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Τις επόμενες ημέρες θα παρουσιάσει
 το μέχρι τώρα έργο

-Αναμένεται επίσκεψη του Υπουργού στη Βέροια, στο τέλος Ιουνίου
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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

Επί τάπητος τα αγροτικά θέματα της Ημαθίας 
στη χθεσινή συνάντηση του Συλλόγου 

Γεωργών Βέροιας με Βορίδη και Λυκουρέντζο

Επιτρέπεται 
αλκοόλ και μουσική 

στις παραλίες

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
στη Νέα Περιφερειακή Βέροιας, 

λόγω ασφαλτόστρωσης της οδού

Ένας χρόνος έκλεισε χθες 
από την επανεκλογή Βοργιαζίδη

-Προς το παρόν δεν 
σκέφτεται «ανασχηματισμό»

Σήμερα στην πλατεία δημαρχείου Βέροιας

Διαδικτυακή 
εκδήλωσηγια το 
Νομοσχέδιο του 

Υπουργείου Παιδείας
Σελ. 5



2 www.laosnews.gr ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Και γαστρονομικός 
προορισμός η Ημαθία!

  Το σημερινό κύριο θέμα αναδεικνύει άλλη 
μια τουριστική προοπτική της Ημαθίας, την 
γαστρονομική με το κρασί και το βόιο κρέας 
να είναι τα δύο δυνατά χαρτιά. Φυσικά μαζί με 
τα άφθονα και εξαιρετικής ποιότητας αγροτικά 
προϊόντα από τον ευλογημένο ημαθιώτικο κάμπο, 
μπορούν να αποτελέσουν υλικά για ντόπιες  
γαστρονομικές παρασκευές με ιδιαίτερη ταυτότητα 
και χαρακτήρα που θα αναζητούν οι επισκέπτες. 
Εκτός επομένως από τους αρχαιολογικούς χώρους, 
τα θρησκευτικά μνημεία, τα χιονοδρομικά κέντρα 
και τα φυσιολατρικά αξιοθέατα και μονοπάτια, 
έρχεται να προστεθεί και η γαστρονομία ως 
«κερασάκι» σε μια πολυώροφη και πολυδιάστατη 
τουριστική τούρτα, για όλα τα ενδιαφέροντα και 
βαλάντια που αν οργανωθούμε και προβάλουμε 
θα είναι ικανά να συνεισφέρουν σημαντικά στην 
ημαθιώτικη οικονομία.
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ΙΟΥΝΙΟΥ
Λουκιλλιανού, Παύλης και των συν αυτοίς

Επιτρέπεται αλκοόλ
και μουσική στις παραλίες

«Χαλαρώνουν» ταμέτραστιςπαραλίες, καθώςόπωςδή-
λωσεουφυπουργόςΑνάπτυξηςκαιΕπενδύσεωνΝίκοςΠαπα-
θανάσης,επιτρέπεταιπλέονηπώλησηαλκοόλαπόταbeach
bars,ενώθαμεταδίδεταικαιμουσική,κάτιπουθαανακοινωθεί
μέσαστιςεπόμενεςδύοημέρες.Ανακοινώσειςμέσαστοεπό-
μενο 48ωροθα υπάρξουν και για τους εσωτερικούς χώρους
των καταστημάτων εστίασης, όπου θα έχουμε μερικές απο-
κλίσειςαπόαυτέςπου ισχύουν,όμωςδενθααλλάξουνπρος
τοπαρόν τους κανόνες για τους εξωτερικούς χώρους.Τέλος
για τα κέντρα διασκέδασης, ανέφερε ότι πρόκειται για εσω-
τερικούςχώρους, καιμπορεί ναλειτουργήσουνκαι νωρίτερα,
ωστόσοουφυπουργόςξεκαθάρισεότιδενθαείναιταμπου-
ζούκιαόπωςταγνωρίζαμε.

Μειώνεται ο ΦΠΑ στα TAΞΙ στο 13% 
Σύμφωνα με απόφαση

του υπουργείουΜεταφορών
αναφορικά με την μεταφορά
προσώπων και  αποσκευ-
ών απόΕπιβατικάΔημόσιας
Χρήσης αυτοκίνητα(ΤΑΞΙ και
ειδικήςμίσθωσης)εντάσσεται
στις υπηρεσίες που υπάγο-
νται σε μειωμένοσυντελεστή
13% Φ.Π.Α. από 24% που
ίσχυε μέχρι τώρα. Η συγκε-
κριμένητιμολόγησηέχειέναρ-
ξη από την 1η Ιουνίου 2020
μέχρι και τις 31Οκτωβρίου
2020σταπλαίσια τωνπεραι-
τέρωμέτρων για την αντιμε-
τώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειώντηςπανδημίαςτου
κορωνοϊούCOVID-19και την
επάνοδοστηνκοινωνικήκαιοικονομικήκανονικότητα.Μένειναδούμεαναυτήημείωσηθαέχειαντίκρισμακαιστο
ταξίμετρο,ώστενααποτελέσεικίνητρογιατουςπελάτεςκαινα«ξεκολλήσουν»ταΤΑΞΙαπότιςπιάτσες.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νέα Περιφερειακή 
Βέροιας, λόγω ασφαλτόστρωσης της οδού

Ένανέοπρόγραμμαασφαλτοστρώσεων, ξεκίνησεαπόχθεςηΠ.Ε.Ημαθίας, από τονπεριφερειακόδρόμο της
Βέροιας,πουπρόσφαταπεριήλθεστηναρμοδιότητάτηςκαιθασυνεχίσεικαισεάλλεςπεριοχέςτηςΗμαθίας,όπως
αναφέρεισεανάρτησήτουοαντιπεριφερειάρχηςΚ.Καλαϊτζίδης,ζητώνταςτηνκατανόησητωνπολιτώνγιατηνταλαι-
πωρία,αλλάήταναπαραίτητο,όπωςπροσθέτει,ναγίνεικαιναολοκληρωθείσωστάμέχριτηνάλληεβδομάδα.Γιατην
ασφαλήδιεξαγωγήτηςοδικήςκυκλοφορίας,τηνπρόληψητωντροχαίωνατυχημάτων,τηνεξυπηρέτησηκαιασφάλεια
τουκοινούκατάτηδιάρκειαεκτέλεσηςέκτακτωνεργασιώνασφαλτόστρωσηςκαιτωνδύολωρίδωνκυκλοφορίας,στην
νέαπεριφερειακήοδόαποταΔικαστήριαέωςτηδιασταύρωσητηςμετηνοδόΣτρατού,ηΔιεύθυνσηΑστυνομίαςΗ-
μαθίας,αποφάσισεπαράτασητωνπροσωρινώνκυκλοφοριακώνρυθμίσεωνέωςκαιτηνΠέμπτη11Ιουνίου2020κα-
θότιοιεργασίεςδενέχουνολοκληρωθεί.ΤοΣαββατοκύριακο6και7-6-2020δενθαπραγματοποιηθούνεργασίες,οι
οποίεςχθες,πρωινόΤρίτης,λόγωτουκυκλοφοριακούφόρτουτηςπόλης,αναστάτωσαντηνπεριοχήκαιπροκάλεσαν
διαμαρτυρίεςοδηγώνκαικαθυστέρησητωνοχημάτων.

Τα «Λαϊκά καιΑιρετικά» στονΑΚΟΥ 99.6, θυμήθη-
καν τα γενέθλια της επανεκλογής του δημάρχουΒέροιας
Κώστα Βοργιαζίδη(2 Ιουνίου 2019) και επικοινώνησαν
τηλεφωνικάγιανατουευχηθούν,αλλάμετηνευκαιρίανα
σχολιάσουν και την τρέχουσα επικαιρότητα.Οδήμαρχος
απαντώνταςσεσχετικήερώτησηανέφερεότιτουφαίνεται
σαν χθες η δεύτερη Κυριακή που κατάφερε να επανε-
κλεγεί μεποσοστό σχεδόν 60%, αφού κύλησε γρήγορα
ο χρόνος λόγω τουφορτωμένουπρογράμματος και της
έντονηςκαθημερινότητας.Δενμπορούσεναμηνερωτηθεί
γιατηνπρόσφατηεπιτυχίατουδημάρχουΝάουσαςκαιτα
συγκριτικά σχόλιαπου γίνονται, για την οποία σχολίασε
ότι και στηνΒέροια εξασφάλισε ένααντίστοιχοποσό για
το έργο αποχέτευσης στηνΒεργίνα, αλλά δεν είναι κάτι
πουπαίχτηκε επικοινωνιακά.Μάλιστα έδωσε και την εί-

δηση, ότι μέσαστις επόμενες ημέρες
θα δημοσιοποιήσει συνολικά το έργο
που υλοποιείται και εξελίσσεται μέσα
στον πρώτο χρόνο θητείας, με στοι-
χείατααπτάαποτελέσματα.Σχετικάμε
τονφημολογούμενο κίνδυνοαπώλειας
της χρηματοδότησης κάποιων έργων,
απάντησεότιπρος τοπαρόναποφεύ-
χθηκε ο κίνδυνος και δεν υφίσταται
τέτοια περίπτωση τουλάχιστον με τα
υφιστάμενα δεδομένα, ενώ ευελπιστεί
να διοχετευθεί μέρος των 32 δις και
στηναυτοδιοίκηση.

Σεερώτημαανείναιεφικτήηπρότα-
ση τουδημάρχουΝάουσας νασυνερ-
γαστούνγια την ενιαίααξιοποίηση του
Βερμίου, ο κ.Βοργιαζίδης ξεκαθάρισε
ότι διατηρείάριστεςσχέσειςμε τονδή-

μαρχοΝάουσας και υπογράμμισε ότι ήδη έχουν αγαστή
συνεργασίασεάλλους τομείς.Συγκεκριμέναμάλισταανέ-
φερετηνεξυπηρέτησηπουκάνειηΒέροιαστηΝάουσαπα-
ραλαμβάνοντας τηνανακύκλωσή τηςμέχρι ναμπορέσει ο
δήμοςΝάουσαςναδημιουργήσειτιςκατάλληλεςυποδομές.

Στησυνέχειααναφέρθηκεστηνμέχριτώρακαλήσυνερ-
γασίαμετηνκαΜπατσαρά,ενώεπισήμανετηνκαλήδου-
λειάτωναντιδημάρχωνκαισυμβούλωνμεθέσειςευθύνης
απότηνπαράταξήτης.Δενάνοιξεταχαρτιάτουστοθέμα
ανασχηματισμούτης«δημοτικήςκυβέρνησης»,αφούμπο-
ρεί ο νόμος ναδίνει το δικαίωμαστονδήμαρχομετά την
παρέλευσητουέτουςνακάνειαλλαγές,ωστόσοεάναυτό
δενείναιαναγκαίο,τόνισεοδήμαρχοςδενυπάρχειλόγος
ναπροχωρήσεισεαλλαγέςπροσώπων.

Έναςχρόνοςέκλεισεχθες
απότηνεπανεκλογήΒοργιαζίδη

Προς το παρόν δεν σκέφτεται «ανασχηματισμό»
Τις επόμενες ημέρες θα παρουσιάσει το μέχρι τώρα έργο



3www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Κλειστή η Αγορά της Βέροιας
την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 

Από  τον  Ε -
μπορικό Σύλλογο 
Βέροιας ανακοι-
νώνεται ότι όλα τα 
καταστήματα της 
Βέροιας την Δευ-
τέρα  8 Ιουνίου 
2020, εορτή του 
Αγίου Πνεύματος, 
θα παραμείνουν 
κλειστά δεδομένου 
ότι η ημέρα αυτή 
καθορίστηκε ως ο-
λοκληρωτική αργία 
με απόφαση του 
Νομάρχη Ημαθίας 
αριθ. πρωτ: ΕΡ-
1430/28-11-1986.

 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. και Σωματείο 
Εργαζομένων στηρίζει 
την διαμαρτυρία των 

συμβασιούχων 
του Νοσοκομείου Βέροιας

Η Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. και το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων του Γενικού Νο-
σοκομείου Βέροιας ανακοινώνουν ότι στηρίζουν  την Πανελλαδική Ημέρα 
Δράσης

αύριο  4 Ιουνίου 2020, του προσωπικού που υπηρετεί στα Νοσοκομεία με 
ελαστικές μορφές απασχόλησης (επικουρικό, ΟΑΕΔ, ΙΔΟΧ, ΣΟΧ κ.α.).

Η Πανελλαδική Ημέρα Δράσης περιλαμβάνει 3ωρη Στάση Εργασίας 7πμ – 
10πμ και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στα Νοσοκομεία.

