθώντας τις οδηγίες 
του Υπουργείου Υγείας, ενημερώνει ότι 
ξεκινά σταδιακά η επαναλειτουργία των 
απογευματινών ιατρείων της Μονάδας 
Βέροιας, από Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020, 
τηρουμένων των προϋποθέσεων προ-
στασίας από τον SARS-Cov-2, οι οποίες 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον: 

• Την προσέλευση του ασθενούς χω-
ρίς συνοδό εφόσον το επιτρέπει η κατάστασή του

• Τη χρήση των απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας σύμφωνα με τις 
ισχύουσες οδηγίες (χρήση μάσκας προστασίας, κλπ)

• Την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους του νοσο-
κομείου

Υπενθυμίζουμε στους συμπολίτες μας ότι:
• Σε περίπτωση συνταγογράφησης εφαρμόζεται υποχρεωτικά η άυλη (μέσω 

του συστήματος άυλης συνταγογράφησης)
• Τα ραντεβού επίσκεψης κλείνονται ΜΟΝΟ τηλεφωνικά, στο 2331 3 51400 

για τα απογευματινά ιατρεία και στο 2331 3 51182 για το ακτινοδιαγνωστικό 
τμήμα.

Απ. Βεσυρόπουλος: 
«Νέα σελίδα για την ελληνική 
οικονομία με τα 32 δις ευρώ 

του Ταμείου Ανάκαμψης»
 
Την αισιοδοξία του για το 

γεγονός ότι η πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
το Ταμείο Ανάκαμψης ανοίγει 
μια νέα σελίδα για την ελλη-
νική οικονομία, εξέφρασε ο 
Υφυπουργός Οικονομικών κ. 
Απόστολος Βεσυρόπουλος 
μιλώντας στην Ολομέλεια της 
Βουλής κατά τη συζήτηση του 
νομοσχεδίου για την κύρωση 
των ΠΝΠ, που περιλαμβάνουν 
μέτρα στήριξης επιχειρήσεων 
και εργαζομένων.

«Δημιουργούνται οι προϋ-
ποθέσεις για να επιστρέψουμε 
το 2021 σε δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης αλλά και για να επανασχεδιάσουμε 
το παραγωγικό πρότυπο της χώρας. Να κάνουμε την οικονομία μας περισσότερο 
ανταγωνιστική και λιγότερο ευάλωτη» τόνισε ο Υφυπουργός Οικονομικών ανα-
φερόμενος στην αξιοποίηση των 32 δις ευρώ που αναλογούν στη χώρα μας, με 
βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υπογράμμισε την μείωση του ΦΠΑ στις μεταφορές προσώπων από το 24% 
στο 13% αλλά και στον καφέ, στα αναψυκτικά και στα μη αλκοολούχα ποτά.

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο, ο κ. Βεσυρόπουλος έδωσε έμφαση σε ευνο-
ϊκά μέτρα, όπως η επέκταση των οικονομικών ενισχύσεων και σε επιχειρήσεις 
που δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και 20 εργαζόμενους, 
η τρίμηνη παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας και η επέκταση της 
ρύθμισης για την έκπτωση ποσοστού 25% στις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών 
επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.

Τόνισε ότι επεκτείνεται και για τον μήνα Ιούνιο, η μείωση κατά 40% των ενοι-
κίων για επαγγελματικές μισθώσεις σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την 
πανδημία, μισθώσεις πρώτης κατοικίας των εργαζομένων που τελούν σε αναστο-
λή σύμβασης εργασίας αλλά και των μισθώσεων της φοιτητικής κατοικίας για τα 
εξαρτώμενα μέλη των εργαζομένων αυτών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης των ιδιοκτητών 
ακινήτων, επισημαίνοντας ότι δε θα υπάρξει φορολόγηση το 2021 των ιδιοκτη-
τών ακινήτων για ποσά που δεν εισπράχθηκαν λόγω της μείωσης των ενοικίων. 
Αναφέρθηκε επίσης στην έκπτωση ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% 
των μισθωμάτων των μηνών που ίσχυσε η μείωση, δηλαδή η έκπτωση φόρου 
ουσιαστικά αφορά στην εξόφληση φορολογικών υποχρεώσεων των ιδιοκτητών 
ακινήτων εντός του 2020, όπως για παράδειγμα του φόρου εισοδήματος ή του 
ΕΝΦΙΑ. Παράλληλα, σημείωσε ότι θα δοθεί και παράταση στην καταβολή των βε-
βαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων, καθώς και αναστολή είσπραξης 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

«Ενδεχομένως κάποιοι να έχουν ενοχληθεί από τα αυξημένα αντανακλαστικά 
που έδειξε η κυβέρνηση στην αντιμετώπιση της πανδημίας στο υγειονομικό πε-
δίο αλλά και στο πεδίο της οικονομίας. Το δικό μας πρόταγμα είναι η ανάκαμψη 
της οικονομίας. Να ξαναπιάσουμε στα χέρια μας το νήμα της ανάπτυξης, να 
στηρίξουμε την πραγματική οικονομία, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις» 
τόνισε ο Υφυπουργός Οικονομικών.

Μέχρι 15 Ιουνίου οι  δηλώσεις 
ζημιάς από παγετό 

του Μαρτίου στη Βέροια
Από το υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας ανακοινώθηκε ότι χορηγείται 

προθεσμία υποβολής οριστικών δηλώσεων ζημιάς από παγετό της 17-
03-2020 σε οπωροφόρα δέντρα της Τοπικής Κοινότητας Βέροιας (Βέ-
ροια, Μέση, Ταγαροχώρι, Λαζοχώρι). 

Η υποβολή δηλώσεων ζημιάς θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από 
1-06-2020 έως 15-06-2020.

Για πληροφορίες :Δήμος Βέροιας
Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α. Τοπικής Κοινότητας Βέροιας (Βέροια, Μέση, 

Ταγαροχώρι, Λαζοχώρι) Σιδηρόπουλος Αθανάσιος – τηλ. 23313-50535

Αύριο στην πλατεία δημαρχείου Βέροιας
Διαδικτυακή εκδήλωση 

για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας
Αύριο Τετάρτη  3 Ιουνίου 2020,  στις 7 μμ στην πλατεία δημαρχείου Βέροιας θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση – συζήτηση με θέμα:
 “Νομοσχέδιο Υπουργείου Παιδείας, κάμερες στην τάξη: πλήγμα στην εκπαίδευση και στρέβλωση των παιδαγωγικών σχέσεων”.
 Θα τοποθετηθούν διαδικτυακά οι: Γιώργος Μαυρογιώργος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Σοφία Αυγητί-

δου, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Διοργάνωση:
ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Δημοτικό Συμβούλιο  Νάουσας
 Κάλεσμα συστράτευσης προς όλες 

τις παρατάξεις για το καλό του δήμου, 
από τον Ν. Καρανικόλα

 -Θετικός στο άνοιγμα ο Ν. Κουτσογιάννης
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρω-

τοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερ-
μά:

1.Τα καταστήματα υποδημάτων 
Ποταμόπουλου για την κάλυψη των 
θερινών αναγκών των παιδιών σε σα-
γιονάρες.

2.Την κυρία Μαρία Ιτσιοπούλου, 
για τη δράση που ανέπτυξε (κατα-
σκευή μασκών προστασίας από τον 
κορονοϊό) και τη συγκέντρωση από 
αυτήν χρηματικού ποσού υπέρ του 
έργου μας.

3.Ανώνυμο μέλος μας, για τη δω-
ρεά ποσού 100€ αντί στεφάνου, στη 
μνήμη Δημήτρη Γκίμα.

4.Τον κύριο Δημήτρη Σουτζόπουλο, 
για τη δωρεά ποσού 50€ αντί στεφά-
νου, στη μνήμη Δημήτρη Γκίμα.

5.Την κυρία Αθηνά Μαρτίκα, για τη 
δωρεά ποσού 50€ αντί στεφάνου, στη 
μνήμη Δημήτρη Γκίμα.

6.Τον κύριο Θωμά Προδρόμου, για 
τη δωρεά ποσού 20€, αντί στεφάνου, 
στη μνήμη Δημήτρη Γκίμα.   

7.Τον κύριο Δημήτρη Κουμούση, 
για τη δωρεά ποσού 50€ στη μνήμη 
της μητέρας του Λυγερής, για τη συ-
μπλήρωση 3 χρόνων από την αποδη-
μία της.

8.Την κυρία Ροδούλα Τατσίδου, για 
τη δωρεά ποσού40€.   

9.Την κυρία Βασιλική Δουλδούρη, 
για τη δωρεά ποσού 20€.  

10.Την κυρία Μαρία Σούλου, για 
την οικονομική ενίσχυση με ποσόν 
70€.

11.Την κυρία Μαρία Μίντουλλα, για 
την οικονομική ενίσχυση με ποσόν 
35€.    

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Ευχαριστήριο του 
Συλλόγου Κοινωνικής 

Παρέμβασης «Έρασμος»
Ο Σύλλογος Κοινωνι-

κής Παρέμβασης «Έρα-
σμος» ευχαριστεί θερμά 
ανώνυμη κυρία, για την 
ευγενική προσφορά ει-
δών ρουχισμού και παι-
χνιδιών προς κάλυψη 
των αναγκών του Ξενώ-

να Βραχείας Φιλοξενίας της δομής, όπου 
διαμένουν ωφελούμενες, εκ των οποίων 
κάποιες είναι μητέρες με μικρά παιδιά.

Επίσης  ο «Έρασμος» ευχαριστεί και την 
ανώνυμη κυρία που προσέφερε στη μνήμη 
της Έλλης Παπαδοπούλου το χρηματικό 
ποσό των 50 €.

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά από 
συμπολίτες μας προς τον «Έρασμο» συμ-
βάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των κοινωνικά ευάλωτων 
ατόμων ή ομάδων που συνδράμουμε και 
ενισχύει σημαντικά το δύσκολο καθημερινό 
μας έργο.

Επιστροφές βιβλίων 
στην Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Νάουσας
Οι ενδιαφερόμενοι δημότες από χθες  

Δευτέρα 1/6/2020 έως και τις 12/6/2020 
θα μπορούν καθημερινά, από τις 9:00 
έως τις 13:00, να επιστρέφουν στη Δη-
μοτική Βιβλιοθήκη τα βιβλία που έχουν 
δανειστεί. Επισημαίνεται ότι οι επιστρο-
φές των βιβλίων θα γίνονται σε υπάλ-
ληλο του Δήμου που θα βρίσκεται στην 
είσοδο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Το επόμενο διάστημα οι πολίτες θα 
ενημερωθούν εκ νέου για το πότε θα 
μπορούν να δανειστούν και πάλι βιβλία 
από την Δημοτική Βιβλιοθήκη.

ΚΕΠΑ: 
Επαναλειτουργία 
του Δημοτικού 

Ωδείου Βέροιας και 
της Ερασιτεχνικής 

Σχολής Χορού
Ακολουθώντας τις κοινές αποφάσεις 

των υπουργείων για την επανέναρξη 
της λειτουργίας των εκπαιδευτικών καλ-
λιτεχνικών δομών ανακοινώνεται από 
την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας πως από 
χθες 1/6/2020 επιτρέπεται η λειτουργία 
του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας και της 
Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού για τους 
σπουδαστές ηλικίας κάτω των 11 ετών, 
η διδασκαλία κρουστών οργάνων, κα-
θώς και η φωνητική ατομική διδασκαλία, 
τηρώντας πάντα τα γνωστά μέτρα προ-
στασίας.  

Συνεχίζεται η απαγόρευση για τη δι-
δασκαλία και τη χρήση πνευστών ορ-
γάνων. 

Αναβάλλεται το  6ο Διεθνές Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας

Η Λέσχη Κινηματογράφου και Πολιτισμού Αλεξάνδρειας «ΚΙΝΗΜΑΤΟ-
ΔΡΑΣΙΣ» ανακοινώνει την προσωρινή αναβολή του 6ου Διεθνούς Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας που ήταν προγραμματισμένο να 
πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο, λόγω των μέτρων προστασίας από τον Covid 
– 19.

To φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία σύμφωνα με τις 
οδηγίες των αρμόδιων αρχών και σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχεί-
ρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας.  

ΤΟ 6ο IASFF εργάζεται όλο αυτό το διάστημα για την ετοιμασία των προ-
βολών των 52 ταινιών που επιλέχθηκαν φέτος μέσα από περισσότερες από 
500 υποβολές ταινιών από όλο τον κόσμο.

Ταυτόχρονα η κριτική μας επιτροπή  βρίσκεται σε διαδικασία επιλογής 
των καλύτερων ταινιών του φεστιβάλ.