Οι 16.000 έκτακτοι εργαζόμενοι  στη Δημόσια Υγεία καλύπτουν πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες καθ’ ότι οι κενές οργανικές θέσεις στο  E.Σ.Υ. είναι 40.000.

 Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μαζί με όλους τους εργαζόμενους στην 
υγεία, της πανδημίας covid-19 και δικαιούνται την μονιμοποίησή τους, αναφέ-
ρουν στην ανακοίνωσή τους.

Επί τάπητος τα αγροτικά θέματα της Ημαθίας στη χθεσινή συνάντηση 
του Συλλόγου Γεωργών Βέροιας με Βορίδη και Λυκουρέντζο

-Αναμένεται επίσκεψη του Υπουργού στη Βέροια, στο τέλος Ιουνίου
Όλα τα θέματα που απασχολούν τους αγρότες του νομού 

Ημαθίας, οι εξελίξεις στο ροδάκινο, το εργατικό ζήτημα  και 
οι πρόσφατες ζημίες από την κακοκαιρία και τις χαλαζοπτώ-
σεις μπήκαν στο τραπέζι της συζήτησης μεταξύ του υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, με τον πρόεδρο 
του Αγροτικού  Συλλόγου Γεωργών Βέροιας Τάσο Χαλκίδη 
και τον αντιπρόεδρο Γιάννη Βράννα, χθες στην Αθήνα.

Κατά την συζήτηση συμφωνήθηκε η  επίσκεψη εκ νέου 
του Υπουργού στην Βέροια μετά την διπλή αναβολή της, 
τον περασμένο χειμώνα, και τη διοργάνωση σύσκεψης για 
το ροδάκινο, με την Αντιπεριφέρεια  Ημαθίας και την Αντι-
δημαρχία  Αγροτικού του Δήμου Βέροιας . Ο χρόνος , θα ο-
ρισθεί από κοινού και προσδιορίζεται προς τα τέλη Ιουνίου.

Ακολούθησε επίσκεψη στον Διοικητή του ΕΛΓΑ  Ανδρέα 
Λυκουρέντζο με την παρουσία του τοπικού βουλευτή Τάσου 
Μπαρτζώκα,  όπου τέθηκαν οι επιπτώσεις από τις τελευταί-
ες εξελίξεις των ζημιών  που έπληξαν τον νομό,(ακαρπίες, 
χαλαζοπτώσεις) η καθυστέρηση των περσινών πληρωμών 
, η σημερινή κατάσταση των αγροτών αλλά και εν γένει  η 
πορεία των ζημιών, η αντιχαλαζική προστασία, οι δυνατότη-
τες τροποποίησης του κανονισμού, κλπ.

Επίσης έγινε συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο, στο γραφείο του, όπου συζητήθηκαν τα θέματα των αγροτών του νομού και η πορεία τους. 

Με τους μεγάλους πρεσβευτές της, το κρασί και το βόειο κρέας, 
η Ημαθία δίνει το στίγμα της στον γαστρονομικό χάρτη της Ελλάδας

Ο γαστρονομικός τουρισμός, τα τελευταία χρόνια αποτελεί ισχυρό 
κίνητρο για πολλούς επισκέπτες ενός τόπου ή μιας χώρας, αφού πέρα 
από τα αξιοθέατα, την φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό και την κουλτού-
ρα κάθε περιοχής, οι επισκέπτες  αναζητούν και τις  γεύσεις και το καλό 
τοπικό φαγητό.

Με σκοπό την άμεση σχεδίαση ενός γαστρονομικού οδηγού για τη 
χώρα μας, τα υπουργεία Τουρισμού, Πολιτισμού και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων προχώρησαν στη σύσταση μιας ομάδας εργασίας και 
οι πρώτες διαβουλεύσεις έχουν ήδη ξεκινήσει με στόχο να ολοκληρω-
θούν τον Ιούλιο, ώστε καθένας από τους 52 νομούς της Ελλάδας να γί-
νει ξεχωριστός γαστρονομικός προορισμός, με τη σφραγίδα της τοπικής 
του κουζίνας και να λειτουργήσει, συνδυάζοντας τον  πρωτογενή τομέα 
με τον τουρισμό.

Επικεφαλής της Ομάδας είναι η πρόεδρος της Ένωσης Οινοποιών 
Αμπελουργών Νήσων Αιγαίου και μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελλη-
νικού Οίνου, Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου, που έχει εκδηλώσει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για το ξινόμαυρο της Νάουσας, την οποία έχει επισκεφθεί, 
ενώ  συμμετέχουν ξενοδόχοι, επαγγελματίες της εστίασης και σεφ. 
Με την ομάδα συνεργάζονται στενά οι διεπαγγελματικές οργανώσεις, 
μεταξύ των οποίων και η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος 
(ΕΔΟΚ) που εκπροσωπείται από τον πρόεδρο της, Λευτέρη Γίτσα. 

Δ. Μάντσιος: «Είμαστε ήδη ένα βήμα μπροστά στην Ημαθία»
Από τους ανθρώπους που ασχολούνται με το θέμα αυτό, συμβάλ-

λοντας στην υλοποίηση αυτού του πρότζεκτ στην Ημαθία, είναι ο κ. 
Δημήτρης Μάντσιος, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, πολύ καλός 

γνώστης της τοπικής κου-
ζίνας και μάγειρας ο ίδιος, 
που μίλησε στην εκπομπή 
«πρωινές σημειώσεις» του 
ΑΚΟΥ 996, για τις προο-
πτικές του νομού, πατώ-
ντας στην γαστρονομική 
και οινική παράδοση.

«Εμείς, είμαστε ήδη έ-
να βήμα πιο μπροστά στον 
γαστρονομικό τουρισμό, 
διότι διαβλέπαμε εδώ και 
καιρό ότι το φαγητό και η  
κουζίνα παίζει μεγάλο ρό-
λο, καθώς οι πελάτες ενδι-
αφέρονταν για τις τοπικές 
γεύσεις τις οποίες αναζη-
τούσαν κατά την διαμονή 
τους… Στην Ημαθία, εδώ 
και πολύ καιρό έχουν γίνει 
οι γαστρονομικές κοινό-
τητες στη Νάουσα και ο 
Κάρανος στη Βέροια και 
τώρα, ο χάρτης που ενεργοποιείται, έρχεται να εμπλουτίσει αυτές τις 
δράσεις» λέει ο κ. Μάντσιος, εκτιμώντας ότι η επίσκεψη της Επιτροπής 

θα είναι το επιστέγασμα στο γαστρονομικό γίγνεσθαι που έχει ήδη χτι-
σθεί στο νομό. «Περιμένουμε την ανάδειξή του, μέσα από αυτόν τον 
φορέα, με επικεφαλής την κα Τριανταφυλλοπούλου, η οποία έχει 
φιλοξενηθεί εδώ, είναι φίλη της Νάουσας, αλλά και τον κ. Γίτσα που 
γνωρίζει πολύ καλά το βόειο κρέας. Μην ξεχνάμε ότι η Ημαθία εκτός 
από νομός του κρασιού, είναι και η μεγάλη δεξαμενή του καλού βόει-
ου κρέατος, ανά την Ελλάδα», επισημαίνει ο κ. Μάντσιος.

 Με αυτά τα ατού λοιπόν, το κρασί και το κρέας, τους δύο μεγάλους 
πρεσβευτές του τόπου μας, η Ημαθία δίνει το στίγμα της στον γαστρο-
νομικό χάρτη της Ελλάδας, συμπληρώνοντας βεβαίως την παλέτα 
των προϊόντων της, με τα εξαιρετικά φρούτα και λαχανικά που παρά-
γει ο κάμπος και οι ορεινές της περιοχές.

Να σημειώσουμε τέλος, ότι σύμφωνα με τον νόμο, ο τουρισμός 
γαστρονομίας περιλαμβάνει δράσεις  σχετικές με την μελέτη και τη 
γευσιγνωσία των τοπικών προϊόντων, την εκμάθηση της τοπικής 
κουζίνας, την αγορά αγροτικών προϊόντων απευθείας από την παρα-
γωγή, τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις-φεστιβάλ και παρουσιάσεις γευσι-
γνωσίας, την ανάδειξη της ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας καθώς 
και τη διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων. Σημαντικό επίσης το 
προβλεπόμενο Ειδικό Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα, που 
πιστοποιεί ότι μια επιχείρηση προσφέρει ένα ικανοποιητικό επίπεδο 
εδεσμάτων με βάση την ελληνική γαστρονομική παράδοση, και με 
έμφαση στις τοπικές κουζίνες και τα ελληνικά προϊόντα, καθώς και το  

επίπεδο της  παροχής υπηρεσιών, στους επισκέπτες.
Σοφία Γκαγκούση



Τον ποδηλατόδρομο της Νά-
ουσας που θα εκτείνεται από το 
Πάρκο Κυκλοφοριακής  Αγωγής 
έως και την πύλη του Δημοτικού 
Πάρκου θα εγκαινιάσει, σήμερα 
Τετάρτη  3 Ιουνίου, στις 6:00 μ.μ. 
ο Δήμαρχος  Νάουσας Νικόλας 
Καρανικόλας, στο πλαίσιο του ε-
ορτασμού της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Ποδηλάτου. 

Η δράση «Ζω με το Ποδήλα-
το» που διοργανώνει η δημοτι-
κή αρχή Νάουσας, στην έναρξη 
της οποίας θα εγκαινιαστεί ο πο-
δηλατόδρομος, αποσκοπεί στην 
ενθάρρυνση και την προώθηση 
της χρήσης του ποδηλάτου στην 
καθημερινότητα των δημοτών, ως 
βιώσιμου τρόπου μετακίνησης.

Με αφορμή τις δράσεις για την 
Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου ο 
Δήμαρχος Νάουσας, Νικόλας Κα-
ρανικόλας  δήλωσε τα εξής: 

«Από τις πρώτες ημέρες της 
ανάληψης των καθηκόντων μας πραγ-
ματοποιήσαμε σειρά δράσεων με σκο-
πό να περάσουμε το μήνυμα ότι ο 
δημόσιος χώρος δεν ανήκει μόνο στα 
αυτοκίνητα αλλά στην καθημερινότη-
τα και στις ζωές μας. Έπειτα και από 
την πρόσφατη πρωτόγνωρη κατάσταση 
που περάσαμε με την πανδημία του 
κορονοϊού, έχουμε ακόμη περισσότερο 
την ανάγκη να μεταμορφώσουμε σε πιο 

ανθρώπινες, βιώσιμες και πράσινες τις 
πόλεις που ζούμε. 

Στον Δήμο Νάουσας θέλουμε να εν-
θαρρύνουμε τη χρήση του ποδηλάτου, 
καθώς αποτελεί  ένα ασφαλές και φιλικό 
προς το περιβάλλον μέσο  μετακίνησης, 
το οποίο συντελεί ουσιαστικά τόσο στη 
βελτίωση της ποιότητας της ζωής των 
δημοτών όσο και στην προστασία του 
περιβάλλοντος με τον περιορισμό της 
ρύπανσης, του θορύβου κ.ά.». 
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ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6:00, 6:30, 7:15, 8:00, 9:30, 11:00, 

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

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

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

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

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

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

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

ΝΑΟΥΣΑ-ΑΘΗΝΑ 7:25

ΒΕΡΟΙΑ-ΑΘΗΝΑ 8:00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΑΘΗΝΑ  8:30

ΑΘΗΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-
ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ  8:00

Τηλ. Επικοινωνίας Υπεραστικών 
Γραμμών: 2331022342.
6975906066

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

Φέτος το καλοκαίρι το θε-
ρινό σινεμά του ΣΤΑΡ στη Βέ-
ροια περιμένει στους φίλους 
της μεγάλης οθόνης στην ανα-
καινισμένη Θερινή του αίθου-
σα για να απολαύσουν ταινίες 
που αγαπήθηκαν.

Προβολές καθημερινά με 
μειωμένη τιμή και δωρεάν 
κρασί

Προπώληση εισιτηρίων α-
πό Δευτέρα 1/6 στο ταμείο.