Τέλος ανακοινώνεται  ότι ο  νικητής του διαγωνισμού για την αφίσα του 
φετινού θεσμού είναι ο κ. Αθανασίου Δημήτρης , φοιτητής στο Α.Π.Θ.

Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Συνεχίζεται η 

εξυπηρέτηση των 
δημοτών μέσω ραντεβού
 

Από τον  Δήμο Αλεξάνδρειας γνωστοποιούνται τα εξής:
«Μετά από τις πρωτόγνωρες καταστάσεις, που ζούμε και ανέτρε-

ψαν ριζικά την καθημερινότητά μας και τις προτεραιότητές μας από τη 
πανδημία του κορωνοϊού, η συμμόρφωση όλων μας θα πρέπει να έχει 
καθοριστικό αντίκτυπο στην επιτυχία της κοινής μας προσπάθειας, για να 
προστατέψουμε τον εαυτό μας και τους άλλους γύρω μας αυτές τις κρίσι-
μες στιγμές.

Αυτές τις δύσκολες στιγμές, εγώ ως Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και οι 
υπηρεσίες του Δήμου προσπαθούμε και δίνουμε καθημερινά το καλύτερο 
εαυτό μας, στη μάχη κατά της διασποράς του κορωνοϊού, και συμμορφω-
νόμαστε άμεσα στις οδηγίες των εγκυκλίων των αρμόδιων υπουργείων.

Σε συνέχεια των παραπάνω και βάσει των συνθηκών, όπως αυτές 
εξελίσσονται μέχρι στιγμής και σύμφωνα πάντα με την αρχή της διασφά-
λισης της δημόσιας υγείας, της εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος 
και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών (εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑ-
Δ/Φ.69/116/10486/26.05.2020), σας ενημερώνουμε ότι από 1/6/2020, 
παύει η εκ περιτροπής εργασία και πλέον η αυτοπρόσωπη παρουσία των 
υπαλλήλων στην Υπηρεσία θα ανέρχεται στο 100%.

Οι εργαζόμενοι, καλούνται στο πλαίσιο αυτό της υπέρτατης υποχρέω-
σης για προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και της ατομικής ευθύνης 
τους για την προστασία της υγείας τόσο των ιδίων όσο και των συναδέλ-
φων τους, θα πρέπει να προβαίνουν κατά την παραμονή τους στην υπη-
ρεσία στην τήρηση των ατομικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Το εξυπηρετούμενο κοινό – οι πολίτες θα προσέρχονται στις υπηρεσίες 
του Δήμου μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ΡΑΝΤΕΒΟΥ) και 
εφόσον το αίτημά τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως 
τηλεπικοινωνιακά, διατηρουμένων σε ισχύ των όσων μέχρι στιγμής ισχύ-
ουν σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δυσχεραίνεται η εξυπηρέτηση 
του πολίτη, αλλά και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να διακυβεύεται 
η διασφάλιση της δημόσιας υγείας».

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

χαριστούν θερμά: 
-Ανώνυμη Κυρία , για την δωρεά του ποσού των 300 Ε , για ένα πλήρες 

γεύμα , εις μνήμη της μητέρας της , με την συμπλήρωση 40 ημερών από 
τον θάνατό της.

-Την Οικ.Δημητρίου Ζαμάνη , για την δωρεά του ποσού των 200 Ε , για 
ένα πλήρες γεύμα  αντί μακαρίας , εις μνήμη Δημητρίου Ζαμάνη.

-Ανώνυμη Κυρία , για την δωρεά του ποσού των 200 Ε , για ένα πλήρες 
γεύμα , εις μνήμη προσφιλούς της προσώπου.

-Την κ.Αλεξάνδρα Κωστούλα , για την δωρεά του ποσού των 100 Ε , εις 
μνήμη του συζύγου της Γεωργίου Κωστούλα , με την συμπλήρωση 3 ετών 
από τον θάνατό του.

-Την κ.Ευμορφία Χατζηκωνσταντίνου , για την ευγενική προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος , εις μνήμη της μητέρας της Σοφίας Καλα`ι`τζίδου , με 
την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό της.

-Ανώνυμη Οικογένεια , για την ευγενική προσφορά 60 πακέτα εδεσμάτων 
μνημοσύνου , εις μνήμη αγαπημένου τους προσφιλούς προσώπου.

-Το Προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος Βέροιας , για την δωρεά 
του ποσού των 60 Ε , εις μνήμη Θωμά Παπαγεωργόπουλου , πατέρα συνα-
δέλφου του Προσωπικού  Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας.

-Την Α.Ε. κ.Ι.Μπέλα , για την ευγενική προσφορά 3 δοχ. φέτας , συνολι-
κού βάρους 12 Kgr , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Τον κ.Στύκα Αντώνιο , για την ευγενική προσφορά 20 Kgr πρόβειο κρέας 
, εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 4 Kgr κόρν φλέικς και 1 
Kgr χοιρινό κρέας , για τις ανάγκες των Ηλικιωμένων του Γηροκομείου Βέ-
ροιας.

                             Εκ της Δ/νσεως 
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Συνεχίζοντας τις επαφές της με τους εκπροσώπους της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, η βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ  Φρόσω 
Καρασαρλίδου είχε συναντήσεις με τους δημάρχους Νάουσας και 
Αλεξάνδρειας κ.κ. Καρανικόλα και Γκυρίνη για ζητήματα των δυο 
δήμων.

 Με τον δήμαρχο Νάουσας
Με τον δήμαρχο Νάουσας κ. Καρανικόλα συζήτησαν αρχικά 

τα προβλήματα που έφερε η περίοδος της καραντίνας κυρίως σε 
οικονομικό επίπεδο τόσο στους δημότες όσο και στις εμπορικές 
επιχειρήσεις και τα μέτρα που πήρε ο Δήμος. Η βουλευτής ενημε-
ρώθηκε στη συνέχεια για τα έργα που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ και 
τον «Φιλόδημο», καθώς και για τα αθλητικά έργα του δήμου που 
είχε εντάξει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μέσω της ΓΓΑ σε Χαρίεσσα, 
Κοπανό, Ροδοχώρι, Γιαννακοχώρι και Στράντζα, με τον δήμαρχο 
να ενημερώνει ότι προχωράνε κανονικά αν και με καθυστερήσεις.

Η βουλευτής ενημέρωσε τον δήμαρχο για τις ενέργειές της 
σχετικά με την ολοκλήρωση του άξονα Σκύδρα – Νάουσα – Ε-
γνατία και τόνισε ότι θα πρέπει να πιέσουν όλοι ώστε να χρη-
ματοδοτηθεί και να ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή του κόμβου 
Μονοσπίτων που είναι το πλέον ώριμο προς υλοποίηση τμήμα 
αλλά και το πλέον επικίνδυνο, με τον δήμαρχο να είναι θετικός. 
Για τον προαστιακό και τη δημιουργία μιας ταχύτερης σιδηροδρο-
μικής σύνδεσης Έδεσσας-Νάουσας – Θεσσαλονίκης, θέμα που 
είχαν συζητήσει στην προηγούμενη επίσκεψη της βουλευτού, ο 
δήμαρχος ενημέρωσε ότι είχε επαφές με τους αρμόδιους και ότι 
είναι υπό συζήτηση ο σχεδιασμός μιας νέας γραμμής Θεσσαλο-
νίκη- Σκύδρα- Έδεσσας χωρίς όμως τη Νάουσα που πιθανόν να 
μείνει με την παλιά γραμμή.

Για το επίκαιρο θέμα των ανεμογεννητριών στο Βέρμιο η 
βουλευτής και ο δήμαρχος συμφώνησαν ότι είναι μεν υπέρ των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά θα πρέπει να υπάρχει μία 
εθνική στρατηγική και να μην επωμίζονται το βάρος συγκεκριμέ-
νες περιοχές.

Αμφότεροι δεσμεύτηκαν για στενή συνεργασία για την ανάδει-
ξη και επίλυσης προβλημάτων του δήμου και για την προσπάθεια 
ανάπτυξής του.

 Με τον δήμαρχο Αλεξάνδρειας
Με τον δήμαρχο Αλεξάνδρειας κ. Γκυρίνη συζητήθηκαν τα 

μέτρα που πήρε ο Δήμος εν μέσω πανδημίας και την στάση της 
Πολιτείας απέναντι στους ΟΤΑ, με τον δήμαρχο να ενημερώνει 

ότι έγιναν όλα τα προβλεπόμενα από την πλευρά της δημοτικής 
αρχής όμως η οικονομική ενίσχυση από το Κράτος ήταν πολύ 
μικρή. Σε ερώτηση της βουλευτού για τις σχολικές καθαρίστριες 
που μεταφέρθηκαν από την Α/θμια στην Β/θμια Εκπαίδευση με 
τον άνοιγμα των Γυμνασίων και Λυκείων ώστε να τηρηθούν τα 
πρωτόκολλα υγιεινής στα σχολεία, ο δήμαρχος ενημέρωσε ότι μό-
λις ανοίξουν τα δημοτικά σχολεία θα πρέπει να επιστρέψουν στις 
θέσεις τους, όμως χρειάζονται επιπλέον άτομα να προσληφθούν 
για να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες που 
έχουν δημιουργηθεί λόγω των μέτρων πρόληψης.

Συζήτησαν επίσης το θέμα της ανακύκλωσης και της λειτουρ-
γίας του ΧΥΤΑ, των αναπτυξιακών έργων στην Αλεξάνδρεια όπως 
είναι το Open Mall και της υποστελέχωσης του Αστυνομικού 
Τμήματος Αλεξάνδρειας με αφορμή την πρόσφατη ληστεία σε 
κοσμηματοπωλείο και της ανάγκης ενίσχυσης με αστυνομικούς 
μιας και η παραβατικότητα και ιδιαίτερα στο Πλατύ έχει φτάσει σε 
υψηλά επίπεδα.

Η βουλευτής ζήτησε να ενημερωθεί σε ποια φάση βρίσκεται 
η κατασκευή του ταρτάν στο δημοτικό στάδιο, ένα έργο που είχε 
χρηματοδοτηθεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με τον δήμαρχο να 
ενημερώνει ότι αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται και θα παραδοθεί 
μέχρι το φθινόπωρο. Η κα Καρασαρλίδου ζήτησε να ενημερωθεί 
και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για το μεγάλο αρδευτικό έρ-
γο Μελίκης - Αιγινίου Πιερίας, για το οποίο η βουλευτής στην προ-
ηγούμενη θητεία της είχε πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον 
πρώην αρμόδιο υπουργό κ. Χαρίτση και η χρηματοδότηση του 
είχε εγκριθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, με τον δήμαρχο 
να ενημερώνει ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν εξελίξεις.

Ενημερώθηκε τέλος σχετικά με το πρόγραμμα καταπολέμησης 
των κουνουπιών που είναι ιδιαίτερα έντονο στην περιοχή του δή-
μου αφού υπάρχουν πολύ ορυζώνες. Όπως είπε ο κ. Γκυρίνης, η 
διαδικασία έχει ξεκινήσει έγκαιρα από την Περιφέρεια και ο δήμος 
συνεισφέρει με επιπλέον κονδύλια στην αντιμετώπιση του προ-
βλήματος, κάτι που θα έπρεπε να ήταν αποκλειστική ευθύνη της 
Περιφέρειας.

Κλείνοντας η βουλευτής ενημέρωσε τον δήμαρχο ότι θα είναι 
πάντα δίπλα στους δημότες της Αλεξάνδρειας σε ό,τι χρειαστούν 
για να αναδείξει τα θέματα του δήμου και να συνεισφέρει με ό,τι 
μέσα διαθέτει για την ανάπτυξή του.

Τάσος Μπαρτζώκας  
στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη:
 «Ενίσχυση της ασφάλειας 

και ανάπτυξη 
για όλη την Ημαθία»

Συνάντηση ερ-
γασίας, για θέματα 
εφ’ όλης της ύλης, 
πραγματοποίησε ο 
Τάσος Μπαρτζώ-
κας με τον Υπουρ-
γό Προστασίας του 
Πολίτη, κ. Μιχάλη 
Χρυσοχοΐδη.