Λόγω περιορισμών για την 
ασφάλεια σας και του προσω-
πικού, θα υπάρχει δυνατότητα 
προπώλησης εισιτηρίων από 
την Δευτέρα 1/6 έως Τετάρτη 
3/6 από το ταμείο του κινημα-
τοΘέατρου ΣΤΑΡ

Ώρες λειτουργίας: 10:00 
- 13:00. Τηλ: 2331022373 – 
www.cinestar.gr 

Πρόγραμμα προβολών:
Πέμπτη 4/6 (ΔΩΡΕΑΝ – 

κρατήσεις Θέσεων από Δευτέ-
ρα 1/6 στο ταμείο με κουπόνια 
προτεραιότητας)

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗ-
ΣΗΣ - THE CURRENT WAR

Σκηνοθεσία: ΑΛΦΟΝΖΟ 
ΓΚΟΜΕΖ-ΡΕΧΟΝ

Σενάριο: ΜΑΪΚΛ ΜΙΤΝΙΚ
Η θ ο π ο ι ο ί :  Ν Ι ΚΟ Λ Α Σ 

ΧΟΥΛΤ, ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ ΚΑ-
ΜΠΕΡΜΠΑΤΣ, ΤΑΠΕΝΣ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ , ΚΑΘΡΙΝ ΓΟΥΟΤΕΡ-
ΣΤΟΝ, ΜΑΪΚΛ ΣΑΝΟΝ

Μια ιστορία για τον προσωπικό ανταγωνισμό μεταξύ δύο εμ-
βληματικών προσωπικοτήτων, του Τόμας Έντισον και του 

Τζορτζ Γουέστινγκχαουζ, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
γεγονότων και τη μυστική εφεύρεση της ηλεκτρικής καρέκλας, 
τον βίαιο 

θάνατο ενός ανθρώπου και την άφιξη ενός μοναδικού επι-
στημονικού ταλέντου από τη Σερβία, του Νίκολα Τέσλα.

Παρασκευή 5/6
JOKER (ΧΡΥΣΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΝΕΤΙΑΣ)
Σκηνοθεσία: Τοντ Φίλιπς και σενάριο: Τοντ Φίλιπς και Σκοτ 

Ρίβερ
Πρωταγωνιστούν: Χοακίν Φίνιξ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Ζάζι 

Μπιτζ, Φράνσις Κόνροϊ, Μαρκ Μάρον, Μπιλ Καμπ, Γκλέν Φλέ-
σλερ, Σι Γουίγκαμ, 

Μπρετ Κάλεν, Ντάγκλας Χοτζ και Τζος Πάις
Ο Joker του σπουδαίου και τρεις φορές υποψήφιου για Ό-

σκαρ πρωταγωνιστή Χοακίν Φίνιξ (The Master, Walk the Line) 
και του ευφυούς δημιουργού Τοντ Φίλιπς (Hangover, Σκυλιά του 
Πολέμου) απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία, κατοχυρώ-
νοντας μία θέση στην οσκαρική κούρσα.

  Σάββατο 6/6
...ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
Σκηνοθεσία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ
Ηθοποιοί: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΜΕΝΗΣ, ΧΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ, 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ, 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΠΠΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑ-
ΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΜΟΥΡΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ, 
ΟΛΓΑ ΔΑΜΑΝΗ, ΠΕΝΥ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ, 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΑΚΑ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α-
ΝΤΟΥΛΑΣ, ΥΡΩ ΛΟΥΠΗ, ΣΑΚΗΣ ΝΤΑΝΤΟΥΛΑΣ

O Πέτρος είναι ένας 35αρης επιτυχημένος σεφ και συλλέ-
κτης βινυλίων που ψάχνει τον εαυτό του σε εφήμερες σχέσεις 
και νυχτερινές εξορμήσεις. Η Ζωή είναι μία ρομαντική κοπέλα 

που σχεδιάζει και ράβει παι-
δικά κοστούμια και ενδιαφέ-
ρεται για μια σταθερή σχέση. 
Οι δύο κόσμοι τους θα τεθούν 
υπό αμφισβήτηση όταν θα 
συναντηθούν τυχαία σε ένα 
βιβλιοπωλείο στο κέντρο της 
Αθήνας. Ωστόσο ένας δυνα-
τός έρωτας θα γεννηθεί και 
θα επηρεάσει τη ζωή τους. Για 
πάντα! 

Κυριακή 7/6
ΦΥΓΑΜΕ -  ONWARD 

(ΜΕΤΑΓΛ.) (Disney-Pixar)
Τοποθετημένο στα προ-

άστια ενός φανταστικού κό-
σμου, το «ΦΥΓΑΜΕ», η νέα 
ταινία της Disney και Pixar 
συστήνει στο κοινό δυο αδέλ-
φια-ξωτικά που μπλέκονται σε 
μια απίθανη περιπέτεια για να 
ανακαλύψουν αν υπάρχει α-
κόμα μαγεία εκεί έξω.

Μέσα σε 25 χρόνια κινημα-
τογραφικής παρουσίας, οι ται-
νίες της Pixar έχουν καταφέρει 
(μερικές ίσως περισσότερο 
από κάποιες άλλες) κάτι το 
μοναδικό. Να απευθύνονται 
σε όλες τις ηλικίες, να μιλούν 
στις καρδιές μικρών και μεγά-
λων, και να σκορπίζουν λίγη 
μαγεία στην καθημερινότητά 
μας - μαρτυρώντας έτσι την 

διαχρονική αξία μίας εταιρίας, που με κάθε της ταινία, θέτει την 
μπάρα ακόμα πιο ψηλά, εδραιώνοντάς την ως ένα από τα καλύ-
τερα animation στούντιο του κόσμου. 

Παράσιτα 8/6
Παράσιτα - Parasite του Μπονγκ Τζουν-χο
OSCAR καλύτερης ταινίας (ΧΡΥΣΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ στο Φεστι-

βάλ των Καννών)
4 OSCAR (Καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, Διεθνούς ταινίας 

και Σεναρίου)
Προβολές: Κάθε μέρα στις 21.30
H ταινία του Μπονγκ Τζουν-χο που κέρδισε το Χρυσό Φοίνι-

κα στο Φεστιβάλ των Καννών είναι ένα αιχμηρό κι απολαυστικό 
κομμάτι κοινωνικού και πολιτικού σινεμά

Τρίτη 9/6
1917 
Υποψήφια για 9 Oscar μεταξύ των οποίων και για ΚΑΛΥΤΕ-

ΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 2020
ΧΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 2020
ΧΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ 2020
Κινηματογραφικό Βραβείο BAFTA Καλύτερης ταινίας
Κινηματογραφικό Βραβείο BAFTA Καλύτερης μουσικής επέν-

δυσης
Σενάριο/ Σκηνοθεσία: ΣΑΜ ΜΕΝΤΕΣ
Ηθοποιοί: ΚΟΛΙΝ ΦΕΡΘ, ΜΑΡΚ ΣΤΡΟΝΓΚ, ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ 

ΚΑΜΠΕΡΜΠΑΤΣ, ΑΝΤΡΙΟΥ ΣΚΟΤ, ΝΤΙΝ ΤΣΑΡΛΣ ΤΣΑΠΜΑΝ, 
ΤΖΟΡΤΖ ΜακΚΕΪ

Τετάρτη 10/6
ΕΥΤΥΧΙΑ
Σκηνοθεσία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Ηθοποιοί: ΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ, 

ΧΡΥΣΑ ΡΩΠΑ, ΠΑΥΛΟΣ ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥ-
ΛΗΣ, ΠΥΓΜΑΛΙΩΝΑΣ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ, 

ΚΑΤΙΑ ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ, ΛΙΛΑ ΜΠΑΚΛΕΣΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΡΙ-
ΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗ, ΘΑΝΟΣ ΤΟΚΑΚΗΣ, 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ, ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΜΑΓΓΙΡΑ, ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟ-
ΡΙΑΣ

4-10 Ιουνίου στις 9.00 μ.μ.
2o Φεστιβάλ Θερινού κινηματογράφου 

στο ΣΤΑΡ της Βέροιας

3 Ιουνίου 2020 - Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου 
Ποδηλατόδρομο δημιουργεί 
ο Δήμος Νάουσας για την 
ενθάρρυνση της βιώσιμης 

κινητικότητας
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

του Νικολάου και της Ιουλιέττας, το γέ-
νος Βύζα, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΑτου Παύλου και της Ζουμπουλί-
ας, το γένος Σαρκουστά, που γεννήθη-
κε στη Βέροια και κατοικεί στην Πατρίδα 
Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με 

θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Γε-
ωργίου Κομνηνίου Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε τοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΚΡΟΥΜΠΟΥΖΟΣΑΝΔΡΙΑΝΟΣ του 

Παναγιώτη και της Φωτεινής, το γένος 
Γκάτση, που γεννήθηκε στην Κόρινθο και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΒΡΑΝΑΕΛΕΝΗ
του Γεωργίου και της Μαρίας, το γένος 
Ευθυμιάδου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 

θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

του Θεόφιλου και της Γεωργίας, το γέ-
νος Κουρουκλίδου, που γεννήθηκε στα 
Γιαννιτσά Πέλλας και κατοικεί στη Βέ-
ροια και η ΤΣΙΜΑΚΟΥΑΡΕΤΗ του Γε-
ωργίου και της Χρυσούλας, το γένος 
Πιστοφίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 

με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Υπα-
παντής Βέροιας.

Για ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης που αναβαθμίζει 
και εκσυγχρονίζει τον αγροτικό τομέα αλλά 
κυρίως ορθώνει επιτέλους ανάστημα απέ-
ναντι στην ανομία και την αισχροκέρδεια 
έκανε λόγο ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της 
ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης από το βήμα της Βουλής.

Ο Βουλευτής Ημαθίας έδωσε ιδιαίτερη 
έμφαση στην αποφασιστική αντιμετώπιση 
από την Κυβέρνηση της ΝΔ του καρκινώ-
ματος των παράνομων ελληνοποιήσεων, 
που διαβρώνουν τον υγιή ανταγωνισμό, 
στραγγαλίζουν την αγροτική οικονομία και 
αποψιλώνουν την προστιθέμενη αξία των 
εμβληματικών προϊόντων της Ελληνικής 
γης.

 «Η ΝΔ δεν πρόκειται να επιτρέψει τα 
«πάρτι» των ελληνοποιήσεων,  την απρο-
κάλυπτη κοροϊδία στον καταναλωτή, τη 
μεγάλη ζημία στην ελληνική οικονομία αλ-
λά και στις τσέπες των πολιτών. Δεν πρόκειται να παίξουμε με τον 
κόπο των παραγωγών μας. Ούτε με την αξιοπρέπειά τους, ούτε βε-
βαίως με τη νομιμότητα. Τα προϊόντα του τόπου μας, του πολιτισμού 
μας, της παράδοσής μας, παύουν πια να είναι έρμαια του αθέμιτου 
ανταγωνισμού» τόνισε ο κ. Τσαβδαρίδης.

Ιδιαίτερη κριτική άσκησε ο Βουλευτής Ημαθίας στην Αξιωματική 
Αντιπολίτευση, για την οποία σημείωσε ότι αναλώνεται σε κριτικές 
του αέρα για την τιμή των αντιπολιτευτικών όπλων ως μία αγωνιώδη 
προσπάθεια να καλυφθεί η πλήρης αδιαφορία της για την θωράκιση 
της πρωτογενούς παραγωγής και την επίλυση των φλέγοντων προ-
βλημάτων των αγροτοκτηνοτρόφων και των αλιέων.

«Θυμηθήκατε τώρα τη χάραξη πολιτικής για την αγροτική ανά-
πτυξη. Ποιοι; Εσείς που γιγαντώσατε τη φορολογία των αγροτών, 
μεγεθύνατε τις ασφαλιστικές τους εισφορές, εκτοξεύσατε το κόστος 
παραγωγής, ναρκοθετήσατε την υγιή αγροτική επιχειρηματικότητα. 
Θυμηθήκατε τώρα το όραμα και την καινοτομία. Ποιοι; Εσείς που 
αδιαφορήσατε για την απορρόφηση του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020, εσείς που τορπιλίσατε την ένταξη στο Πρό-
γραμμα των νέων αγροτών, του πιο παραγωγικού κομματιού της 
πρωτογενούς μας παραγωγής. Θυμηθήκατε τώρα τα προβλήματα 
των παραγωγών. Ποιοι; Εσείς που αποτελέσατε για 4 χρόνια το 
μέγιστο των προβλημάτων τους. Με τα λαϊκίστικα ταξίματα σε όλους 
από τις καρότσες, που διαψεύστηκαν ένα προς ένα στην πορεία 
προς την αποκαθήλωσή σας!» επισήμανε χαρακτηριστικά. 

Σήμερα στην πλατεία 
δημαρχείου Βέροιας

Διαδικτυακή 
εκδήλωση για το 
Νομοσχέδιο του 

Υπουργείου Παιδείας
Σ ή μ ε ρ α 

Τετάρτη  3 Ι-
ουνίου 2020,  
σ τ ι ς  7  μ μ 
στην πλατεία 
δ η μ α ρ χ ε ί ο υ 
Βέρο ιας  θα 
πραγματοποι-
ηθεί εκδήλω-
ση – συζήτη-
ση με θέμα:

 “Νομοσχέ-
διο Υπουργεί-
ου Παιδείας, 
κάμερες στην 
τάξη: πλήγμα 
στην εκπαί -
δευση και στρέβλωση των παιδαγωγικών σχέσεων”.

 Θα τοποθετηθούν διαδικτυακά οι: Γιώργος Μαυρογιώργος, ομότιμος 
καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Σοφία Αυγητίδου, καθηγήτρια 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Διοργάνωση:
ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ-

ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟ-
ΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Λάζαρος Τσαβδαρίδης από τη Βουλή: 
Τέλος στις παράνομες ελληνοποιήσεις 

των εμβληματικών ελληνικών 
προϊόντων, βάζει η Κυβέρνηση της ΝΔ



Του Γ.Ξ. Τροχόπουλου

Το σημείωμά μου αυτό αναφέρεται σε μια μουσική προ-
σωπικότητα της Βέροιας, με μεγάλη προσφορά στον Πολι-
τισμό της Βέροιας, αλλά και της Νάουσας, από τη δεκαετία 
του ’40 έως τη δεκαετία του ’70, που πέθανε.

Στην δεκαετία λοιπόν του ’60, υπήρχε στη Βέροια, στην οδό 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, μία μουσική σχολή, που στεγαζόταν σ’ 
ένα κτίριο που ήταν πάνω από μία μεγάλη στοά, η οποία απο-
τελούσε μία μικρή αγορά της πόλης και είχε μέσα διάφορους 
επαγγελματίες με τα μαγαζιά τους.

Στη γωνία της στοάς υπήρχε η είσοδος της σχολής και μία 
μικρή ταμπέλα κολλημένη στην πόρτα, η οποία έγραφε:

«ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΟΥ»

Ανέβαινες, λοιπόν, μια πολύ απότομη ξύλινη σκάλα, που 
οδηγούσε σε μια μεγάλη αίθουσα μ’ ένα πιάνο μέσα, η οποία 
αποτελούσε την αίθουσα υποδοχής, ενώ γύρω-γύρω υπήρχαν 
πόρτες που οδηγούσαν σε χώρους που χρησίμευαν σαν αίθου-
σες διδασκαλίας, μ’ ένα πιάνο η κάθε μία από αυτές.

Αυτός ήταν ο δάσκαλός μου της μουσικής. Ήταν φίλος του 
πατέρα  μου κι έτσι πηγαίναμε στη μουσική σχολή του Μαρίνου 
όλα τα παιδιά της οικογένειας για να μάθουμε κάποιο όργανο.

Ήταν πολύ δραστήριος άνθρωπος, και για να έχει πελατεία 
για να βγάζει τα προς το ζην, σ’ εκείνες τις δύσκολες εποχές, 
δίδασκε εκτός από πιάνο, αρκοντεόν, κιθάρα, μπουζούκι,  μα-
ντολίνο, ακόμη και τύμπανα. Πρέπει να πέρασαν χιλιάδες μαθη-
τές από τα «χέρια» του, τους οποίους δίδαξε όλους με μεγάλη 
υπομονή. Είχε οργανώσει επίσης χορωδία, με την οποία έδινε 
παραστάσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδος. Θυμάμαι χαρα-
κτηριστικά, ότι υπήρχε μία φωτογραφία στη σάλα υποδοχής, 
όπου απεικονίζονταν όλοι οι άνδρες χορωδοί με κοστούμι και 
παπιγιόν, οι γυναίκες με ομοιόμορφα φουστάνια και στη μέση 
καμάρωνε ο Μαρίνος Βασιλειάδης.

Κάθε χρόνο, το αποκορύφωμα της διδακτικής χρονιάς ήταν 
η οργάνωση μιας συναυλίας με όλους τους μαθητές σε κινημα-
τογράφο της πόλης, η αίθουσα του οποίου ήταν κατάμεστη από 
συγγενείς και φίλους των καλλιτεχνών, ήταν το ετήσιο μουσικό 
γεγονός της Βέροιας.

Τελευταία, ανακάλυψα κάποια στοιχεία γι’ αυτή την προσω-
πικότητα, για τη δράση του σε παλαιότερες εποχές, που με ά-
φησαν στην κυριολεξία άναυδο και ο θαυμασμός μου για αυτόν 
τον άνθρωπο, το τερμάτισε! Έτσι λοιπόν, αναφέρω ότι:

Στα 1942  ιδρύθηκε στη Νάουσα ένα μουσικό ίδρυμα ως 
«Ωδείο Ναούσης» απ’ την τότε κυριαρχούσα αντιστασιακή ορ-
γάνωση του Ε.Α.Μ.

Μετά την ίδρυση το Φεβρουάριο του 1943 της Ε.Π.Ο.Ν. (Ε-
νιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων), που ήταν μία από τις ορ-
γανώσεις της ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης, αυτή, με την άρτια 

συγκροτημένη δομή της στη Νάουσας, πέραν όλων των άλλων, 
επέρριψε ιδιαίτερη βαρύτητα και προς την κατεύθυνση της πολι-
τιστικής δραστηριότητας με τη δημιουργία χορωδίας, καθώς και 
θεατρικού και μουσικού τμήματος.

Κύριοι οργανωτές και στυλοβάτες αυτής της προσπάθειας, 
ο Βεροιώτης μουσικός Μαρίνος Βασιλειάδης, ο οποίος δίδασκε 
πιάνο και θεωρία μουσικής και ο Ναουσαίος μουσικοδιδάσκα-
λος Δημήτριος Βαρβέρης.

Στο Ωδείο Ναούσης εκτός από το πιάνο, δημιουργήθηκαν και 
σχολές κιθάρας, ακορντεόν και βιολιού. Μάλιστα, αναφέρεται ότι 
οι μαθητές που φοιτούσαν στις σχολές πιάνου και βιολιού ανέρ-
χονταν σε 40 άτομα. Επίσης, με τα παλιά μουσικά στελέχη της 
«Αθηνάς» και τα νέα μέλη, δημιουργήθηκε ορχήστρα εγχόρδων, 
την ποιότητα της οποίας δεν είχε να επιδείξει ολόκληρος ο Βο-
ρειοελλαδικός χώρος πλην της Θεσσαλονίκης.

Η ζωή του Ωδείου τερμάτισε με την απελευθέρωση της χώ-
ρας και την εγκατάσταση του δασκάλου Μαρίνου Βασιλειάδη 
στη Βέροια.

Αυτός ήταν ο Μαρίνος Βασιλειάδης!! 
Κι όμως, αυτόν τον άνθρωπο με την τόση  μεγάλη προσφο-

ρά στον Πολιτισμό της πόλης, εκείνη την εποχή, ο Δήμος Βέροι-
ας του φέρθηκε με μεγάλη αχαριστία και απάνθρωπα, μπορώ 
να πω. Ήταν η εποχή της Χούντας, όταν το «Δημοτικό Συμβού-
λιο» αποφάσισε να ιδρύσει στη Βέροια, Δημοτικό Ωδείο. Δημο-
σιεύτηκε λοιπόν το ΦΕΚ 116/Α/23-5-1968, με υπογραφές των 
Ζωιτάκη Γεωργίου, τότε Αντιβασιλέα, και Στυλιανού Πατακού, 
τότε Αντιπρόεδρου της «Κυβέρνησης» και Υπουργού Εσωτερι-
κών, το οποίο όριζε τη σύσταση ίδιου Νομικού Προσώπου στο 
Δήμο Βέροιας, υπό την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Βέροιας».

Έστειλαν λοιπόν κλητήρες από τον Δήμο, που ειδοποίησαν 
τον Μαρίνο, ότι την επομένη θα κατασχέσουν τα πιάνα που είχε 
στη σχολή (έξι τον αριθμό, αν θυμάμαι καλά), γιατί όντως ήταν 
περιουσία του Δήμου. 

Έπεσε να πεθάνει ο Μαρίνος, επειδή αν γινόταν αυτό που 
του είπαν οι κλητήρες, τότε θα έμενε στο δρόμο, και το βασικό-
τερο, αυτό θα σήμαινε το τέλος της καριέρας του, αλλά έμπαινε 
και θέμα της επιβίωσης, γι’ αυτόν και την οικογένειά του. Ευτυ-
χώς, η κόρη του Μαρίτσα, δευτεροετής τότε φοιτήτρια της Νομι-
κής, του ανέφερε έναν νόμο που είχε διδαχτεί πριν λίγο καιρό, 
περί χρησικτησίας που έλεγε ότι όταν γίνεται χρήση κάποιων 
αντικειμένων πάνω από 20 χρόνια, τότε αποκτά την κυριότητα 
ο χρήστης. Έτσι, ο Μαρίνος κάνοντας χρήση αυτού του νόμου, 
γλύτωσε την πανωλεθρία της ζωής του, την τελευταία στιγμή, 
χάρη στην κόρη του.

Άνθρωπος γλυκύτατος, μετριόφρων, με μεγάλη προσφορά 
στα μουσικά δρώμενα της Ημαθίας, έσβησε ένα πρωί την ώρα 
που ετοιμάζονταν να πάει στην εκκλησία, τον πρόδωσε η καρ-
διά του.

Δεν μπόρεσα να πάω στην κηδεία του, δεν τόλμησα να τον 
δω νεκρό, μου φαίνονταν απίστευτο πως πέθανε αυτός ο άν-
θρωπος, αν και ήμουν σχετικά μεγάλος, δευτεροετής τότε φοι-
τητής της Φαρμακευτικής. Τον θυμάμαι με απέραντη συγκίνηση.

Θα πρότεινα προς τιμήν αυτού του ανθρώπου να πάρει το 
όνομά του μία οδός της Βέροιας, αλλά και της Νάουσας, όπου 
δραστηριοποιήθηκε, και νομίζω πως αυτή θα ήταν η καλύτερη 
δικαίωση γι’ αυτόν τον μεγάλο μουσικό!

Υ.Γ.1: Τη Μαρίτσα, την κόρη του, την είδα μετά από καιρό, 
όταν ήρθε να με επισκεφτεί στο φαρμακείο μου, και τότε είχε το 
βαθμό του Προέδρου των Εφετών της Θεσσαλονίκης. Από τότε 
έχω χάσει τα ίχνη της.

Υ.Γ.2: Τις πολύτιμες πληροφορίες για τη «δράση» του Μαρί-
νου Βασιλειάδη τη δεκαετία του ’40, τις πήρα από το αρχείο του 
Ναουσαίου Χρήστου Ζάλιου, Εκπαιδευτικού-Λαογράφου, τον 
οποίο ευχαριστώ από καρδιάς!
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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 πηγαίνουν μαζικά στα κοιμητήρια, προκειμέ-
νου 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 τελεστεί τόσος τους 
ενοριακούς Ιερούς Ναούς όσο και στον Ιερό Ναό του κοιμη-
τηρίου.

Προκειμένου, λοιπόν, να μην ταλαιπωρηθείτε, παρακα-
λείσθε 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.

Δευτέρα του Αγίου 
Πνεύματος 

στην Παναγία Σελίου 

Τὴν Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς 7/6/2020 θὰ τελεσθεῖ Θεία Λει-
τουργία καὶ ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Γονυκλισίας, καθὼς καὶ τὴν Δευτέρα 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 8/6/2020 Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Σελίου.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 2 Ιουνί-

ου 2020 στις 5.00 μ.μ. από τον Ιε-
ρό Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας ο 
Θωμάς Ταραμονλής σε ηλικία 81 
ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικεί-
ους του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

CMYK

Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου

 Ψυχοσάββατο στα 
Κοιμητήρια Βεροίας 

Φέρεται εις γνώσιν 
των ευσεβών Χριστια-
νών ότι το Σάββατο 6 
Ιουνίου 2020 ειναι το 
Ψυχοσάββατο της Πε-
ντηκοστής. 

Το πρόγραμμα των 
ιερών ακολουθιών στα 
κοιμητήρια Βέροιας θα 
έχει ως εξής :

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ  5- 6 
- 2020

17:30 - 18:30 Τρισά-
για επί των μνημάτων

18:30 - 19:30 Μ. Ε-
σπερινός - Παννυχίδα 
- Νεκρώσιμος Κανών - Επιμνημόσυνη Δέηση.