Με αφορμή τα 
πρόσφατα περι-
στατικά εγκληματι-
κότητας στην Αλε-
ξάνδρεια Ημαθίας 
και τη συνάντηση 
του βουλευτή με 
μέλη του Εμπορι-
κού Συλλόγου Αλε-
ξάνδρειας, κατά την 
οποία τονίστηκε 
ότι η υποβάθμιση 
της αστυνόμευσης 
στην ευρύτερη πε-
ριοχή πρέπει να 
πάρει τέλος, ο Τάσος Μπαρτζώκας βρέθηκε με το συντοπίτη Υπουργό.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Τάσος Μπαρτζώκας έθεσε τα ζητήματα 
της ανεπαρκούς αίσθησης ασφάλειας που απολαμβάνουν οι Ημαθιώτες, η οποία 
αποδίδεται σε ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, ιδίως αστυνομικών οχημάτων, 
αλλά και σε έμψυχο δυναμικό. Ανέφερε επίσης, ότι το ζήτημα της υποβαθμισμέ-
νης αστυνόμευσης είναι εντονότερο σε περιοχές που δεν υφίστανται αστυνομικοί 
σταθμοί ή αστυνομικό τμήμα, με αποτέλεσμα στις περιοχές αυτές να καθίσταται 
εντονότερη η ανάγκη για επιχειρησιακή μέριμνα.

Ο Υπουργός από την πλευρά του, διαβεβαίωσε ότι θα εφαρμοστεί άμεσα 
το επιχειρησιακό σχέδιο για την ενίσχυση της αστυνόμευσης στην Ημαθία, το 
οποίο περιλαμβάνει ολονύχτιες περιπολίες και ανακατανομή της επιχειρησιακής 
δύναμης, προκειμένου να τοποθετείται η αστυνομική δύναμη εκεί που υφίστανται 
ανάγκες. 

Επιπρόσθετα, συζητήθηκε  η γενικότερη αναπτυξιακή προοπτική της Ημαθί-
ας, ιδιαίτερα εν όψει των ευρωπαϊκών εξελίξεων και του υπό σύσταση Ευρωπαϊ-
κού Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής, 
από τα 750 δις ευρώ άνω των 30 δις, προορίζονται για την Ελλάδα, τα οποία θα 
διατεθούν για επενδύσεις και στήριξη της επιχειρηματικότητας. Ο Τάσος Μπαρ-
τζώκας  τόνισε στον Υπουργό ότι είναι ώρα η Ημαθία να ξεφύγει από το τέλμα 
αποεπένδυσης στο οποίο έχει περιπέσει, και ότι οι Ημαθιώτες πολίτες αξίζουν 
«πολλές και καλές δουλειές». Γι΄αυτό το λόγο, όλοι οι θεσμικοί παράγοντες οφεί-
λουν να πράξουν τα μέγιστα, καθώς η ασφάλεια είναι προϋπόθεση των επενδύ-
σεων και της οικονομικής ευημερίας. 

Όπως δήλωσε ο Τάσος Μπαρτζώκας στον Υπουργό «Δε μπορούμε να αφή-
σουμε άλλες ευκαιρίες να πάνε χαμένες. Αν επιδιώκουμε να μετατρέψουμε την 
πανδημία σε ευκαιρία, πρέπει να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα, ξεκινώντας α-
πό τα βασικά και υπαρκτά προβλήματα. Και η αναβάθμιση της ασφάλειας πρέπει 
να είναι προτεραιότητα μας.»

Με τους δημάρχους Νάουσας 
και Αλεξάνδρειας συναντήθηκε η Φρόσω 
Καρασαρλίδου για ζητήματα των Δήμων



Η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κάθε χρόνο  κατά τον μήνα Ιούνιο, διορ-
γανώνει στο πλαίσιο των «Παυλείων» λατρευτι-
κές, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και επιστημονικές 
εκδηλώσεις προς τιμήν του ιδρυτού της τοπικής 
μας Εκκλησίας Αποστόλου των Εθνών Παύλου.

 Φέτος όμως, λόγω της πανδημίας του κο-
ρονοϊού, οι ποικίλες αυτές εκδηλώσεις δεν μπο-
ρούν να πραγματοποιηθούν όπως συνήθως. 
Για τον λόγο αυτό τα φετινά «KΣτ΄ Παύλεια», 
τα οποία έχουν ως θέμα τους «ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
ΚΑΙ ΗΘΟΣ» θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με 
τις ανάγκες της παρούσας κατάστασης. Πολλές 
εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε χώρους 
που μπορούν να τηρηθούν τα απαραίτητα μέ-
τρα ασφαλείας από την πανδημία, πολλές ό-
μως από τις εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν 
διαδικτυακά   μέσα από την ιστοσελίδα της Ι-
εράς μας Μητροπόλεως www.imverias.gr, το α-
ντίστοιχο κανάλι μας στο Youtube και τη σελίδα 
μας στο Facebook  https://www.facebook.com/
IeraMhtrVeriasNaoushsKampanias.

 Χθες Δευτέρα 1 Ιουνίου στις 8:30 μ.μ. μεταδό-
θηκε η πρώτη εναρκτήρια διαδικτυακή εκπομπή, 
κατά την οποία κηρύχθηκε από τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμονα η έναρξη των «ΚΣτ΄ Παυλείων». 
Παράλληλα συνέντευξη παραχώρησε ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και 
Πλαταμώνος κ. Γεώργιος, ως μέλος της επιστημο-
νικής επιτροπής των Παυλείων. Την εκπομπή και 
το πρόγραμμα των «ΚΣτ΄ Παυλείων», παρουσία-
σε ο Γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροί-

ας Αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος. 
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμ-

βάνει:

Πέμπτη 4 Ιουνίου 
20:00 «Παύλος, ο της Βεροίας Απόστολος»
Διαδικτυακή μετάδοση της συναυλίας χορωδι-

ών που πραγματοποιήθηκε το 2018 στη Βέροια
(www.imverias.gr)

 Κυριακή 7 Ιουνίου
07:00  Αρχιερατική Θεία Λειτουργία – Eσπερι-

νός Γονυκλισίας
Έναρξη λατρευτικών εκδηλώσεων των ΚΣτ΄ 

Παυλείων
(Βήμα Αποστόλου Παύλου -Βέροια)

 Δευτέρα 8 Ιουνίου
20:00 «Απόστολος Παύλος» 
Διαδικτυακή μετάδοση της θεατρικής παράστα-

σης που πραγματοποιήθηκε το 2005 στη Βέροια
(www.imverias.gr)
 
Τρίτη 9 Ιουνίου
7:00 Οικογένεια και ήθος
Θεία Λειτουργία- ημερίδα πρεσβυτερών και 

μητέρων κληρικών 
(Ιερός Ναός Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης – 

Διαβατός)

 Τετάρτη 10  Ιουνίου
19:00 Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός
της μνήμης του Αγίου Λουκά του Ιατρού

(Ιερός Ναός Αγίου Λουκά – Ιερά Μο-
νή Παναγίας Δοβρά)

 Πέμπτη 11 Ιουνίου
07:00 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
 της μνήμης του Αγίου Λουκά του 

Ιατρού
(Ιερός Ναός Αγίου Λουκά – Ιερά Μο-

νή Παναγίας Δοβρά)

 Παρασκευή 12 Ιουνίου 
07:00 Ιερατικόν Ήθος
Θεία Λειτουργία - Ημερίδα Ιερέων
(Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά)
 
20:00 «Απόστολος Παύλος: Το 

σκεύος της εκλογής»
Διαδικτυακή μετάδοση της ορατο-

ρίου που παρουσιάστηκε το 2006 στη 
Βέροια

(www.imverias.gr)
 
Κυριακή 14 Ιουνίου 
19:00  Σύγχρονες Μορφές της Εκ-

κλησίας
Εσπερίδα αφιερωμένη στο μακα-

ριστό Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας 
(Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου - Βέροια)

 
Δευτέρα 15 Ιουνίου 
20:00 «Στα βήματα του Παύλου» 
Διαδικτυακή μετάδοση  της Καλλι-

τεχνικής εκδήλωσης λόγου και μέλους 
που πραγματοποιήθηκε το 2019 στη 
Βέροια

(www.imverias.gr)
 
Τετάρτη 17 Ιουνίου 
20:00  Διαδικτυακή μετάδοση - Σύγχρονες 

Μορφές της Εκκλησίας
Εσπερίδα αφιερωμένη στο μακαριστό Γέροντα 

Εφραίμ της Αριζόνας
(www.imverias.gr)
 
Πέμπτη 19 Ιουνίου
10:30 Ευαγγελικόν Ήθος
 Ημερίδα πνευματικών
(Ι. Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Νικοδήμου – Βέ-

ροια)
 
Παρασκευή 19 Ιουνίου
19:00 «Καβασίλεια»
Ἀρχιερατικός Εσπερινός 
(Ιερός Ναός Αγ. Δημητρίου – Καβάσιλα)
 
Σάββατο 20 Ιουνίου
07:00 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
(Ιερός Ναός Αγ. Δημητρίου – Καβάσιλα)
 
10:30 Ευαγγέλιον και ήθος κατά τον Απόστολο 

Παύλο
Έναρξη του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρί-

ου
(Ιερός Παλαιός Μητροπολιτικός Ναός – Βέ-

ροια)
 
18:00 Ευαγγέλιον και ήθος κατά τον Απόστολο 

Παύλο
Συνέχεια και λήξη του Διεθνούς Επιστημονικού 

Συνεδρίου 
(Ιερός Παλαιός Μητροπολιτικός Ναός – Βέ-

ροια)
 
Δευτέρα 22 Ιουνίου 
20:00 Ο Απόστολος Παύλος στη Βέροια
Διαδικτυακή Εκπομπή – ντοκιμαντέρ για την 

διέλευση και την τιμή του Απ. Παύλου στην περι-

οχή μας
(www.imverias.gr)
 
Τετάρτη 24 Ιουνίου
07:00 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
 με αφορμή την εορτή της Συνάξεως των εν 

Σκήτη Βεροίας Αγίων
(Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροί-

ας)
 
20:00 Το ήθος των Οσίων Πατέρων
Διαδικτυακή Εκπομπή - Ξενάγηση στην Ιε-

ρά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας με 
αφορμή την εορτή της Συνάξεως των εν Σκήτη 
Βεροίας Αγίων 

(www.imverias.gr)
 
 Πέμπτη 25 Ιουνίου
19:00 Διαδικτυακή μετάδοση - Ευαγγέλιον και 

ήθος κατά τον Απόστολο Παύλο
Έναρξη Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου
(www.imverias.gr)
 
Παρασκευή 26 Ιουνίου  
19:00 Διαδικτυακή μετάδοση - Ευαγγέλιον και 

ήθος κατά τον Απόστολο Παύλο
Συνέχεια Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου
(www.imverias.gr)
 
Σάββατο  27 Ιουνίου  
10:30 Εγκαίνια υπαίθριας έκθεσης της Σχολής 

Βυζαντινών Τεχνών της Ιεράς Μητροπόλεως
(Βήμα Αποστόλου Παύλου – Βέροια)
 
19:00 Διαδικτυακή μετάδοση - Ευαγγέλιον και 

ήθος κατά τον Απόστολο Παύλο
Συνέχεια και λήξη Διεθνούς Επιστημονικού 

Συνεδρίου
(www.imverias.gr)
 
Κυριακή 28 Ιουνίου  
19:00 Πανηγυρικός Εσπερινός της μνήμης του 

Αποστόλου Παύλου 
 (Ιερός Παλαιός Μητροπολιτικός Ναός – Βέ-

ροια)
 
Δευτέρα 29 Ιουνίου  
07:00 Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
 (Ιερός Παλαιός Μητροπολιτικός Ναός – Βέ-

ροια)
 
19:00 Πανηγυρικός Εσπερινός – Λήξη ΚΣτ΄ 

Παυλείων
 (Βήμα Αποστόλου Παύλου – Βέροια)
 
 
* Τις διαδικτυακές εκπομπές και μεταδόσεις 

μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσα από την 
ιστοσελίδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως www.
imverias.gr, το αντίστοιχο κανάλι μας στο Youtube 
και τη σελίδα μας στο Facebook  

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
IeraMhtrVeriasNaoushsKampanias.

* Στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν 
στους Ιερούς Ναούς θα τηρούνται όλα τα προ-
βλεπόμενα μέτρα για την υγειονομική προφύλαξη 
των συμμετεχόντων.
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Ανακοίνωση για το Ψυχοσάββατο
Σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας μας, το επόμενο Σάββατο είναι Ψυχοσάββατο. Την ημέρα αυτή οι χριστιανοί συνηθίζουν να πηγαί-

νουν μαζικά στα κοιμητήρια, προκειμένου να προσευχηθούν για τους προσφιλείς τους νεκρούς.
Εφιστούμε και πάλι την προσοχή όλων στο γεγονός ότι πολλοί συνηθίζουν να πηγαίνουν πολύ νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Πρέπει να 

γνωρίζετε, όμως, ότι οι ιερείς δεν θα βρίσκονται στο κοιμητήριο της πόλης μας, παρά μόνον μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας που θα τελε-
στεί τόσος τους ενοριακούς Ιερούς Ναούς όσο και στον Ιερό Ναό του κοιμητηρίου.

Προκειμένου, λοιπόν, να μην ταλαιπωρηθείτε, παρακαλείσθε να πάτε στο Κοιμητήριο, κατά προτίμηση, μετά τις 9.00 το πρωί. Οι ιερείς θα 
βρίσκονται εκεί μέχρι αργά το μεσημέρι, οπότε υπάρχει όλος ο χρόνος για να επιτελέσετε τα καθήκοντά σας προς τους κεκοιμημένους.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Δευτέρα 1 Ιουνί-

ου 2020 στις 5.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ο Κωνσταντίνος Τόσκας 
σε ηλικία 71 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
OYΡΑΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου 

2020 στις 12.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίας Παρασκευής στην Ελαφί-
να Ημαθίας η Ανθία Μπουτζιώνα σε 
ηλικία 91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

CMYK

Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις των ΚΣτ΄ Παυλείων 
με θέμα «Ευαγγέλιον και ήθος» 

-Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Ι. Μητροπόλεως



Την άμεση ενεργοποίηση όλου του απαραίτη-
του επιστημονικού προσωπικού του ΕΛΓΑ για την 
άμεση καταγραφή των ζημιών στην παραγωγή 
αλλά και στο φυτικό κεφάλαιο, και εν συνεχεία την 
ταχύτατη, δίκαιη και αποτελεσματική αποζημίωση 
των πληγέντων παραγωγών, ζήτησε ο Αν. Γεν. 
Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. 
Λάζαρος Τσαβδαρίδης σε συνάντησή του με τον 
Πρόεδρο του Οργανισμού κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο 
στα Κεντρικά Γραφεία του ΕΛΓΑ.

Όπως σημείωσε, η χθεσινή χαλαζόπτωση στον 
νομό Ημαθίας προκάλεσε εκτεταμένες ζημίες στα 
οπωροφόρα δέντρα (κεράσια, ροδάκινα, βερίκοκα, 
δαμάσκηνα, νεκταρίνια κτλ) οι οποίες θέτουν πλέον 
σε ορατό κίνδυνο τη βιωσιμότητα των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων στον Νομό μεγάλο μέρος των ο-
ποίων είχε ήδη υποστεί σημαντικότατο πλήγμα και 
κατά το στάδιο της καρπόδεσης  λόγω των δυσμε-
νών καιρικών φαινομένων από τα μέσα Μαρτίου 
έως και τα τέλη Απριλίου. 

Επιπροσθέτως δε, ο κ. Τσαβδαρίδης τόνισε την 
ανάγκη αλλαγής του Κανονισμού του ΕΛΓΑ προ-
κειμένου να δίνονται δίκαιες αποζημιώσεις της ζημίας στην 
παραγωγή και στο κεφάλαιο, με τον κ. Λυκουρέντζο να ση-
μειώνει ότι γίνονται συντονισμένες προσπάθειες προς αυτή 
την κατεύθυνση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Τσαβδαρίδης και στην 
επιτάχυνση της διαδικασίας πρόσληψης του αναγκαίου 
προσωπικού στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στη Βέροια με 
ενεργοποίηση του άρθρου 20 του Κανονισμού του ΕΛΓΑ 
που αναφέρεται σε έκτακτες προσλήψεις για την περαιτέ-
ρω επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του εκτιμητικού έργου 
προς όφελος των πληγέντων παραγωγών. 

Ο Βουλευτής Ημαθίας υπογράμμισε επίσης στον Πρόε-
δρο του ΕΛΓΑ την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώ-
σεις κατά την υφιστάμενη διαδικασία προσλήψεων εκτιμη-
τών γεωπόνων, που αποτελούν ανασχετικό παράγοντα για 
την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού καθώς διαχρονικά 
μέρος των εκτιμητών που τελικώς προσλαμβάνονται αδυ-
νατούν τελικά να στελεχώσουν την υπηρεσία. Τόσο λόγω 
μεγάλης γεωγραφικής απόστασης από τον τόπο κατοικίας 
τους όσο και λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων για την 
κάλυψη των σχετικών μετακινήσεων.    

Παράλληλα, ο κ. Τσαβδαρίδης επανέφερε και το ζήτημα 
της σύντομης καταβολής και του υπόλοιπου 35% των απο-

ζημιώσεων του ΕΛΓΑ στους δικαιούχους παραγωγούς 
της Ημαθίας για τις ζημίες του έτους 2019, υπόλοιπο 
το οποίο ανέρχεται συνολικά για τη χώρα στα 68 εκατ. 
ευρώ. Όπως σημείωσε, η επιτάχυνση και αυτής της 
διαδικασίας είναι πλέον κομβικής σημασίας για τη στή-
ριξη των παραγωγών καθώς οι περσινές καταστροφές 
σε συνδυασμό και με τις φετινές ήταν οι χειρότερες 
των τελευταίων ετών. Ο κ. Λυκουρέντζος τόνισε ότι η 
πρόθεση του Οργανισμού είναι η άμεση καταβολή του 
υπολοίπου 35% αμέσως μόλις βρεθούν οι σχετικοί 
πόροι και προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει συνεχής 
συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.

Επιπροσθέτως ο κ. Τσαβδαρίδης ζήτησε να συ-
μπεριληφθεί και ο Νομός Ημαθίας στους Νομούς που 
θα εφαρμοστεί πιλοτικά το ηλεκτρονικό σύστημα κα-
ταγραφής των ζημιών από τον ΕΛΓΑ με τη χρήση 
σύγχρονων μέσων από το χωράφι (GPS, GIS γεω-
χωρικά δεδομένα, tablets), τονίζοντας την ανάγκη να 
εκσυγχρονιστεί αλλά και να επιταχυνθεί η διαδικασία 
εκτίμησης αλλά και αποζημίωσης σε έναν Νομό που 
αποτελεί ισχυρό πυλώνα της αγροτικής παραγωγής 
του τόπου μας.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, ο οποίος είναι διαχρονικός 
υποστηρικτής των δίκαιων αιτημάτων του κόσμου 
της πρωτογενούς παραγωγής της Ημαθίας υπήρξε 
ιδιαίτερα θετικός και προς αυτή την κατεύθυνση και 
δεσμεύθηκε να εξετάσει ενδελεχώς την πρόταση του 
κ. Τσαβδαρίδη με την έναρξη του Προγράμματος, που 
αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Συντάκτης: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ

Οι περιστασιακές ανακοινώσεις για προσλήψεις στον ευ-
ρύτερο δημόσιο τομέα, που γίνονται στα πλαίσια ανακούφισης 
από τις  συνέπειες  της οικονομικής  ύφεσης μετά την επιδημι-
κή κρίση του κορωνοϊού,  είναι επόμενο να προκαλούν κινη-
τικότητα, ιδιαίτερα μεταξύ των  νέων που αναζητούν διέξοδο 
από την κατάσταση ανεργίας την οποία βιώνουν και η οποία 
αναμένεται να επιταθεί.

Αυτό αποτελεί επαναβεβαίωση της διαπίστωσης,  ότι το 
σημαντικότερο ζήτημα που απασχολεί τους νέους μας σήμερα, 
είναι η εργασία  και η επαγγελματική τους προοπτική.

Η διαπίστωση αυτή  γίνεται  ακόμα πιο έντονη στην γενικό-
τερα επισφαλή εποχή μας,  εξ αιτίας των δυσκολιών και των 
κινδύνων που ελλοχεύουν στην προσπάθεια κάποιου νέου να  
ξεκινήσει  προσωπική δραστηριότητα απασχόλησης.

Μπροστά σε αυτήν την ανασφάλεια είναι λογικό και ανα-
μενόμενο για τους περισσότερους νέους να προσβλέπουν στην εξασφάλιση μιας θέσης απα-
σχόλησης στο δημόσιο, έστω πρόσκαιρης και με χαμηλές αποδοχές.

Ο δραματικός περιορισμός ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από τους νέους 
παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας μας, που αποκτά ιδιαίτερες 
διαστάσεις μετά τα περιοριστικά μέτρα που συνόδευσαν την επιδημική κρίση,  ενώ αποτελεί 
αρνητικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη.

Τα πράγματα όμως δεν ήταν πάντοτε έτσι. Αρκετά χρόνια πριν, οι νέοι  δεν είχαν σαν πρώ-
τη προτεραιότητα τον διορισμό στον δημόσιο τομέα.

Οι μισθοί ήταν πολύ μικρότεροι από ότι στον ιδιωτικό τομέα και οι απαιτήσεις δουλειάς 
μεγάλες. 

Ενθυμούνται οι παλαιότεροι την απαξίωση με την οποία προσέγγιζε ο κοινωνικός περίγυ-
ρος τους δημοσίους υπαλλήλους.

 Από τότε όμως και μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά εξ αιτίας της διόγκωσης του φαινο-
μένου της ανεργίας,  του επισφαλούς ασφαλιστικού συστήματος και της ύφεσης που ακολου-
θεί την επιδημική κρίση του covid-19.

Παρά ταύτα όμως πρέπει να αναγνωριστεί, ότι χωρίς τα στελέχη της διοίκησης που απο-
τελούν διοικητική αναγκαιότητα, δεν είναι εφικτή η λειτουργία του κράτους ούτε η άσκηση της 
οποιασδήποτε πολιτικής.

Το πραγματικό κίνητρο όμως που στρέφει σήμερα τους νέους στο δημόσιο δεν είναι η 
προοπτική σταδιοδρομίας στην διοίκηση, αλλά η μίνιμουμ εξασφάλιση εργασίας και ασφάλι-
σης.

Είναι γεγονός ότι κάτω από την σοβούσα οικονομική κρίση που επιδεινώνεται  λόγω της 
επιδημίας,  η κοινωνία λυγίζει από τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, που τείνουν να λάβουν  χα-
ρακτηριστικά εφιαλτικού φάσματος  για τους νέους.

Αυτό αποτελεί βεβαίως και το βασικό λόγο που οι νέοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν απα-
σχόληση, κατά προτίμηση  στο δημόσιο τομέα.

Παρόλα αυτά αν υπήρχε επαρκής ζήτηση προσωπικού στον ελεύθερο επιχειρηματικό  
τομέα, οι νέοι δεν θα κατάφευγαν στο κράτος για εξεύρεση απασχόλησης, τουλάχιστον όχι με 
την ένταση που καταγράφεται στις μέρες μας.

Εδώ πρέπει να προστεθεί πως ακόμα και όταν επιλέγεται από τους νέους η ανάπτυξη επι-
χειρηματικής πρωτοβουλίας, αυτή σύντομα καταρρέει κάτω από το βάρος του αρνητικού επιχει-
ρηματικού περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί και επιδεινώνεται περαιτέρω  στη χώρα μας.

Αυτή η δυσμενής πραγματικότητα  διόγκωσε το  κύμα φυγής των νέων  προς άλλες χώ-
ρες, εις αναζήτηση θέσεων εργασίας και αναμένεται να επιταθεί μετά την αποκατάσταση της 
κανονικότητας.

Η απομείωση δε του  ενεργού δυναμικού  της χώρας από τους  νέους που μεταναστεύουν 
και η συνεχής άφιξη  και εγκατάσταση αλλοεθνών, οδηγεί σε πληθυσμιακή αλλοίωση με εμ-
φανείς εθνικές επιπτώσεις.

Σύμφωνα  με τα  δεδομένα της σημερινής ελληνικής πραγματικότητας, ο κάθε ελεύθερος 
επαγγελματίας που αναλαμβάνει επιχειρηματικό ρίσκο μόνο ήρωας μπορεί να χαρακτηριστεί, 
αφού στην προσπάθειά του αυτή είναι τραγικά μόνος και απροστάτευτος.

Και με το δεδομένο ότι  το δημόσιο δεν  πρόκειται να απορροφήσει όλους τους  νέους που δι-
εκδικούν την επαγγελματική τους κατοχύρωση, η ανεργία και η μετανάστευση των νέων καθημερι-
νά θα διογκώνονται με ότι αυτό συνεπάγεται για την αναπτυξιακή πορεία και το μέλλον του τόπου.

 Για να αλλάξει η κατάσταση αυτή πρέπει να υπάρξουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
Το σημαντικότερο όμως που μπορεί να γίνει και θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, είναι να δο-

θούν τα κίνητρα εκείνα από πλευράς πολιτείας ώστε να ενισχύσουν την επιχειρηματική δρα-
στηριότητα των πολιτών, όπως φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση ευρωπα-
ϊκών κονδυλίων, εκπαίδευση, δημιουργία  κινήτρων επενδύσεων, αύξηση ανταγωνιστικότητας 
των ελληνικών προϊόντων κλπ.