ΣΑΒΒΑΤΟ 6- 6 - 2020
7:00 - 9:00 Ορθός - Θ. Λειτουργία - Επιμνημόσυνη Δέηση
9:00 - 12:00 Τρισάγια επί των Μνημάτων
18:00 - 19:00 Τρισάγια επί των μνημάτων
«Προς Διευκόλυνση Των Πιστών Ο Ιερός Ναός Θα Αναλάβει Την Κατα-

σκευή Ενός Κοινού Δίσκου Κολλύβων Το Απόγευμα Της Παρασκευής.»

ΜΝΗΜΗ ΜΑΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ



H βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω Καρασαρλί-
δου επισκέφτηκε τη Δευτέρα τα ΕΠΑΛ Βέροιας και Νάου-
σας και συνομίλησε με τους διευθυντές τους κ. Βαπτιστή 
Παντή και Νάτσιο Δημήτριο καθώς και με εκπαιδευτικούς 
για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης όπως το ηλικια-
κό όριο των 17 ετών για φοίτηση στα ΕΠΑΛ που προωθεί 
η σημερινή κυβέρνηση, η κατάργηση του προγράμματος 
“Μία νέα αρχή στα ΕΠΑΛ”, ο θεσμός της ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ, η 
εισαγωγή στα ΑΕΙ με ευνοϊκούς όρους κ.α. 

Αρχικά η βουλευτής ζήτησε να ενημερωθεί για το πως 
ξεκίνησε η διδασκαλία μετά το άνοιγμα των σχολείων και 
τι έγινε στην περίοδο του κλεισίματος λόγω της πανδημί-
ας του κορονοϊού, με τους διευθυντές να ενημερώνουν 
ότι στη περίοδο αυτή λειτούργησε η τηλεδιδασκαλία με τα 
όποια προβλήματα λόγω του πρωτόγνωρου της κατάστα-
σης ενώ σημαντικό ήταν το ότι δεν προβλέφθηκε από το 
υπουργείο Παιδείας να μεριμνήσει για παροχή δωρεάν 
ίντερνετ κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να αποκλειστούν 
πολλοί μαθητές από τη διαδικασία. Με το άνοιγμα των 
σχολείων δυστυχώς το 70 με 80% απέχει από την εκ-
παίδευση αφού του δίνεται η δυνατότητα της μη προσέ-
λευσης με Υπεύθυνη Δήλωση και δημιουργείται το ερώ-
τημα τι θα γίνει με αυτούς και πως θα καλύψουν τα κενά 
στη διδακτέα ύλη δεδομένου ότι ο αρχικός σχεδιασμός 
για κάμερες στις αίθουσες βρίσκει αντίθετη σύσσωμη 
την εκπαιδευτική κοινότητα.

 Το ηλικιακό όριο των 17 ετών για τα ΕΠΑΛ βρίσκει 
αντίθετους τους διευθυντές, οι οποίοι θεωρούν σωστό 
που αποσύρθηκε το μέτρο, με τη βουλευτή να επισημαί-
νει πως μπορεί να αποσύρθηκε από το νομοσχέδιο που 
συζητιέται τώρα στη Βουλή, όμως η υπουργός Παιδείας 
δήλωσε πως θα το επαναφέρει σε άλλο νομοσχέδιο γι 
αυτό και απαιτείται η επιφυλακή από την εκπαιδευτική 
κοινότητα. Κοινή η διαπίστωση πως αν τελικά  ισχύσει 
το μέτρο, θα τεθεί θέμα υποβάθμισης της δημόσιας 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κυρίως αποκλεισμός 
ενός τμήματος παιδιών που επιθυμούν να βρουν μια 
επαγγελματική διέξοδο και προέρχονται από τα χαμηλά 
οικονομικά στρώματα.

 Συζήτηση έγινε επίσης για το πρόγραμμα “Μια Νέα 
Αρχή στα ΕΠΑΛ”, ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που ξεκίνη-
σε ο ΣΥΡΙΖΑ και προέβλεπε δύο καθηγητές στην τάξη 
(για φιλολογικά και μαθηματικά), έναν σύμβουλο καθη-
γητή και ύπαρξη ψυχολόγου. Ο κ. Παντής ενημέρωσε 
πως στο ΕΠΑΛ Βέροιας λειτούργησε το πρόγραμμα 
και ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο, κυρίως η ύπαρξη του ψυ-
χολόγου, ενώ ο κ. Νάτσιος για το ΕΠΑΛ Νάουσας είπε 
ότι ξεκίνησε αρχικά αλλά φέτος δεν λειτούργησε λόγω 
απουσίας ψυχολόγου. Επιθυμία είναι να συνεχιστεί και 
να μην απαξιωθεί. 

Ο θεσμός της “Μαθητείας” στα ΕΠΑΛ για την απόκτη-
ση εργασιακής εμπειρίας των αποφοίτων που ξεκίνησε 
ο πρώην υφυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μπαξεβανάκης 
λειτούργησε μεν στο ΕΠΑΛ Βέροιας με μεγάλη επιτυχία 
και ήταν από τα πρώτα σχολεία πανελλαδικά, με την 
αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου όμως από τη σημε-
ρινή κυβέρνηση δημιουργήθηκαν προβλήματα. Ωστόσο 
υπάρχει ενδιαφέρον από τους απόφοιτους αλλά και από 
τις επιχειρήσεις παρόλη την γραφειοκρατία που απαιτεί-
ται από αυτούς, όπως δήλωσε ο κ. Παντής.

 Η βουλευτής αναφέρθηκε και στην εισαγωγή στα ΑΕΙ 
με ευνοϊκούς όρους μαθητών των ΕΠΑΛ και τη δυνατό-
τητα πολλών υποψηφίων να εισαχθούν στο Πανεπιστή-
μιο με ελάχιστα ή και καθόλου φροντιστήρια, με τους 
διευθυντές να σημειώνουν πως ήταν ένα πολύ θετικό 
μέτρο που οδήγησε σε αύξηση των μαθητών στα ΕΠΑΛ.

 Κλείνοντας η βουλευτής δήλωσε πως οι ενδείξεις 
μέχρι τώρα της κυβέρνησης (αρχικά με την κατάργηση 
των “διετών προγραμμάτων” και στη συνέχεια με το ηλι-
κιακό όριο των 17 ετών) είναι η υποβάθμιση των ΕΠΑΛ 
και πιθανόν η επαναφορά των παλιών “επαγγελματικών 
σχολών” όπου η εκπαίδευση ήταν υποβαθμισμένη διότι 
στερούνταν μαθημάτων γενικής παιδείας. «Προσπα-
θούν να ενισχύσουν τα ΙΕΚ που είναι κυρίως ιδιωτικά 
ώστε παιδιά που πήγαιναν στα ΕΠΑΛ να πηγαίνουν σε 
αυτά τα ιδρύματα», τόνισε η κα Καρασαρλίδου, προσθέ-
τοντας πως «πρέπει να στηριχθεί η Δημόσια Επαγγελ-
ματική Εκπαίδευση και το δικαίωμα ενός παιδιού που 
προέρχεται από χαμηλές κοινωνικά και οικονομικά τά-
ξεις για εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση».
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Φρόσω Καρασαρλίδου: Όχι στην υποβάθμιση 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Επίσκεψη της βουλευτή Ημαθίας σε ΕΠΑΛ Βέροιας και Νάουσας



Χωρίς κανένα ηλικιακό περι-
ορισμό επιτρέπεται πλέον, η α-
θλητική δραστηριότηταστη χώρα
μας!Ατομικέςήομαδικέςπροπο-
νήσειςτόσογιααθλητές/τριεςόσο
και για αθλούμενους/ες με τους
όρους και τουςπεριορισμούςσε
ότι αφοράστη χωρητικότητα των
αθλητικών εγκαταστάσεων που
αναφέρονται αναλυτικάστον επι-
καιροποιημένο πίνακα για τους
μέγιστους αριθμούς συμμετεχό-
ντωνανάεγκατάσταση.

Επίσης, από το προσεχές
Σάββατο,6 Ιουνίου,θαεπιτρέπε-
ται σε όλα τα αθλήματα, ατομικά
ήομαδικά,ηδιεξαγωγήαγωνιστι-
κών δραστηριοτήτων χωρίς την
παρουσίαθεατών,μετουςόρους
πουαναφέρονται στοαγωνιστικό
πρωτόκολλοτηςαντίστοιχηςΟμο-
σπονδίαςήδιοργανώτριαςαρχής,
πουέχεικατατεθείκαιεγκριθεία-
πό τηναρμόδιαΥγειονομικήΕπι-
στημονικήΕπιτροπή της Γενικής
ΓραμματείαςΑθλητισμούκαιεφό-
σον έχει προηγηθεί προετοιμα-
σία τωναθλητών/τριώνδιάρκειας
τουλάχιστον τεσσάρων (4) εβδο-
μάδων.Αναλυτικά,μετηνυπ’αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465/31.05.2020
κοινή απόφαση τωνΥπουργών
Οικονομικών,Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων,Προστασίας τουΠο-
λίτη,ΠαιδείαςκαιΘρησκευμάτων,
Εργασίας και ΚοινωνικώνΥπο-
θέσεων,Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού,Εσωτερικών,Υποδο-
μώνκαιΜεταφορώνκαιΝαυτιλίας
καιΝησιωτικήςΠολιτικήςγια«Κα-
νόνες τήρησης αποστάσεων σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες
υπηρεσίεςκαιάλλουςχώρουςσυ-
νάθροισηςκοινούστοσύνολοτης
Επικράτειας, προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» ρυθμίζονται, μεταξύ
άλλων, τα εξής για την αθλητική
δραστηριότητα:

«Άρθρο 16,Κανόνες λειτουρ-
γίαςτωναθλητικώνκαιναυταθλη-
τικώνεγκαταστάσεων

1.Σεόλεςτιςανοικτέςκαικλει-
στές αθλητικές και ναυταθλητικές
εγκαταστάσεις και κολυμβητήρια
επιτρέπεται η χρήση τους απο-
κλειστικάκαιμόνογιατηνκάλυψη
αναγκώνπροπόνησης, ατομικής
ή ομαδικής, από αθλητές σωμα-
τείων, Τμημάτων Αμειβομένων
Αθλητών (Τ.Α.Α.) καιΑνωνύμων
ΑθλητικώνΕταιριών (Α.Α.Ε.) και
αθλούμενους, με τους όρους
και τους περιορισμούς, που α-
ναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο

τμήμα της παρούσας. Οι αθλη-
τές όλων τωνπρο- ολυμπιακών
και των εθνικών ομάδων κάνουν
χρήση των παραπάνω αθλητι-
κώνεγκαταστάσεωνκατ’απόλυτη
προτεραιότητα.

2.Από06.06.2020επιτρέπεται
σε όλα τα αθλήματα, ατομικά ή
ομαδικά, η διεξαγωγή αγωνιστι-
κών δραστηριοτήτων χωρίς την
παρουσίαθεατών,μετουςόρους
που αναφέρονται στο αγωνιστι-
κό πρωτόκολλο της αντίστοιχης
Ομοσπονδίας ή διοργανώτριας
αρχής, που έχει κατατεθεί και ε-
γκριθείαπότηναρμόδιαΥγειονο-
μικήΕπιστημονικήΕπιτροπή της
Γενικής ΓραμματείαςΑθλητισμού
(Γ.Γ.Α.)καιεφόσονέχειπροηγηθεί
προετοιμασία τωναθλητώνδιάρ-
κειας τουλάχιστον τεσσάρων (4)
εβδομάδων.

3.Σεόλεςτιςπεριπτώσειςτων
παρ.1και2ηχρήσηγίνεταισύμ-
φωναμε τις οδηγίεςπρόσβασης
και ασφαλούςάσκησης τηςΥγει-
ονομικήςΕπιστημονικήςΕπιτρο-
πής της Γ.Γ.Α. και τις τυχόν ειδι-
κότερες οδηγίες της αντίστοιχης
αθλητικήςομοσπονδίαςήδιοργα-
νώτριαςαρχήςπουεγκρίνονταια-

πότηνΥγειονομικήΕπιστημονική
ΕπιτροπήτηςΓ.Γ.Α.και είναιδια-
θέσιμεςστονιστότοποτηςΓ.Γ.Α».