Οι εποχές απαιτούν το ξεπέρασμα  των  όποιων  αναστολών  και την ανάληψη πρωτο-
βουλιών που θα ανακόψουν την  κατιούσα  πορεία  του τόπου και θα επαναφέρουν την χώρα  
εκεί  που πραγματικά ανήκει και που της αξίζει να βρίσκεται.
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ 
ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛ. 12368/15-16/2/2020 

Για την αγνώστου διαμονής Μαριάνθη Πολυτάρχου 
του Παναγιώτη , με ΑΦΜ 113840564  

Στην δημοσίευση κοινοποιηθέντος δικογράφου , 
της από 30-1-2020 ΑΓΩΓΗΣ με αριθμό κατάθεσης 10/
ΤΠ/2020 και ημέρα συζήτησης την 9-6-2020 , εκ παρα-
δρομής αναφέρω το επώνυμο της αγνώστου διαμονής 
Πλουτάρχου ενώ το ορθόν είναι Πολυτάρχου και στην 
εκθεση επίδοσης προς την κ. Εισαγγελέα Βέροιας τον 
αριθμό 966 Δ’/11-2-2020 ενώ το ορθόν είναι 967 Δ΄/11-
2-2020    

Βέροια 29-5-2020   
Ο Δικαστικος Επιμελητης

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 61 ΒΕΡΟΙΑ

ΤΗΛ. 23310 21442 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου 

Αδελφότητος κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική 
τους προσφορά:

1) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, στη μνή-
μη προσφιλών νεκρών.

2)Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, για τις 
ανάγκες του συσσιτίου.

3) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 20 ΕΥΡΩ, για τις 
ανάγκες του συσσιτίου.

4) Τη σύζυγο και τα τέκνα του Θέμη Ντουφόπουλου για 
τα 15 λίτρα λάδι, 10 κοτόπουλα, 10 κιλά τυρί, 10 κιλά μα-
καρόνια, 10 κιλά ρύζι, 10 κιλά κριθαράκι, 10 κιλά ζάχαρη, 
καφέ, στη μνήμη του, με τη συμπλήρωση τριών ετών από 
το θάνατό του, αντί μνημόσυνου.

5) Την  Α.Ε.   Ι. ΜΠΕΛΑ για την προσφορά 20 κιλών φέ-
τας, με τη μεσολάβηση του κ. Κωνσταντίνου Χατζηγιάννη.

6) Την κ. Ραφτοπούλου Ελένη για τα έξι κιλά κιμά.
7) Την κ. Παπαγιάννη Βασιλική για τα δύο πεντάλιτρα 

λάδι.
8) Τον κ. Ματραντζή Παναγιώτη για τα τέσσερα λίτρα 

λάδι.
9) Ανώνυμη κυρία για τα τρία λίτρα λάδι και δύο κιλά 

μακαρόνια.
10) Την κ. Μπορντένα  Αθηνά για τα τρία κιλά αλεύρι, 

δύο κιλά μακαρόνια και πιπεριές τουρσί.

Εξετάσεις 
ραδιοερασιτεχνών 

Α΄και Β΄περιόδου 2020 
Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνι-

ών Δυτικής Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για 
την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη Α’ και B΄-
περιόδου 2020 συγχωνεύονται σε μία ημερομηνία 
και θα διεξαχθούν περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 2020 
λόγω των εκτάκτων καταστάσεων της πανδημίας 
του κορωνοϊού. 

Για την ανακοίνωση της ακριβούς ημερομηνίας, 
της κατάθεσης των δικαιολογητικών, των υγειονο-
μικών μέτρων κατά την εξέταση κτλ οι ενδιαφερό-
μενοι θα ενημερωθούν στα τέλη Αυγούστου με νέο 
δελτίο τύπου, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

CMYK

Το φάσμα της ανεργίας 
μετά την επιδημική κρίση

Με γεμάτη ατζέντα 
περί αγροτικών, η επίσκεψη 
του  Λάζαρου Τσαβδαρίδη 
στον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ 
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Στο Μetropolis 95.5 φιλοξενήθη-
κε ο προπονητής της Βέροιας, 
Κώστας Γεωργιάδης και έκανε 

έναν μίνι απολογισμό της παρουσί-
ας της «Βασίλισσας του Βορρά» στο 
φετινό Πρωτάθλημα της Football 
League. Παράλληλα, τοποθετήθηκε 
και πάνω στο πλάνο της αναδιάρθρω-
σης που προωθεί η πλειοψηφία των 
ΠΑΕ της Football League και επισήμα-
νε πως η αναδιάρθρωση Βασιλειάδη 
δεν τα πήγε καλά και, ως εκ τούτου 
απαιτούνται αλλαγές.

Αναλυτικάόσαείπε:
Για το πλάνο αναδιάρθρωσηςπου προωθεί η

πλειοψηφία των ομάδων της Football League: «Η
δομή της αναδιάρθρωσηςπου έγινε και άρχισε α-
πό τηνπερσινή χρονιά δενβοήθησε.Δενβοήθησε
στο να δούμε έναανταγωνιστικόΠρωτάθλημαστη
δεύτερη κατηγορία.Δεν είναι μόνο ηΚέρκυρα και
οΑπόλλωνΠόντου.Και άλλες ομάδες έχουνπρο-
βλήματα. Πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα
ώστε τοπροϊόν να γίνειπιο ελκυστικό και εμείς οι
προπονητές να κάνουμε μιαπιοπαραγωγική δου-

λειά.Αν η λύση πρέπει να είναι μια
νέα αναδιάρθρωση και μια νέα δομή
των κατηγοριών, θα με βρει κι εμένα
σύμφωνο.Η αναδιάρθρωση δεν ήταν
κάτιπουπήγεκαλάφέτος,σανπρώτη
χρονιάτουλάχιστον».

Για το πλάνο δύο ομίλων στη
SuperLeague2:«ΤοΠρωτάθληματης
Football League έχειπολλές ιστορικές
ομάδες, μία εξ αυτών είναι και η Βέ-
ροια.Υπάρχουνομάδεςοικονομικάκα-
θαρές,ομάδεςνέες,οιοποίεςέρχονται
ωςνέοαίμαστοελληνικόποδόσφαιρο
καιθαδώσουνμιαάλληαίγλη,μιακα-
θαρή υπόστασηστηSuper League 2
αν γίνει σε δύο ομίλους.Λένε κάποιοι
πως δεν θα είναι τόσο ανταγωνιστικό
τοΠρωτάθλημασε δύο ομίλους.Ηα-
νταγωνιστικότητα δεν εξαρτάται από
τουςομίλους,αλλάαπότοπόσοκαλές
συνθήκες εργασίεςπροσφέρουν οι ο-
μάδες και πόσο τακτοποιημένες οικο-
νομικάείναι».

ΓιατηφετινήπαρουσίατηςΒέροιας:
«Πέρααπό κάποιαάσχημαπράγματα
που είχε αυτός ο ιός, δόθηκε και μια

μεγάλη ευκαιρία σε αυτούςπουπαίρνουν αποφά-
σεις νακάνουνμιααυτοκριτικήκαι ναοργανώσουν
τηνεπόμενημέρα.ΑπότηνέλευσήμουστηΒέροια
και μετά υπήρξαν δύοπερίοδοι.Τοπρώτοδιάστη-
μα έφερε μια μεγάλη αλλαγή.Πετύχαμε σπουδαία
πράγματα, μια αλλαγήφιλοσοφίας και σκέψης και
σπουδαία αποτελέσματα στο αγωνιστικό κομμάτι.
Βρεθήκαμεπολύπιογρήγοραστη2ηθέσηαπόότι
περιμέναμε.

Στησυνέχεια,υπήρξανσημαντικάπαιχνίδιαπου
ηομάδαδενκατάφερεναπετύχει τιςνίκεςπουτης
χρειαζόταν, οι οποίες, όπωςφάνηκε δεν ήτανπολ-
λές. 1-2 νίκες παραπάνω από αυτές που έχουμε
χρειαζόμασταν,όμωςδενκαταφέραμεναπετύχουμε
τιςπροσδοκίεςπουεμείςδημιουργήσαμε.Λάθηέγι-
ναν,ηεπόμενημέραμαςβρίσκειπιοσοφούς.

ΗΒέροιαείναιμιαμεγάλη, ιστορικήομάδακαιο
κόσμος έχει δικαίωςαπαιτήσεις.Την είδε ναπαίζει
όμορφοποδόσφαιρο και να βρίσκεται στη Super
League γιαπολλά χρόνια.Αυτή η χρονιά ήταν μια
χρονιάμάθημαγιαόλουςμαςκαιτεράστιοόπλογια
ταεπόμεναχρόνια.Οιδιοικούντεςείναινέοιάνθρω-
ποι και καθαροί στον χώρο.Και αυτούς η επόμενη
μέραθα τουςβρειπιο έτοιμους.Συζητήσεις έγιναν,
υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός, εκτίμηση και θα γί-
νουνκαιτηνεπόμενημέρασυζητήσειςγιαταεπόμε-
ναβήματάμας».

Δημόσια τοποθέτη-
ση του προέδρου 
των Αετών Βέροι-

ας για το τυπικό τέλος 
της σεζόν, λόγω της παν-
δημίας του κορονοϊού. 
Ο ισχυρός άνδρας των 
“ασπρόμαυρων” ανα-
φέρθηκε στην τεράστια 
προσπάθεια που έγινε 
φέτος στον σύλλογο, την 
επίτευξη του στόχου με 
την κατάκτηση της 9ης 
θέσης, ενώ ευχαρίστηκε προσωπικά 
σε όλους όσους συμμετείχαν τόσο 
στο τεχνικό team όσο και στο αγω-
νιστικό τμήμα.

Τέλος,μίλησεγιατηνεπόμενημέρατουσυλλό-
γουκαιστονμεγάλοστόχοναφτιάξει τοδικό του
“σπίτι”,όπουθαστεγαστούνόλατατμήματακαιθα
δημιουργηθούνοικατάλληλοιχώροιγιαμιαακόμη
πιοεύρυθμηλειτουργία.

Ηδήλωσητουπροέδρου:
“Τέλος και τυπικά ταπρωταθλήματαμπάσκετ,

που βρίσκει την ομάδα μαςΑΕΤΟΙΒΕΡΟΙΑΣ να
παραμένει στην Γ’ ΕΘΝΙΚΗΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, αν και
είχαμε κατά 90% εξασφαλίσει τηνπαραμονήμας
πριν πανδημίας εποχή.Αισθάνομαι την ανάγκη
να ευχαριστήσω τους αθλητές της ομάδας μας:
Μ.ΙΩΣΗΦΙΔΗ, Κ.ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟ, Γ.ΓΙΑΝΝΟΥΖΑ-
ΚΟ, Κ.ΚΟΥΣΙΑΝΤΖΑ, Ι.ΑΛΕΥΡΙΔΗ, Β.ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΑΔΗ, Μ.ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ,Λ.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ,
Μ.ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ,Α.ΖΗΣΙΟ,Β.ΓΚΑΝΑ,Κ.ΚΑΠΝΑ,
Α.ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ, Κ.ΜΑΡΑΠΙΔΗ. Επίσης τους Σ.

ΣΤΟΓΙΑΝΝΟ (Φυσιοθεραπευτή), Γ.ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ
(Γυμναστή),Σ.ΙΑΤΡΟΥ(Γ.Καθ.-Έφορα).

ΤέλοςθαευχαριστήσωτονΚ.ΚΑΣΑΠΗ(Β.Προ-
πονητή) και τουςδύοπροπονητέςπου τηςσεζόν
Ι.ΤΥΡΙΑΚΙΔΗκαιΜ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ.Αξίζειέναμεγάλο
μπράβο και ένα ευχαριστώστον κόσμοπου μας
τίμησεμετηνπαρουσίατου,τουςΧΟΡΗΓΟΥΣκαι
τουςφίλουςπουβοήθησαναπόοποιοδήποτεπό-
στο!ΟΙΑΕΤΟΙλοιπόνστηνμικρήθητείατουςστα
μπασκετικάδρώμενα,ανοίγουνπάλιταφτεράτους
και θαπετάνε για δεύτερησυνεχόμενη χρονιάσε
ΕθνικήΚατηγορίακοιτάζονταςταψηλά.

Γιακάποιουςβέβαιαείναιδυσάρεστοαυτό…
Αυτοίλοιπόνδενμπορούνναπετάξουνγιατία-

πλώςσέρνονται.Τουςαφήνουμεστηνκρίσηζήλιας
καικακίαςπουέχουν!

Ηπρόσκληση είναι ανοιχτή, όσοι μπορείτε και
θέλετε ναβοηθήσετε τονσύλλογο, είστε ευπρόσ-
δεκτοι! Η ομάδα πέρσι εγκαινίασε τα ιδιόκτητα
γραφείατης.Στόχοςπλέονείναισεδύοχρόνιανα
εγκαινιάσειτοιδιόκτητοπροπονητήριοτωνακαδη-
μιώντης!Κ.Σ.ΑΕΤΟΙΒΕΡΟΙΑΣBCστηΓ’ΕΘΝΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Τοταξίδιξανάσυνεχίζεται……!!!!!!!”