Επιπλέον, δενσυμπεριλαμβά-
νονται πλέον οι ΚΑΔ 9311 (Εκ-
μετάλλευση αθλητικών εγκατα-
στάσεων), 9312 (Δραστηριότητες
αθλητικών ομίλων), 93131003
(Υπηρεσίες καθηγητή φυσικής
αγωγής ή γυμναστή), 9319 (Άλ-
λες αθλητικές δραστηριότητες)
και 56292002 (Υπηρεσίες που
παρέχονται από καντίνες αθλη-
τικών εγκαταστάσεων) στην υπ’
αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 33464/30.5.2020
(Β’ 2086) κοινήαπόφαση τωνΥ-
πουργώνΑνάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Προστασίας του Πο-
λίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων,Υγείας, Πολιτισμού
καιΑθλητισμού, Εσωτερικών και
Υποδομών και Μεταφορών για
«Επιβολήτουμέτρουτηςπροσω-
ρινήςαπαγόρευσηςλειτουργίαςε-
πιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων
και άλλων χώρων συνάθροισης
κοινού, στο σύνολο τηςΕπικρά-
τειας, για τοχρονικόδιάστημαα-
πό 1.6.2020 έως και 7.6.2020,
προςπεριορισμό της διασποράς
τουκορωνοϊούCOVID-19».
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Ολοκληρώθηκεη χθεσινή κρί-
σιμη σύσκεψη των ομάδων της
Football League (φωτο), στην ο-
ποία συμμετείχε και ηΠΑΕΒΕ-
ΡΟΙΑ με τον πρόεδρο Χρήστο
Μπίκακαιτονδιευθύνωνσύμβου-
λοΑχιλλέαΜπίκα. Η απόφαση
που πάρθηκε ήταν να διακοπεί
οριστικά το πρωτάθλημα και να
προβιβαστούν σίγουρα οι δύο
πρώτεςομάδεςτηςβαθμολογίας,
δηλαδήταΤρίκαλακαιο Ιωνικός,
ενώναμηνυπάρξειυποβιβασμός
απότηςFLτηςφετινήςπεριόδου.

Όσον αφορά το κομμάτι της
αναδιάρθρωσης και την άνοδο
περισσότερων ομάδων, αποφα-
σίστηκεναγίνουνδύοπροτάσεις
προςτηνSL2,ηοποίαέχειπρο-
γραμματισμένησύσκεψησήμερα
Τετάρτη3/6.

Ηβασικήπρότασηλοιπόν, εί-
ναι να γίνουν δύο όμιλοι των 16

ομάδων (σύνολο 32) στη νέαΒ’
Εθνική, ενώ η δεύτερη (αν δεν
γίνει δεκτή ηπρώτη) είναι να α-
νέβουν οι 8 πρώτες ομάδες της
φετινήςFL.

Σεκάθεπερίπτωση,τοντελευ-
ταίο λόγο θα τον έχει η ΕΠΟ, η
οποία και θαπάρει την οριστική
απόφαση.

ΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣΛΙΓΚΑΣ

Μετά τηνπανδημία τουCovid
– 19, οι ομάδες της Football
League έχουνπεριέλθει σε οικο-
νομικήαδυναμίακαιεπιπρόσθετα
τοκόστοςτουυγειονομικούπρω-
τοκόλλου είναι τόσο υψηλόπου
αδυνατούνναανταποκριθούν.

Για τους λόγους αυτούς, στη
σημερινήσύσκεψη τωνΠΑΕμε-
λώντηςFootballLeague,αποφα-
σίστηκαν όπως εισηγηθούν στο

αυριανόδιοικητικόσυμβούλιοτης
Ένωσης ΕπαγγελματικούΠοδο-
σφαίρουΑ2 και ΒΕθνικής κατη-
γορίαςταεξής:

1)Όπωςτροποποιηθείηπρο-
κήρυξη τουπρωταθλήματος της
FootballLeague,προκειμένουνα
γίνειπεραίωσητουπρωταθλήμα-
τος αγωνιστικήςπεριόδου 2019-
2020καιοριστικήδιακοπήαυτού

2) Όπως υποβληθούν δυο
προτάσειςαναδιάρθρωσης:

α) Συγχώνευση της Super
League2καιFootballLeagueκαι
δημιουργία νέας ενιαίας κατηγο-
ρίας χωρισμένης σε Βορρά και
Νότο χωρίς ναπροκύψει υποβι-
βασμόςκαμίαςομάδος.

β)Άνοδος οκτώ (8) ομάδων
από την Football League στην
SuperLeague2,χωρίςναυπάρ-
ξειυποβιβασμόςομάδων.

Οριστική διακοπή στην Football 
League - Ανεβαίνουν σίγουρα 

Τρίκαλα και Ιωνικός Για τον κόουτς Γκίμα...Ο
Φίλιππος Βέροιας σχεδιάζει
την επόμενη μέρα και ο Ευ-
θύμηςΚοθράςδενγινόταννα
μηνείναικομμάτιαυτής

.Στην μνήμα του... Η πα-
ρακαταθήκηπου αφήνει στο
μπάσκετ της Βορείου Ελλά-
δαςμεγάλη.Οάνθρωποςπου
άλλαξετορουτηςιστορίατου
Φιλίππου Βέροιας δεν είναι
πια ανάμεσα μας. Όμως, ά-
παντεςστηνΒέροιαέχουνσυ-
σπειρωθεί και θέλουν να τον
τιμήσουν διατηρώντας την ομάδα σε εξαιρετικά
επίπεδα. Το βλέπουνως... χρέος τους.Δεν θα

μπορούσαν να αρχίσουν το
σχεδιασμό της νέαςσεζόνμε
διαφορετικό τρόπο, από την
ανανέωσητουανθρώπουπου
ειχε τονΔημήτρη Γκίμα σαν
πατέρατου.

ΟΕυθύμηςΚοθράςδεντο
κουνάειρούπιαπότηνΒέροια
και το ντεμαράζανανεώσεων
μόλις ξεκίνησε στην ομάδα
τηςΗμαθίας. Στόχος είναι να
διατηρηθεί ο βασικός κορμός
ενώ για το θέμα τουπροπο-
νητήη λύση ενδέχεται να έρ-

θειεκτωνέσω.
ΓιατονΔημήτρηΓκίμαλοιπόν...

Φίλιππος Βέροιας

Δενσκέφτηκεούτεδευτερόλεπτο
ναμηνανανεώσειοΚοθράς!

ΝέεςΚΥΑγιατηναθλητικήδραστηριότητα
Άθληση χωρίς όρια ηλικίας και άδειες διεξαγωγής αγώνων
ΑναλυτικέςοδηγίεςτηςΥγειονομικήςΕπιστημονικήςΕπιτροπής

Συλλυπητήρια Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ
για τον Δημήτρη Γιαβάλκα

ΟΦ.Α.Σ.Νάουσα εκφράζει τηβαθιάθλίψη τουγια τοναδό-
κητοθάνατο τουΔημήτρηΓιαβάλκα.Στηνπολυετή ενασχόλησή
τουωςμέλος τωνδιοικήσεων τουΣυλλόγουμαςπρόσφερε τα
μέγιστα.Μετοήθος,τησυνέπειακαιτιςπράξειςτου,τίμησετην
ομάδαμαςαποτελώνταςφωτεινόπαράδειγμαανιδιοτελούςπρο-
σφοράς. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.
Καλόταξίδικυρ-Τάκη.
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ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας:

Πρακτικέςοδηγίεςγιατηνασφαλήάσκηση
σεοργανωμένουςαθλητικούςχώρους

Σε συνέχεια από 
25/05/2020 ανα-
κοίνωσης του 

ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας 
και έχοντας ως βασικό 
καθήκον μας την ασφα-
λή λειτουργεία του Τμή-
ματος Αθλητισμού και 
των Αθλητικών εγκα-
ταστάσεων της υπηρε-
σίας, με αίσθημα ατο-
μικής ευθύνης, υπευ-
θυνότητα και προσοχή, 
ακολουθώντας πιστά τις 
οδηγίες κανόνων υγιει-
νής και τις νομοθετικές 
διατάξεις των δημοσίων 
αρχών, σας ανακοινώ-
νουμε τα κάτωθι:

ΗΓ΄φάσηάρσηςτωνπεριορι-
σμώνστηναθλητικήδραστηριότη-
ταξεκινάει τηΔευτέρα1η Ιουνίου
2020. Σε αυτή τη φάση θα επι-
τραπεί ηπροσέλευσηστις οργα-
νωμένεςαθλητικές εγκαταστάσεις
αθλητών και αθλουμένων όλων
τωνηλικιών.

Κάποια σημεία των ως άνω
οδηγιών επικαιροποιούνται με τις
παρούσες οδηγίες (όπωςπ.χ. η
χρήσηαποδυτηρίων, οι ομαδικές
προπονήσεις, η χωρητικότητα
των εγκαταστάσεων κ.ά.), με βά-
ση και τη συνολικότερη πορεία
τηςεπιδημίαςστηχώρα.

Προ-αγωνιστικός
ΙατρικόςΈλεγχος

Ο προ-αγωνιστικός ιατρικός
έλεγχος είναι σημαντικός πριν
ξεκινήσει ο κάθε αθλούμενος/η
προπονήσεις,μετάαπόένατόσο
μεγάλοδιάστημααποχήςκαιπαν-
δημίας.Για τονλόγοαυτόκαιγια
κάθεαθλητή/τριακαιαθλούμενο/η
κάτω των 13 ετών ο/η οποίος/α
ξεκινάει την αθλητική δραστηριό-
τητα την 01/06/2020, ηΥγειονο-
μικήΕπιστημονικήΕπιτροπή της
Γενικής ΓραμματείαςΑθλητισμού
συστήνειτακάτωθι:

Αθλητές/τριες κάτω των 13 ε-
τών οι οποίοι/ες είναι εγγεγραμ-
μένοι/ες σε σωματεία και έχουν
δελτίο αθλητικής ιδιότητας, συ-
μπληρώνουν το ιατρικό ιστορικό
καιπροσκομίζουνσχετική ιατρική
βεβαίωσηότι είναι κλινικά υγιείς,
η οποία θαφέρει υπογραφή και
σφραγίδαιατρού.

Για αθλούμενους/ες κάτω των
13 ετών οι οποίοι/ες δεν έχουν
δελτίο αθλητικής ιδιότητας, δεν
απαιτείται ησυμπλήρωση του ια-
τρικού ιστορικού και ηπροσκόμι-
σησχετικής ιατρικής βεβαίωσης.
Στηνπερίπτωση αυτή, επιτρέπε-
ται η πρόσβαση στην αθλητική
εγκατάσταση με την εγγραφή
από τον συνοδό των στοιχείων
του αθλούμενου στον Κατάλογο
Εισερχομένων-Εξερχομένωνπου
διατηρείηεγκατάσταση,γιαενδε-
χόμενηιχνηλάτηση.

Επισημαίνεταιότισεπερίπτω-
σηπουαθλούμενος/η έχει νοσή-
σει από τη λοίμωξη COVID-19
και επιθυμεί να αθληθεί εντατικά
θαπρέπειναεξετάζεταιαπόκαρ-
διολόγο, καθώςο ιός δύναται να

προκαλέσεικαρδιακέςβλάβες.

Πρόσβαση
στοχώροπροπόνησης

Σε κάθε εγκατάσταση υπάρ-
χει μία είσοδος και έξοδος στην
οποία καταγράφονται οι εισερχό-
μενοι και εξερχόμενοι με ταστοι-
χεία επικοινωνίας τους,ώστε να
υπάρχει η δυνατότητα ιχνηλάτη-
σηςτυχόνκρούσματοςCOVID-19
από τον ΕΟΔΥ.Τα στοιχεία των
αθλητών οι οποίοι είναι ανήλικοι
δύναταινασυμπληρώνουνοικη-
δεμόνεςήοισυνοδοίαυτώνστην
προπόνηση.

Για ταπαιδιά κάτω των 13 ε-
τών,που ξεκινούνάθλησηστηΓ’
φάση από 01/06/2020, συστήνε-
ται να ξεκινήσουνε με ατομικές
προπονήσεις για την πρώτη ε-
βδομάδα, χωρίς επαφές και ομα-
δικό παιχνίδι. Στις πρώτες προ-
πονήσεις είναι σκόπιμο οι προ-
πονητές να αφιερώνουν 15΄-20΄
στην αρχή για να περιγράφουν,
να εξηγούν και να εκπαιδεύουν
τους μικρούς αθλητές στις νέες
συνθήκες προπόνησης και στις
νέεςσυνήθειεςπουπρέπει ναα-
ποκτήσουν,αφούσυμβουλευθούν
τις ΟδηγίεςΑσφαλούςΆσκησης
της Γενικής Γραμματείας καθώς
καιτιςοδηγίεςτηςαντίστοιχηςΟ-
μοσπονδίαςπου υπάρχουνστην
ενότητα «ΕιδικάΠρωτόκολλαΑ-
θλημάτων».