Κ.Γεωργιάδης:«Δικαίως
έχειαπαιτήσειςοκόσμος

τηςΒΕΡΟΙΑΣ»

Σίμος Γαβριηλίδης : “Στόχος να 
εγκαινιάσουν οι Αετοί Βέροιας

το δικό τους, ιδιόκτητο γήπεδο!”

Γυρίζουν στον 
Ζαφειράκη 
Νάουσας 

τρία δικά του 
«παιδιά»

Μετά την οριστική συμφωνία
με τον προπονητή ΚώσταΔελη-
γιάννητοΔΣτουΖαφειράκηπρο-
χώρησε στην ενίσχυση της ομά-
δας μεπαίκτεςπουπροέρχονται
από τα σπλάχνα της ομάδας και
φυσικάηομάδαθαγίνειπανίσχυ-
ρη.

Συγκεκριμένα η ομάδα της
Ζαφειράκη , ανακοίνωσε την ε-
πιστροφή των τριώνΝαουσαίων
παικτών,πουαγωνίζονταν τηφε-
τινήχρονιάστηνΑ1,μετηφανέλα
τουΑερωπούΈδεσσας.

Τη νέα αγωνιστική σεζόν, οι
Ρότζιος Πέτρος, Μαυροδουλά-
κηςΣταύρος καιΘεοδωρόπουλος
Γιώργος θα αγωνίζονται, με την
ομάδαπουτουςανέδειξεκαιαυτοί
ανέδειξανστοπαρελθόν.

Μπάσκετ

ΣτηνΓ’εθνικήκαιπάλι
οΑΟΚΒέροιας

ΜετάτηνεπίσημηανακοίνωσητηςΕΟΚηομάδαμπάσκεττουΑΟΚΒέροιαςπουέκανεμίαλαμπρή
πορείαστοπρωτάθληματηςΕΚΑΣΜΕΜΑ’πήρεμετοσπαθίτουτοεισιτήριογιατηνΓ’Εθνικήμετην
διοίκησηνακάνειστοfacebookτηςομάδαςτηνπαρακάτωανακοίνωση.

«Πολλάσυγχαρητήριαστηνανδρικήμαςομάδαγιατηνκατάκτησητουπρωταθλήματος!Πολλάμπρά-
βοσταπαιδιάτηςτρίτηςλυκείουπουσεμιαδύσκοληχρονιάδώσανετοπαρόνκαιοδήγησαντηνομάδα
σεεπιτυχίες,πολλάμπράβοκαιστουςμεγάλουςτηςομάδαςπουθυσίασανώρεςαπότονελεύθεροχρό-
νοτουςγιαναείναιστογήπεδοκαινακάνουναυτόπουαγαπάνεδημιουργώνταςέτσιένασύνολοπου
μόνοχαμόγελακαιόμορφεςαναμνήσειςπροσέφερε.

Θαθέλαμεναπανηγυρισουμεμέσαστογήπεδομαζίμετονκόσμοπουμαςστήριξεστηνφετινήπρο-
σπάθειααλλάδυστυχώςδενγίνεταιλόγωτωνημερών.Ανανεώνουμετοραντεβούμαςγιατηνεπόμενη
σεζόνπουσεόποιακατηγορίακαιναμαςβρειναείναιγεμάτηχαράκαιόμορφομπάσκετόπωςηφετινή.
ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΜΕΣΕΑΝΑΛΟΓΗΣΥΝΕΧΕΙΑ!
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Την κρίσιμη αυτή 
στιγμή με πλήθος ζη-
μιών σε πολλές περι-
οχές και με τις καθυ-
στερήσεις τόσο στις 
εκτιμήσεις όσο και στην 
καταβολή των αποζημι-
ώσεων να αυξάνονται, 
ο ΕΛΓΑ με ευθύνη της 
σημερινής πολιτικής η-
γεσίας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων ξέμεινε 
από προσωπικό.

Ο υπουργός ΑΑ&Τ 
ενώ έδειξε τεράστια ζέση να νομοθετήσει για να 
βάλει τους ιδιώτες στους συνεταιρισμούς και να 
τακτοποιήσει τους ημέτερους νομοθετώντας ενά-
ντια στις αποφάσεις του ΣτΕ, άφησε έκθετο τον 
ΕΛΓΑ. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Να θυμηθού-
με την απόφαση να μην γίνει τελικά η αναλογιστι-
κή μελέτη που είχε δρομολογηθεί, αλλά να γίνουν 
αλλαγές στις ασφαλιστικές κατηγορίες (πχ μήλα, 
ελιές κλπ) με ταυτόχρονη αναδιάρθρωση ασφα-
λίστρων.

Μια απλή νομοθετική ρύθμιση χρειαζόταν.
Τόσο πολύ κόπτεται, να επισπεύσει την είσοδο 

των ιδιωτών στο δημόσιο σύστημα γεωργικών 
ασφαλίσεων, απαξιώνοντας έναν οργανισμό που 
στηρίζει το εισόδημα των αγροτών όταν πλήττεται 
από τα καιρικά φαινόμενα, για δεκαετίες. Αυτή η 
πρακτική είναι προσφιλής σε όλες τις κυβερνήσεις 

της ΝΔ επί σειρά ε-
τών.

Εδώ άλλωστε, 
αφήνουν όλο τον 
πρωτογενή τομέα 
στο έλεος της οικο-
νομικής κρίσης.

Κύριοι της κυ-
βέρνησης, εάν δεν 
γνωρίζεται πως θα 
λύσετε το πρόβλη-
μα που δημιουργή-
σατε, ρωτήστε τις υ-
πηρεσίες του ΕΛΓΑ. 
Αυτές ξέρουν…. και 

όχι οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. H λύση με 
ενεργοποίηση του άρθρου 20 του ν.2190 για πρό-
σληψη 50 γεωπόνων εκτός ΑΣΕΠ, που ανακοινώ-
θηκε, ακόμα και εάν γίνει η επιλογή με αδιάβλητα 
κριτήρια, δεν λύνει το πρόβλημα των καθυστερή-
σεων. Χάθηκαν 106 θέσεις γεωπόνων, έτοιμων 
για πρόσληψη και ξεκινάει τώρα διαδικασία για 
50 μόνο άτομα, χωρίς χρονοδιάγραμμα για την 
ολοκλήρωση της.

Μετά και το χθεσινό χαλάζι, επιβάλλεται η άμε-
ση παρέμβαση της Κοινοπραξίας των αγροτικών 
συνεταιρισμών αλλά και κάθε θεσμικού παράγο-
ντα (Τ. Αυτοδιοίκηση, Επιμελητήριο κ.α.) για να 
σταματήσει η μεθοδευμένη απαξίωση για ιδιωτι-
κοποίηση του ΕΛΓΑ.

Φρόσω Καρασαρλίδου
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Ημαθίας

Δήλωση Καρασαρλίδου: 
Ξέμεινε από μόνιμο 

και εποχικό προσωπικό ο ΕΛΓΑ

Δήμος Αλεξάνδρειας: Στους 
Συλλόγους η ευθύνη για τη λειτουργία 

των Αθλητικών εγκαταστάσεων
 Ο Δήμος Αλε-

ξάνδρειας μετά 
την ανακοίνωση 
των αρμοδ ίων 
Υπουργείων για 
την επανεκκίνηση 
της λειτουργίας 
των αθλητικών 
εγκαταστάσεων, 
σχετ ικά  με  τη 
χρήση τους από 
αθλητές, συλλό-
γους κ.α., που 
δραστηριοποιού-
νται στη περιφέ-
ρεια του Δήμου 
Α λ ε ξά ν δ ρ ε ι α ς , 
ενημερώνει ότι η χρήση των αθλητικών κέντρων θα γίνεται αυστηρά από τους αθλητές 
των Συλλόγων και Σωματείων, που πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται 
στη με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465/31.05.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, 
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για «Κανόνες τή-
ρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους 
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» ρυθμίζοντας, μεταξύ άλλων και για τις αθλητικές δραστηριότητες.

Έχοντας ως μέλημα την ασφαλή άθληση των αθλητών – πολιτών μας και για τη δι-
ασφάλιση της τήρησης των διαδικασιών που προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία, 
υπεύθυνοι της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων θα είναι οι Σύλλογοι στους 
οποίους έχει παραχωρηθεί η χρήση τους.
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Ένωση Παλαιών Προσκόπων 
Βέροιας: Συνάντηση 
ολομέλειας και απολογισμός 
Προσκοπικού έργου 2019

Η Ένωση Παλαιών Προσκόπων Βέ-
ροιας την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 στις 
18:30 θα πραγματοποιήσει συνάντη-
ση ολομέλειας στο «μπαλκόνι» της 
Ελιάς, με θέμα τον απολογισμό δρα-
στηριοτήτων του 2019, τον προγραμμα-
τισμό των δραστηριοτήτων του 2020 και 
θέματα που θα προταθούν. Ενδεικτικά το 
2019 η ΕΠΠ Βέροιας, πραγματοποίησε 
τρείς ολομέλειες και      Οργάνωσε: 

• Την τελετή κοπής πίτας στο πλαίσιο 
των εορτασμών των 100 χρόνων προ-
σφοράς των Προσκόπων της Βέροιας 
σε συνεργασία με συνδιοργάνωση των 
αρχηγών των Προσκοπικών Συστημάτων 
της Βέροιας στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο Βέροιας.

• Προσκυνηματική ημερήσια εκδρο-
μή (ημίπλους) μελών και φίλων του Σώ-
ματος Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ) στο 
Άγιο Όρος.

• Αρτοκλασία στο παρεκκλήσιο Κων-
σταντίνου και Ελένης στη Βέροια με συμ-
μετοχή συμπολιτών.

• Δράση στο Προσκοπικό Κέντρο Κα-
στανιάς την Καθαρά Δευτέρα, με προ-
σφορά φασολάδας, βράβευση χαρταε-
τού, μουσική και χορό.

• Τον καθιερωμένο «Χορό του Δάσους», 
γλέντι με συμμετοχή φίλων του ΣΕΠ στο 
Προσκοπικό Κέντρο Καστανιάς (ΠΚΚ).

• Τριήμερη εκδρομή μελών της ΕΠ-
ΠΒ στο Προσκοπικό Κέντρο Καβαλάρι 
Κιλκίς.

• Αποχαιρετιστήριο δείπνο Πολωνών 
Προσκόπων, που επισκέφτηκαν την πόλη 
μας στη θερινή λέσχη αξιωματικών Βέροιας.

• Τετραήμερη πεζοπορική Προσκυνη-
ματική εκδρομή για μέλη της ΕΠΠΒ στο 
Άγιο Όρος.

• Εκδήλωση αφιέρωμα στο τσίπουρο 
με φιλανθρωπικό χαρακτήρα στην λέσχη 
αξιωματικών Βέροιας.

• Την τελετή απονομής της ανώτατης 
προσκοπικής διάκρισης του παράσημου 
του Αργυρού Φοίνικα, στο μέλος της Θα-
νάση Στάντζο (κάστορα), με συμμετοχή 
των αρχών της πόλης και πλήθους πολι-
τών στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο στη 
Βέροια.

• Την δημιουργία Ιστορικού Προσκο-
πικού αρχείου, με συγκέντρωση, κατα-
γραφή, συντήρηση και αρχειοθέτηση υ-
λικού (φωτογραφίες, έγγραφα, στολές 
και άλλο υλικό που η συγκέντρωσή του 
συνεχίζεται)

Συμμετείχε:
• Στην Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτι-

στική Ενημέρωση στον Βόλο.
• Στην 44η συνάντηση Παλαιών Προ-

σκόπων Κοζάνης στο Προσκοπικό Κέ-
ντρο Κουρί Κοζάνης.

• Στο πανελλήνιο συνέδριο παλαιών 
Προκόπων στην Αθήνα.

• Στην 6η εκπαίδευση Παλαιών Προ-
σκόπων στον Βόλο.

• Στην δραστηριότητα «Η ώρα της γης».
• Στις εργασίες συντήρησης, καθα-

ρισμού και περιποίησης, χώρου προ-
ηγούμενης δενδροφύτευσης που έγινε 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 
χρόνια  προσφοράς των Προσκόπων της 
Βέροιας, στην περιοχή βίλας Βικέλα.

• Σε σεμινάριο Α’ βοηθειών στον χώρο 
Τεχνών του Δήμου Βέροιας.

• Στην τελετή παράδοσης παραλαβής 
διοίκησης της 1ης μεραρχίας πεζικού με 
έδρα τη Βέροια.

• Σε εθιμοτυπική συνάντηση συναντί-
ληψης με το Δ.Σ. του Ομίλου Προστασίας 
Παιδιού και το Δ.Σ. της Φιλοπτώχου Α-
δελφότητας Κυριών Βέροιας.

• Στην δραστηριότητα «Open Day» 
των Προσκόπων της Βέροιας στο πάρκο 
των Αγίων Αναργύρων.

• Σε εθιμοτυπική συνάντηση με τον 
έφορο Παλαιών Προσκόπων Μαγνησίας.

• Στην τελετή απόδοσης της ανώτατης 
τιμητικής διάκρισης το «παράσημο του Αρ-
γυρού Φοίνικα» στο μέλος της ΕΠΠ Κοζά-
νης κ. Δημήτρη Βαρδάκα στην Κοζάνη.

• Σε συνάντηση (η Ομάδα Συντονι-
σμού της ΕΠΠΒ) με τον πρόεδρο του 
Δ.Σ/ΣΕΠ κ. Ισίδωρο Κανέτη για θέματα 
ακίνητης περιουσίας του ΣΕΠ.

• Στην απόδοση τιμών με παρουσία 
μελών στην κηδεία του τέως αναπληρω-
τή Τοπικού Εφόρου Προσκόπων Βέροιας 
αείμνηστου Μέρκου Κούτρα και δημο-
σιεύματα στον τοπικό τύπο και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.

• Στην παρουσίαση του βιβλίου της 
ιστορίας του Προσκοπισμού της Θεσσα-
λονίκης στη Θεσσαλονίκη

• Στην εκδήλωση απόδοσης μνήμης 
και τιμής στην ομάδα ιππασίας του ΣΕΠ 

στη Θεσσαλονίκη
Υποστήριξε:
• Τα Προσκοπικά Συστήματα με ανάληψη 

καθηκόντων εφόρου πόλης από μέλος της.
• Τα Προσκοπικά Συστήματα στις 

δράσεις συλλογής τροφίμων της 22ας 
Φεβρουαρίου (Ημέρα Σκέψης και Φιλίας).

• Τα Προσκοπικά Συστήματα με πα-
ροχή υλικοτεχνικής βοήθειας.

• Τα Προσκοπικά Συστήματα με πα-
ροχή τροφίμων στις κατασκηνώσεις και 
μεταφορά υλικού.

• Το Προσκοπικό Κέντρο Καστανιάς 
με διαρκή φροντίδα και επιμέλεια.

• Την 1η ομάδα Προσκόπων Χαλά-
στρας με φιλοξενία στην εστία της ΕΠΠΒ.

• Την Κοινότητα Ανιχνευτών Προσκό-
πων (παιδιά 15-18 ετών) της Βέροιας 
με φιλοξενία των συγκεντρώσεων στην 
εστία της ΕΠΠΒ και υποστήριξη των δρα-
στηριοτήτων της.

• Την 2η Αγέλη Λυκόπουλων με παροχή 
πλαστικομοντελιστικών drones για χειροτεχνία.

• Τους αρχηγούς των Αγελών Λυκό-
πουλων της Βέροιας με κάλυψη της συμ-
μετοχής τους σε σεμινάριο Α’ βοηθειών.

• Την εκπαιδευτική κοινότητα με υπο-
γραφή πρωτόκολλου συνεργασίας – για 
διάθεση εξωτερικού απινιδωτή στο 1ο 
Εργαστηριακό Κέντρο Βέροιας για δέκα 
μήνες τον χρόνο, μετά από δωρεά Πα-
λαιού Προσκόπου στην ΕΠΠΒ.

• Τον όμιλο Προστασίας Παιδιού Βέροι-
ας με προσφορά ποσότητας τροφίμων.

• Την Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών 
Βέροιας με προσφορά ποσότητας τρο-
φίμων.

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

Από τις Ενώσεις  συλλόγων γονέων και κηδεμόνων 
Βέροιας και Νάουσας, τον  Σύλλογο εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ημαθίας και την ΕΛΜΕ, 
ανακοινώνονται τα παρακάτω σχετικά με την Ειδική 
Αγωγή: 

«Οι  εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής υπερασπιζόμενοι τον 
ρόλο τους, πράξανε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό προκει-
μένου να παρέχουνε εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε μαθητές 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία και σε 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσα σε αυτή την κρίσιμη συ-
γκυρία για τη χώρα μας. Μέσα σε συνθήκες πανδημίας και 
εγκλεισμού χρησιμοποίησαν κάθε πρόσφορο μέσο προκει-
μένου να βρεθούν δίπλα στους μαθητές τους και να τους 
στηρίξουν στο μέτρο του δυνατού. 

Τα βήματα που υλοποιήθηκαν  προς αυτή την επιλογή 
υποστήριξης ήταν συνετά, σταθερά και με γνώμονα το 
καλό των μαθητών και των οικογενειών τους. Θα πρέπει 
το άνοιγμα των σχολικών μονάδων να γίνει με το σωστό 
και ενδεδειγμένο τρόπο. Το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει 
να προσέξει τις ιδιαίτερες παραμέτρους που υπάρχουν σε 
ΣΜΕΑΕ, σε Παράλληλες Στηρίξεις και σε Τμήματα Ένταξης. 
Η επιστροφή στις σχολικές μονάδες θα πρέπει να γίνει με 
τον σωστό επιστημονικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα που 
διέπει το ευαίσθητο κομμάτι της Ειδικής Αγωγής, αφου-
γκραζόμενοι τις ανάγκες των παιδιών και παράλληλα πρέ-
πει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προσωπική 
υγιεινή των εκπαιδευτικών και των παιδιών. Οφείλουμε να 
τονίσουμε εδώ ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους 
τελειόφοιτους μαθητές των Σχολικών Μονάδων Ειδικής 
Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και πιο συγκεκριμένα, 
των μαθητών της Δ’ τάξης του Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού 
Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥΛ) και της Γ’ 
τάξης των Ειδικών Λυκείων. Το υπουργείο θα πρέπει να λά-
βει τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι τελειόφοιτοι μαθητές των 

Ειδικών Λυκείων και των ΕΝΕΕΓΥΛ να ολοκληρώσουν την 
εκπαίδευσή τους ανεμπόδιστα και να διασφαλιστεί η όσο 
το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία τους για τις Πανελλή-
νιες εξετάσεις. Δεν μπορούμε επίσης να μην αναφερθούμε 
στον μικρό αριθμό εξεταστικών κέντρων για μαθητές της  
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με μαθησιακές δυσκολίες . 
Ειδικά τώρα που η πανδημία του κορονοϊού οδηγεί σε λή-
ψη μέτρων κατά τις μετακινήσεις επιβάλλεται να υπάρξουν 
περισσότερα εξεταστικά κέντρα ανά την περιφέρεια προκει-
μένου να εξυπηρετηθούν όλοι οι μαθητές και οι οικογένειές 
τους. Τα προβλήματα στην ελληνική εκπαίδευση είναι γνω-
στά χρόνια τώρα, όμως σήμερα, περισσότερο από ποτέ, 
αποτελούν βραχνά στη λειτουργία και την υλοποίηση των 
στόχων της Ειδικής Αγωγής.  

Τα χαρακτηριστικότερα των προβλημάτων είναι τα εξής: 
α) η υποχρηματοδότηση της ειδικής αγωγής β) η έλλει-
ψη μόνιμων εκπαιδευτικών στα σχολεία καθώς και στις 
υποστηρικτικές δομές, γ) η μη έγκαιρη στελέχωση των 
σχολείων Eιδικής Αγωγής, των Τμημάτων Ένταξης  και 
της Παράλληλης Στήριξης με συνέπεια την αργοπορία στη 
δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και δ) η ελλιπής υλι-
κοτεχνική υποδομή σε κάθε επίπεδο στα σχολεία Ειδικής 
Αγωγής 

 Για το λόγο αυτό ζητάμε: 1) Διορισμούς, άμεσα, μονί-
μου εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού σε ΣΜΕΑΕ 
και Τμήματα Ένταξης για την υποστήριξη των μαθητών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 2) Προσλήψεις καθαριστρι-
ών για την σωστή υγιεινή των σχολικών μονάδων ΣΜΕΑΕ. 
3) Χρηματοδότηση άμεσα για την κάλυψη της απαραίτητης 
υλικοτεχνικής υποδομής των ΣΜΕΑΕ ώστε να μπορούν 
επιτελούν απρόσκοπτα  οι εκπαιδευτικοί το παιδαγωγικό 
έργο τους. 4) Υποστήριξη στους γονείς ΑμεΑ που όλο αυτό 
το διάστημα βίωσαν προβλήματα στην οικογένειά τους με 
τον εγκλεισμό των παιδιών στο σπίτι».

Διεκδικήσεις και θέσεις 
της Εκπαιδευτικής Κοινότητας 
Ημαθίας, για την Ειδική Αγωγή
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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 

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

εργάτες - εργάτριες παραγωγής, 
οδηγούς και χειριστές 

ανυψωτικών μηχανημάτων.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας
2331044445,6909202921
καιemailasifaist@otenet.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 01-05/06/2020
ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμουΒέροιας προσφέρονται

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

Τρίτη 2-6-2020
13:30-17:30 ΧΑΤΖΗΚΥ-

ΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δη-
μαρχείου)23310-25669

21:00-08:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙ-
ΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ
10(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-
62989

Φαρμακεία

Αποτελέσματαδράσεων
τηςΕΛ.ΑΣ.ΚεντρικήςΜακεδονίας
γιατηνπρόληψηκαικαταστολή

τηςεγκληματικότητας
Στοπλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας και παγί-

ωσης του αισθήματος ασφάλειας τωνπολιτώνπραγματοποιή-
θηκε χθες (29Μαΐου 2020) εκτεταμένηαστυνομική επιχείρηση
στηνΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας. Στην επιχείρησηπου
υλοποιήθηκεκάτωαπότονεπιχειρησιακόσχεδιασμότηςΓενικής
ΠεριφερειακήςΑστυνομικήςΔιεύθυνσηςΚεντρικήςΜακεδονίας
συμμετείχανοιΔιευθύνσειςΑστυνομίαςΗμαθίας,Κιλκίς,Πέλλας,
Πιερίας,ΣερρώνκαιΧαλκιδικής.Κατάτηδιάρκειατηςεπιχείρη-
σης,πραγματοποιήθηκανέλεγχοισε2.848οχήματακαιβεβαιώ-
θηκανσυνολικά999παραβάσεις τουΚώδικαΟδικήςΚυκλοφο-
ρίας.Επίσης,ελέχθηκανσυνολικά3.740άτομα,απόταοποίαοι
3.205ήτανημεδαποί ενώοι535αλλοδαποί.Συνελήφθησανσε
διαφορετικέςπεριπτώσεις,15άτομα,14ημεδαποίκαι1αλλοδα-
πόςυπήκοος.Αναλυτικότερα,συνελήφθησαν

1άτομοστηνΠέλλακαι3άτομαστιςΣέρρεςγιακατοχήναρ-
κωτικώνουσιών

1άτομοστηνΠιερίαγιαπαράβασηνόμουπερίόπλων
1άτομοστοΚιλκίςκαι2στηνΠιερίαγιακαταδικαστικάέγγραφα
1άτομοστηνΠιερία γιαπαράβαση τουΚώδικαΟδικήςΚυ-

κλοφορίας
1άτομοστηνΠιερίαγιαπαράβασητουΓενικούΟικοδομικού

Κανονισμού.
Επιπλέονκατασχέθηκαν27,9γραμμάριακάνναβης,1όχημα

και1όπλο.
Οι συλληφθέντες με τις δικογραφίεςπουσχηματίστηκανσε

βάροςτουςθαοδηγηθούνστουςαρμόδιουςΕισαγγελείς.
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ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε. ενημερώνει τουπολίτες ότι λόγω των έκτακτωνμέτρωνπου ισχύουν,
αναπροσαρμόζειτακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό15-5-2020έως30-6-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

νία ενοικιάζεται κατάστημα 45
τ.μ.μεπατάρι&W.C.,ανακαινι-

σμένο με καινούργια κουφώμα-
τα.Τηλ.:6936554258.