Οργάνωσηπροπονήσεων
Τοπρώτοδιάστημασυνιστάται

οιπροπονήσειςναδιαρκούνπερί-
πουμίαώρα.Γιανααποφεύγεται
ο συγχρωτισμός των εισερχόμε-
νων και των εξερχόμενων αθλη-
τών στην αθλητική εγκατάσταση
κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει έ-
να κενόπερίπου20΄ μεταξύ των
προπονήσεων του κάθε γκρουπ.
Προτείνεται  οπρογραμματισμός
τωνπροπονήσεωνναγίνεταιέτσι
ώστεσεκάθεμίαώραπροπόνη-
σης νααναλογούν 75΄-90΄ λεπτά
χρήσης της εγκατάστασης,ώστε
ναυπάρχειεπαρκήςχρόνος(π.χ.
20΄)γιατηνέξοδοκαιείσοδοτων
αθλητών, την απολύμανση των
χώρων, όπου απαιτείται και την
αποφυγήσυνάντησης των εισερ-
χόμενωνμε τουςαθλητέςπου ε-
ξέρχονταιαπότηναθλητικήεγκα-
τάσταση.

Οιπροπονητέςπρέπεινασχε-
διάζουντηνπροπόνησηέτσιώστε
να τηρούνται οι όροι ασφαλούς
άσκησηςκαιναμεριμνούνγιατην
τήρησή τους, δίνοντας έμφαση
κυρίως στην επαρκή διασπορά
τωναθλουμένωνστο χώρο,στην
αποφυγή των επαφών και στη
χρήσημόνοτουατομικούεξοπλι-
σμούαπόκάθεαθλητή.

Οδηγίες
γιαομαδικέςπροπονήσεις
*Οιομαδικέςπροπονήσειςγί-

νονται αρχικά σε μικρά γκρούπ
των6-8ατόμων,μεόσοτοδυνα-
τόνσταθερήσύνθεση.Οιπροπο-
νητέςπρέπει να σχεδιάζουν την
προπόνηση έτσιώστε να γίνεται
σταδιακή μετάβαση στο ομαδικό
παιχνίδι, μέσα από ασκήσεις με
συγκεκριμέναγκρουππαικτών.

*Οιπροπονητέςμεριμνούνώ-
στενατηρούνταιόσογίνεταιοια-
ποστάσειςπριν, κατά τηδιάρκεια
καιμετάτηλήξητηςπροπόνησης
μεταξύτωναθλητών.

* Χειραψίες, χαιρετισμοί, ενα-
γκαλισμοί απαγορεύονται ενώ οι
επαφέςμεταξύτωναθλητώνπρέ-
πεινααποφεύγονται.

* Οι ομαδικές ασκήσεις με
μπάλα επιτρέπονται. Θαπρέπει
να υπάρχουν αρκετές μπάλες
στηνπροπόνησηώστεστις ομα-
δικέςασκήσεις να εναλλάσσονται
συχνά (π.χ. κάθε5λεπτά), ναα-
πολυμαίνονται όσες χρησιμοποι-
ήθηκαν με βάση τις οδηγίες του
ΕΟΔΥ  και να επαναχρησιμοποι-
ούνταιαργότερα.

*Να υπάρχει υγρόαντισηπτι-
κόδιάλυμαστοχώροτηςπροπό-
νησης,σεεμφανέςσημείο.

*Ναακολουθούνται οι ειδικό-
τερεςοδηγίεςαπό τηναντίστοιχη
ομοσπονδίαγιαομαδικέςπροπο-
νήσεις.

Αποδυτήρια
Από 01/06/2020 επιτρέπεται

η χρήση αποδυτηρίων και ντους
στις αθλητικές εγκαταστάσεις με
βάση τις ακόλουθες οδηγίες από
τονΕΟΔΥ:

*Πριν από τη λειτουργία των
αποδυτηρίωνσυστήνεται καθαρι-
σμός/απολύμανση σύμφωνα με
τιςοδηγίεςτουΕΟΔΥγιαμηυγει-
ονομικούςχώρους.

*Περιορισμόςεισόδουστοχώ-
ρο, μόνο για αθλητές,προπονη-
τές και το ελάχιστο απαραίτητο
λοιπόπροσωπικόμε ταυτόχρονη
εφαρμογή της οδηγίας «…έως 4
άτομαανά20τμκαιγιαταεπόμε-
νακάθε10τμ,έναεπιπλέονάτο-
μο…»μεχρήσημάσκαςσεόλητη
διάρκειατηςπαραμονήςτους.

*Στηνπερίπτωσημικρότερων
χώρωνηείσοδοςεπιτρέπεταιμό-
νο στους αθλητές και τουςπρο-
πονητές, με χρήση μάσκας και
τήρησηφυσικής απόστασης όλη
τηδιάρκειατηςπαραμονήςτους.

*Αλκοολούχοαντισηπτικό (με
αντλία)σεεμφανήσημεία.

*Ανάμεσα στα καθίσματα να
παρεμβάλλεται ένα κενό κάθισμα
όπουείναιεφικτό.

*Ο χώρος να αερίζεται κατά
προτίμησηαπόανοιχτάπαράθυ-
ρα. Σε ότι αφορά τη χρήση του
κλιματισμού, εφαρμογή της σχε-
τικής εγκυκλίου τουΥπουργείου
Υγείας. Εάν υπάρχει σύστημα ε-
ξαερισμού, ρύθμιση για ροή αέ-
ρααπόμέσαπρος τα έξωχωρίς
ανακύκλωση.

*Ατομική χρήση ντους όπου
είναιεφικτό.Στηνπερίπτωσηπου
δεν υπάρχουν ατομικά ντους και
αυτά είναι σε σειρά, συστήνεται
ναυπάρχειμεταξύδύοντουςένα
κενό. Καλό σαπούνισμα των χε-
ριών κατά τη διάρκεια του ντους.
Συστήνεται συχνός καθαρισμός/
απολύμανση τηςβρύσηςσύμφω-
ναμε τις οδηγίες τουΕΟΔΥ.Κα-
λόςαερισμόςτουχώρουμεανοι-
κτάπαράθυρα.

*Συστήνεταιηχρήσηπροσω-
πικώνειδών(πχσαπούνικαισα-
μπουάν)καιηχρήσησαγιονάρας.

*Τοπροσωπικόκαθαριότητας

κατάτηδιάρκειατηςεργασίαςτου
πρέπειναφοράστολή/ρόμπαερ-
γασίας και γάντια μιας χρήσεως,
τα οποία θα πρέπει να αλλάζει
τακτικά.Μετά την αφαίρεση των
γαντιών θαπρέπει να ακολουθεί
υγιεινή των χεριών (πλύσιμο με
νερόκαισαπούνιήεφαρμογήαλ-
κοολούχου αντισηπτικού για 20
δευτερόλεπτα) και, αφού τα χέ-
ρια στεγνώσουν καλά, να χρησι-
μοποιείται νέο ζευγάρι γαντιών.
Πρόσθετος εξοπλισμός ατομικής
προστασίας, όπως μάσκα, προ-
στατευτικά γυαλιά και αδιάβροχη
ποδιά, μπορεί να χρειάζεται κατά
τηνπαρασκευήδιαλυμάτων,ανά-
λογαμε τοκαθαριστικό/απολυμα-
ντικόπου χρησιμοποιείται και τη
διαδικασία καθαρισμού, για την
προστασία τουπροσωπικού κα-
θαριότητας, ιδιαίτεραεάνυπάρχει
κίνδυνοςπιτσιλίσματος.

*Μετά τη χρήση των εγκατα-
στάσεωνσυστήνεται καθαρισμός/
απολύμανσησύμφωναμετιςοδη-
γίες τουΕΟΔΥ για μη υγειονομι-
κούςχώρους.

*Μετά τον καθαρισμό/ απο-
λύμανση τααποδυτήρια κλείνουν
καιδενχρησιμοποιούνταιμέχριτη
επόμενηχρήση.

Τελικέςοδηγίες
Ηεξειδίκευσητωνμέτρων,ανά

άθλημα,γίνεταισεσυνεργασίαμε
τιςοικείεςαθλητικέςομοσπονδίες.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι θαπρέπει
να επιδεικνύουν την απαραίτητη
ατομική ευθύνη,προστατεύοντας
τονεαυτότουςκαιτονσυνάνθρω-
πό τους από τη σοβαρή απειλή
της λοίμωξηςCOVID-19.Η ιατρι-
κή ομάδα της κάθε ομοσπονδίας

θα πρέπει να ενημερώνεται για
τα νέα δεδομένα και να αναφέ-
ρει άμεσα στον ΕΟΔΥ και στην
Υγειονομική Επιστημονική Επι-
τροπή της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμούοποιοδήποτεύποπτο
κρούσμαCOVID-19σε αθλητή ή
συνεργάτητηςομοσπονδίας.

Η Γενική Γραμματεία Αθλη-
τισμού, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Υγείας, θα παρακο-
λουθεί συνεχώς τη δυναμική της
επιδημίαςκαιθαπροσαρμόζει τα
μέτρα στις νέες καταστάσεις εκ-
δίδοντας, όποτε κριθεί αναγκαίο,
νέεςοδηγίες.



Ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου η έρευνα για την 
επιλογή σεναρίου κινητικότητας του Σχεδίου Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας της  Αλεξάνδρειας
Μετά τη δεύτερη θεματική διαβούλευση για την εκπόνηση του Σχεδίου 

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) της πόλης της Αλεξάνδρειας με τη 
συμμετοχή φορέων της περιοχής, η ομάδα έργου προχώρησε στη διαμόρ-
φωση τριών εναλλακτικών σεναρίων για την ανάπτυξη του μελλοντικού συ-
στήματος κινητικότητας της πόλης.

Ένα σενάριο κινητικότητας προδιαγράφει την προτεραιότητα (ή και τις 
προτεραιότητες) που θα δοθεί(ούν) στο σχεδιασμό των μέτρων αστικής κινη-
τικότητας. Θα αποτελέσει δηλαδή τον οδηγό στον οποίο θα βασιστεί ο δήμος 
προκειμένου να εφαρμόσει και να υλοποιήσει νέα 
έργα και ρυθμιστικές διατάξεις στο σύνολο των υποδο-
μών του κοινόχρηστου χώρου της πόλης.

Για τη διαμόρφωσή τους, η ομάδα έργου προχώ-
ρησε σε εκτεταμένη συλλογή δεδομένων για την ανά-
λυση των υφιστάμενων συνθηκών κινητικότητας της 
πόλης και αξιολόγησε τις ανάγκες και τα προβλήματα 
του συστήματος που επισημάνθηκαν κατά της διάρ-
κεια της 1ης και 2ης θεματικής διαβούλευσης από το 
δίκτυο εμπλεκομένων φορέων.

Αυτό που έχει να κάνει κάποιος είναι να μπει στον 
σύνδεσμο:  https://docs.google.com/forms/d/1SIzMe
z1qWm7CYIwl8Y8HYC2hYrFd0VSM3SjCS3yY95U/
edit  και αφού διαβάσει και μελετήσει τα τρία σενάρια 
και τα βασικά χαρακτηριστικά τους, να επιλέξει το 
σενάριο που θεωρεί ότι θα πρέπει να αποτελέσει τη 
βάση για τη διαμόρφωση του συστήματος αστικής 
κινητικότητας και θα είναι αυτό που θα χαρακτηρίζει το 

σύνολο των μελλοντικών 
μετακινήσεων.

Η συμμετοχή όλων των 
Δημοτών κι ιδιαίτερα των 
κατοίκων της πόλης της Α-
λεξάνδρειας θεωρείται απα-
ραίτητη! 

Ημερομηνία λήξης των 
συμμετοχών η 15η Ιουνίου, 
ώστε να προκύψει ένα ικα-
νοποιητικό δείγμα.

Για περισσότερες πλη-
ροφορίες, μπορείτε να επι-
σκεφθείτε και την πύλη του 
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας όπως και τη 
σελίδα του ΣΒΑΚ Αλεξάν-
δρειας στο Facebook .

Ηλεκτρονικό καινοτόμο «εργαλείο» για την υιοθεσία αδέσποτων ζώων 
δημιούργησε στον ιστότοπό του  ο Δήμος Nάουσας, με σκοπό να ευαισθη-
τοποιήσει τους πολίτες κάθε ηλικίας για το σημαντικό αυτό θέμα, σε μια 
από κοινού προσπάθεια που έχει ξεκινήσει με τους «Φίλους των Ζώων 
Νάουσας».