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

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

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-
ΓΑΣΙΑΣΤΩΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣΚΑΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΚΑΙ

ΔΕΧΕΤΑΙΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΑΤΙΣΠΑΡΑΚΑΤΩΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α)ΕργατώνΠαραγωγής
Β)Αδειούχωνκαιβοηθώνχειριστώνκλαρκ
Γ)ΤεχνίτηήΑρχιτεχνίτηήΕργοδηγούΜηχανικούεγκαταστάσεων

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

ΑρχιτεχνίτηήΕγκαταστάτηΗλεκτρολόγουΑ’Ειδικότητας

ΤΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑΤΗΝΥΠΟΒΟΛΗΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙΤΑΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):

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

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α) Άνδρα ή γυναίκα
γιαβοηθόλογιστήπουνα
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

ΗΕταιρείαCoverjeans IKE αναζητάΠωλητή-τρια για κατάστημα ενδυμάτων
μεπροϋπηρεσία  στο χώρο της μόδας, ενημερωμένο με τις σύγχρονες τάσεις ,
με επικοινωνιακό και οργανωτικόπνεύμα, άριστη γνώσηΑγγλικών&Η/Υ, έως40
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,

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

κτρονικήδ/νση:sidiropoulosfert@gmail.com.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδομεσπίτι στηΧαρίεσσαΝαούσης εντός τουοικι-

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

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.



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθαρίστριεςσε ενοκιαζόμενα
διαμερίσματαστηνΚασσάνδραΧαλκιδικής, εξα-
σφαλισμένηδιατροφή,στέγη και ασφάλιση για
σεζόν.Τηλ.:6976689089.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαγια το εξωτερικοκυλικείο
τουΝοσοκομείουΒέροιας.ΏρεςεπικοινωνίαςΜΟ-
ΝΟαπό18.00έως21.00στοτηλ.:6944577645.

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.

15ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 www.laosnews.gr

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)



Με αισθήματα αγωνίας των 
ιδιοκτητών τους, για την πο-
ρεία του φετινού καλοκαιριού, 
άνοιξαν χθες  Δευτέρα 1 Ιου-
νίου τα ξενοδοχεία της Ημαθί-
ας, με νέους όρους λόγω της 
πανδημίας, για τους οποίους 
ενημερώθηκαν μια ημέρα πριν 
την επανεκκίνηση τους, αφού 
το σχετικό ΦΕΚ ήρθε στα χέρια 
τους μόλις την Κυριακή. Έτσι, 
μετά από πολύωρο διάβασμα 
οι ξενοδόχοι είναι έτοιμοι και 
εναρμονισμένοι με τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα λειτουργίας 
του φετινού, πρωτόγνωρου για 
τον κλάδο τους, καλοκαιριού.

«Τα ξενοδοχεία στην Ημαθία 
–εκτός από δύο- είναι μικρές 
επιχειρήσεις, κάτω των 50 δωματίων, οπότε είναι πιο εύκολα 
διαχειρίσιμα  και έτσι μπορούμε να δώσουμε στους πελάτες 
την αίσθηση της ασφάλειας και  της υγειονομικής φροντίδας, 
για να περάσουν όμορφα στον τόπο μας, που τους περιμένει 
με ανοιχτές αγκάλες», υποστηρίζει  ο πρόεδρος της Ένω-
σης Ξενοδόχων  Ημαθίας κ. Δημήτρης Μάντσιος.

Μιλώντας ο κ. Μάντσιος  στην χθεσινή εκπομπή «Πρωι-
νές σημειώσεις» του ΑΚΟΥ 99.6, μας περιέγραψε την δι-
αδικασία άφιξης και διαμονής του επισκέπτη σε ένα ξενοδο-
χείο: Κατ αρχάς γίνεται ηλεκτρονικά και ανέπαφα  το  τσεκ ιν 
στην είσοδο και τα στοιχεία του μεταφέρονται αυτόματα στον 
υπολογιστή της επιχείρησης. Στη συνέχεια παραλαμβάνει 
το κλειδί που έχει απολυμανθεί και το οποίο απολυμαίνεται 
τακτικά και κατά τη διάρκεια της χρήσης του και οδηγείται 
στο δωμάτιό του όπου έχει ήδη εφαρμοστεί το πρωτόκολλο 
καθαριότητας και απολύμανσης.  Κάτι που έτσι κι αλλιώς γι-
νόταν σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας αυτών των 
χώρων, όπως επεσήμανε ο πρόεδρος. Ακολουθείται επίσης 
κι ένα πρωτόκολλο για την προστασία του προσωπικού και 
όσων έρχονται σε επαφή με αντικείμενα ή σεντόνια ή ότι έχει 
χρησιμοποιήσει ο πελάτης. Επίσης έχουν ληφθεί μέτρα για 
το πρωινό, όπου χρησιμοποιούνται τόσο από το προσωπικό 

όσο και από τους πελάτες όταν  σερβί-
ρονται οι ίδιοι από τον μπουφέ, μάσκες 
και γάντια τα οποία μετά τη χρήση πε-
τιούνται σε ειδικό κλειστό καλάθι που 
βρίσκεται στο χώρο. «Έτσι μπορεί ο πε-
λάτης να απολαύσει όμορφα το πρωινό 
του, με την προστασία και τις αποφάσεις 
που επιβάλλουν οι υγειονομικές διατά-
ξεις», προσθέτει ο κ. Μάντσιος, τονίζο-
ντας ότι δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν 
κάτι άλλο πέρα από τις οδηγίες και τους 
κανόνες  που προστατεύουν όχι μόνο 
τους πελάτες , αλλά και τους ίδιους τους 
ξενοδόχους και το προσωπικό τους από 
ένα ενδεχόμενο κρούσμα. Παράλληλα  
εφαρμόζεται οικειοθελώς, θερμομέτρη-
ση στον πελάτη και υποχρεωτικά στους 
εργαζόμενους, καθημερινά κατά την εί-
σοδο και την έξοδό τους από το ξενοδο-

χείο, για προληπτικούς λόγους.
Ωστόσο, όπως λέει ο κ. Μάντσιος, «ο κόσμος είναι πολύ 

μουδιασμένος και μέχρι στιγμής δεν 
υπάρχουν κρατήσεις, αφού έχουν δι-
ακοπεί,   εκδηλώσεις και  δράσεις 
που συνήθως φέρνουν κόσμο στην 
Ημαθία, έστω και τράνζιτ για μια-δυο 
μέρες. Επίσης δεν έχουν ανοίξει ακό-
μα οι Βαλκανικές  χώρες που αποτε-
λούν δεξαμενή επισκεπτών στην πε-
ριοχή μας, αλλά ούτε και ο εσωτερι-
κός τουρισμός… Μην ξεχνάμε ότι τα 
σχολεία θα λειτουργούν σχεδόν μέχρι 
το τέλος του μήνα  ενώ μεσολαβούν 
και οι εξετάσεις κι αυτό δε επιτρέπει 
στις οικογένειες να προγραμματίσουν 
διακοπές ακόμα…»

 Πόσο αισιόδοξοι μπορούν να 
είναι οι επαγγελματίες του τουρι-
σμού στην περιοχή μας, υπο αυ-
τές τις συνθήκες, ρωτάμε. Θα μπο-
ρέσουν να κρατηθούν;

«Δύσκολα» απαντάει ο πρόεδρος. «Εάν δεν υπάρξουν 
πολυεπίπεδες  δράσεις στήριξης  από την Πολιτεία, με το 
οικονομικό γίγνεσθαι που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δυστυχώς 
δεν θα είναι καλά τα πράγματα, κυρίως για τους εργαζόμε-
νους. Όταν έχεις ένα κενό ξενοδοχείο το προσωπικό τι θα 
το κάνεις; Δεν πρέπει να δουλέψουν οι άνθρωποι; Κι αν δεν 
δουλέψουν, δεν θα πρέπει να επιδοτηθούν; Εμείς δεν έχουμε 
απρόσωπες σχέσεις με τους εργαζόμενους, έχουμε  δέσιμο 
και μια σχέση εμπιστοσύνης. Πώς θα του πεις μη δουλεύεις; 
Κι εκτός αυτού, τρέχουν και οι υποχρεώσεις προς το κράτος. 
Ελήφθησαν κάποια μέτρα αλλά κυρίως αφορούν σε αναβολή 
υποχρεώσεων, για μερικούς μήνες μετά».

Ωστόσο, η ελπίδα για την όσο δυνατόν συντομότερη ε-
παναφορά στους κανονικούς ρυθμούς , δεν πέθανε ακόμα. 
Όπως προσθέτει ο πρόεδρος των ξενοδόχων, η ευχή και το 
ζητούμενο είναι να ξεπεραστεί το μούδιασμα των πρώτων 
ημερών και να πάρει μπρός ο κλάδος συνεχίζοντας στην νέα 
διαφορετική πραγματικότητα που τους επιβλήθηκε. Κάτι που 
ευχόμαστε όλοι για τον τόπο και τη χώρα μας.

Σοφία Γκαγκούση

P Μάθαμε τώρα καλό 
μήνα και καλό μήνα. Δεν δι-
δαχθήκαμε ακόμη από τους 
προηγούμενους…

 
P Παιδιά, μην μαυρίσετε 

πολύ το καλοκαίρι. Τον άλλον 
τον πέρασαν για Πακιστανό και 
τον σάπισαν στο ξύλο.

 
P Μένουμε λευκοί, μένου-

με ασφαλείς.
 
P Πολλά έχουμε να πούμε 

για όλους. Αλλά αυτό το ξεφτιλί-
κι στις ΗΠΑ, με πολίτες και πο-
λιτικούς, δεν υπάρχει. Και δεν 
περιγράφω άλλο.

 
P Στα ωραία του μήνα. 

Παλιά ερωτευόμασταν και μυ-
ρίζαμε παντού ανθισμένα λουλούδια. Τώρα 
παντού μυρίζει καμένες μπριζόλες και παϊδά-
κια.

 
P Πλάκα-πλάκα, με την αγάπη στους μήνες 

του κορωνοϊού ήταν η πρώτη φορά που συγκατοι-
κήσαμε επί της ουσίας.

 

P Μέχρι τότε, εγώ επέστρεφα σπίτι όταν 
αυτή είχε ήδη πέσει, και το πρωί έφευγε από 
το σπίτι πριν εγώ ξυπνήσω.

 
P Ο Μηλιώκας είχε γράψει μια μέρα μετά τη 

συνάντησή μου μαζί του το ‘το Σάββατο μπορείς;’.
 
P Την πρώτη μέρα που έκλεισαν τα μα-

γαζιά, θυμάμαι τώρα ότι με την αγάπη είχαμε 

ξανασυστηθεί.
 
P Ενώ τώρα που άνοιξαν 

ξανά, ζήτησε καλού κακού μια 
φωτογραφία μου.

 
P Επί cocid-19 επί-

σης, ανακαλύψαμε ξανά τον 
Μπαμπινιώτη. Αυτή ύπαν-
δρος και εγώ νυμφευμένος.

 
P Έρευνα. Για ποιο λό-

γο, λέει, φωνάζουν οι γυναίκες 
στο κρεβάτι. Η αγάπη πάντως 
φωνάζει επειδή ροχαλίζω.

 
P Αστρονομικά. Το κα-

λό με το φεγγάρι είναι ότι αν 
ζεις εκεί, λογικά δεν νοιάζε-
ται για το αν ρίχνει χαλάζι.

 
P Και:
 Είναι βράδυ και η τροχαία 

καταδιώκει έναν οδηγό ο ο-
ποίος τρέχει με υπερβολική 
ταχύτητα στην εθνική οδό. 
Στην αρχή τον καταδιώκει ένας 
μοτοσικλετιστής αλλά λόγω της σοβαρότητας της 
κατάστασης καλεί ενισχύσεις και βρίσκεται να τον 
καταδιώκουν 2 περιπολικά, καμιά δεκαριά μηχα-
νές και ένα ελικόπτερο. Έπειτα από πολλή ώρα 
πολλά τον εγκλωβίζουν και τον ακινητοποιούν. 
Τον πλησιάζει ο επικεφαλής των αστυνομικών και 
του λέει:

–Φαντάζομαι πως αντιλαμβάνεσαι τι θα σου 
συμβεί γιατί έχεις ξεσηκώσει ολόκληρη την αστυ-
νομική δύναμη της πόλης. Όμως παρόλο που 

έτρεχες, σε παραδέχτηκα ως οδηγό και θέλω να 
σου δώσω μια ευκαιρία. Αν λοιπόν μου πεις μια 
καλή δικαιολογία γιατί έτρεχες σαν παλαβός, θα 
σε αφήσω να φύγεις.

Σκέφτεται ο άλλος για λίγο και στο τέλος του 
λέει:

–Να σου πω την αλήθεια, την περασμένη ε-
βδομάδα το έσκασε η γυναίκα μου με έναν αστυ-
νομικό και νόμιζα ότι με κυνηγούσατε για να μου 
τη δώσετε πίσω!

Κ.Π.
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«Μουδιασμένα» άνοιξαν 
χθες τα ξενοδοχεία της Ημαθίας

Δ. Μάντσιος: Τηρούμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα και παλεύουμε να κρατηθούμε…
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