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Νάουσας έθεσε τον Απρίλιο πιλοτικά σε λει-
τουργία την πρότυπη ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΤΛΑΣ για την σίτιση και την 
φροντίδα αδέσποτων ζώων και τοποθέτησε σε διάφορα σημεία του Δήμου, 
περισσότερες από 20 ταΐστρες. Μάλιστα,  την καλύτερη λειτουργία τους έ-
χει δημιουργηθεί στην πρότυπη ηλεκτρονική εφαρμογή, ο «Χάρτης φροντί-
δας των αδέσποτων» με τα σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί οι ταΐστρες, οι 
οποίες παρακολουθούνται από ομάδα φιλόζωων και εθελοντών και με την 
εποπτεία της δημοτικής αρχής, για την επάρκεια των ζωοτροφών.

«Σε συνέργεια με τους «Φίλους των Ζώων Νάουσας» και με εθελοντές  
προχωράμε σε ένα ακόμα σημαντικό βήμα για να ευαισθητοποιήσουμε 
τους δημότες μας. Στην πιλοτική ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΤΛΑΣ» που 
δημιουργήσαμε πρόσφατα,  προσθέσαμε και το ηλεκτρονικό «εργαλείο» 

για την υιοθεσία των αδέσποτων ζώων. Καλούμε μικρούς και μεγάλους να 
αποφασίσουν με υπευθυνότητα και σύνεση, να δείξουν την αγάπη τους 
στους αδέσποτους φίλους μας. Να είναι σίγουροι πως η χαρά και η αγά-
πη που θα εισπράξουν υιοθετώντας ένα αδέσποτο είναι ανείπωτη. Σε μια 
πολιτισμένη κοινωνία η φροντίδα και η μέριμνα για την προστασία των α-
δέσποτων ζώων πρέπει να αποτελεί βασικό άξονα πολιτικής. Ο Δήμος Νά-
ουσας θα συνεχίσει με αμείωτο ενδιαφέρον τις δράσεις που αφορούν στην 
ευαισθητοποίηση των πολιτών και θα αναλάβει περεταίρω πρωτοβουλίες, 
στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, για να επιλυθούν σοβαρά ζητήματα που 
αφορούν στα αδέσποτα ζώα και τη φροντίδα τους» επισημαίνει ο Δήμαρχος 
Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μπαλού, η Αφροδίτη, η Πέρσα, η Ζάρα, ο 
Ρόλι, η Ίρις, ο Όσκαρ, η Φούσκα, η Γουίλοου, ο Ιβάν, ο Μάγκας και η Ρέα, 
είναι τα πρώτα αδέσποτα σκυλάκια  που περιμένουν καρτερικά - μέσω της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής του Δήμου Νάουσας - μια αγκαλιά από μικρούς ή  
μεγάλους, που θα αποφασίσουν με υπευθυνότητα και αγάπη να τα υιοθε-
τήσουν. 

10 www.laosnews.gr
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Εθελοντική αιμοδοσία 
από τη ΜΙΕΖΑ Κοπανού

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

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

Το Δ.Σ.  

ΣΥΡΙΖΑ: 
Ας καταλάβει 

επιτέλους η ΝΔ 
ότι η 

ανεπάρκειά της 
είναι επικίνδυνη 

για την 
οικονομία

Από το Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ δόθηκε η παρα-
κάτω ανακοίνωση:

«Η ΝΔ διολισθαίνει κάθε μέρα προσπαθώντας να βάλει 
την δημοκρατία σε καραντίνα. Ενοχλήθηκε επειδή ο Αλέξης 
Τσίπρας συναντήθηκε χθες με ανθρώπους της εστίασης και 
σήμερα συναντιέται με τους οινοπαραγωγούς.

1. Σε μια Δημοκρατία ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης δεν ζητάει άδεια από την κυβέρνηση για να πραγ-
ματοποιήσει συναντήσεις. Ειδικά την στιγμή που η κυβέρνη-
ση αδιαφορεί για την πραγματική οικονομία, ο αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει καθήκον να πραγματοποιεί 
δεκάδες συναντήσεις.

2. Η ΝΔ χρεοκόπησε την χώρα, την οδήγησε στα μνη-
μόνια, ενώ στην συνέχεια την παγίδευσε, αφήνοντας την 
χωρίς ταμειακά διαθέσιμα και με αρρύθμιστο χρέος. Καλά 
θα έκανε λοιπόν να ήταν λίγο πιο φειδωλή στον λόγο της.

3. Η ΝΔ γνωρίζει πως οι φόροι που λέει πως αυξήθηκαν 
ήταν κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα της παγίδας που έστησε 
το 2014 ελπίζοντας σε μια αριστερή παρένθεση. Γνωρίζει α-
κόμα ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σαν και αυτούς και δεν φρόντιζε 
να αφήσει το «μαξιλάρι» η χώρα θα είχε χρεοκοπήσει ξανά.

4. Ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις έβγαλε την χώρα από τα μνημόνια 
(κάτι που η ΝΔ δεν κατάφερε ποτέ) μείωσε τον ΕΝΦΙΑ, μεί-
ωσε τον ΦΠΑ στην εστίαση, κατάργησε τον ειδικό φόρο στο 
κρασί, ενώ προγραμμάτισε την μείωση της προκαταβολής 
φόρου που ακύρωσε η ΝΔ.

Το τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα είναι γνωστό. Όσο και 
αν η ΝΔ προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία.

Το ζήτημα είναι ότι τώρα το μόνο σχέδιο που φαίνεται να 
έχει η κυβέρνηση της ΝΔ για τον κόσμο της εργασίας και τα 
μεσαία στρώματα, είναι να τους εμποδίζει να συναντιούνται 
με τον Αλέξη Τσίπρα και να ακούνε τις προτάσεις του ΣΥΡΙ-
ΖΑ.

Και αυτό το σχέδιο της ΝΔ θα πέσει στο κενό. Η κυβέρ-
νηση καλά θα κάνει να καταλάβει γρήγορα ότι η ανεπάρκεια 
της στον τομέα της οικονομίας είναι επικίνδυνη».

Περίληψη Διάταξης Τροποποίησης 
Καταστατικού Σωματείου

Δυνάμει της με αριθμό 1/2020 Διάταξης της Ειρηνοδίκη 
Βέροιας, εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του 
σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ «Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ»» που εδρεύει στο Δημοτικό 
Διαμέρισμα Κουμαριάς Ημαθίας του Δήμου Βέροιας και 
εκπροσωπείται νόμιμα, ειδικότερα δε τα άρθρα 11, 12, 15 
και 24 σύμφωνα με το από 1-9-2019 τροποποιημένο κατα-
στατικό.

Βέροια, 2-6-2020
Η πληρεξούσια Δικηγόρος

Ασλανίδου Αθανασία
Ορφανίδου 1, Θεσσαλονίκη

2310544871,6978869367

Υιοθεσία αδέσποτων ζώων μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας, από τον Δήμο Νάουσας
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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.

Τετάρτη 3-6-2020
14:30-21:00 ΧΑΤΖΗΓΕ-

ΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία α-
στικών, διπλ. Στα ΚΤΕΛ)
23310-63620

14:30-21:00ΚΑΛΟΥΔΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟΡΑΒΑ3
(έναντιΙΚΑ)23310-27507

19 :00 -21 :00  ΜΟΥΡ-
ΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ
23310-27355

21:00-08:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

Φαρμακεία

ΕυχαριστήριοτουΣυλλόγου
ΚοινωνικήςΠαρέμβασης

«Έρασμος»
ΟΣύλλογος Κοινωνικής Παρέμ-

βασης«Έρασμος» ευχαριστεί θερμά
τονΟδοντίατρο κ. ΚωνσταντίνοΧα-
μαλή, για τηδιαχρονικήυποστήριξή
του, με τη διπλή ιδιότητα του εθελο-
ντή&τουμέλουςμας,στοκοινωνικό
έργοπουεπιτελούμε.

Ειδικότερα δε τον ευχαριστούμε
για την προσφορά του χρηματικού
ποσούτων200€,στημνήμητουπα-
τέρατουΝικολάουΧαμαλή,μεαφορμήτησυμπλήρωση10ετών
από την εκδημία του,πουυπήρξε,ως ιδρυτικόμέλος τουΣυλ-
λόγουμας,«ακρογωνιαίοςλίθος»εθελοντισμούκαιπροσφοράς
σταπρώταδύσκολαβήματατηςπορείαςμας.

Kάθε ευγενική προσφορά των συμπολιτών μας, απέναντι
στον «Έρασμο», συμβάλλει στην αναβάθμιση τουμέσουόρου
της ποιότητας ζωής των ευάλωτων συνανθρώπωνπου συν-
δράμουμε,στημείωσητωνόποιωνανισοτήτωνκαιπροάγειτον
τοπικόμαςπολιτισμό.



12 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020www.laosnews.gr

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάου-
σας

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ92τ.μμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.
2ΔΣΚ90000€
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός γιαΟδικήΒοήθεια, στη
Βέροια,μεδίπλωμαΓ΄ κατηγορίας.Τηλ.: 6980
136902,2331041601&6988564576.

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’’ζητάειναπροσλάβειγιαμόνιμηαπα-
σχόληση,εξωτερικόπωλητήήπωλήτριαγιατους
ΝομούςΗμαθίας,Πέλλας,Θεσσαλονίκης.Απαραί-
τηταπροσόντα,ευχέρειαλόγου,αγγλικήγλώσσα,
δίπλωμααυτοκινήτου,άδειαεργασίαςπροσωπικού
ασφαλείας,εμπειρίαμεβιογραφικόκαισυστάσεις.
Μισθός,ασφάλισηκαιποσοστά.Παραλαβήδικαι-
ολογητικώνμεσυνέντευξηστακεντρικάγραφεία
μας,Θεσσαλονίκης45Βέροιαwww.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
ΑΝΔΡΑΣ38ετώναπότηΒέροια,επιθυμείγνω-

ριμίαμεκοπέλα25-40ετών.Τηλ.:6974706470.
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριοςχωρίςυποχρεώσεις ζητά

Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση.Τηλ.:
6984040769.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστον

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

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

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



P Τα κανάλια λένε ότι ο κόσμος είναι 
μουδιασμένος. Είναι η αισθητική προσέγγιση 
του ότι ο κόσμος είναι άφραγκος…

 
P Το λες και: μαθήματα προπαγάνδας 

άνευ επικοινωνιολόγου.
 
P Ελλάδα είναι η χώρα που όλοι πα-

σχίζουμε να δουλεύουμε πενθήμερο, για να 
μπορούμε να προγραμματίζουμε πού θα 
πάμε το επόμενο τριήμερο.

 
P Η μαγκιά της φυλής είναι που ό-

ποτε γουστάρει κάνει τις επτά μέρες της 
εβδομάδας οκτώ.

 
P Αλλιώς, θα ζούσαμε μια ζωή χωρίς 

μπαγλαμά.
 

P Θα ήταν άνεργος μέχρι και ο Σπύ-
ρος Παπαδόπουλος σας λέω.

 
P Εμείς αυτή τη Δευτέρα του αγίου Πνεύ-

ματος θα φάμε αναδρομικά κι αυτά που δεν 
φάγαμε τη δεύτερη μέρα του Πάσχα.

 
P Με την αγάπη πάντως κάνουμε πά-

ντα σεξ ανήμερα του αγίου Πνεύματος. Το 
μεν πνεύμα πρόθυμο.

 
P Γι’ αυτό επιλέγουμε και μια εκδρομή 

για πικ νικ. Για άλλου είδους σαρκική από-
λαυση.

 
P Φανταστείτε, ότι το σεξ στο σπίτι 

ήταν παράνομο με ξένα άτομα τις μέρες 
του κορωνοϊού. Εμείς, τους ταράξαμε στη 
νομιμότητα.

 
P Άσε που εμείς με 

την αγάπη είμαστε δυο 
ξένοι στην ίδια κρεβατο-
κάμαρα.

 
P Κι έπειτα σου λέ-

νε ότι τάχα μου το ξένο 
είναι πιο γλυκό. Άνθρα-
κες.

 
P Καλά λένε η καλή 

μέρα από το πρωί φαίνε-
ται. Όταν πήγα να με τα-
ΐσουν πρώτη φορά στης 
αγάπης, μου έφτιαξαν α-
γκινάρες με αρακά.

 
P Κι έπειτα ήλθαν 

οι βίγκαν. Γατάκια.
 
P Και:
 Ο Γιωρίκας και ο γιος 

του καθόντουσαν κάτω α-
πό ένα στύλο και τον κοί-
ταζαν με πολλή απορία. 
Περνάει μια ξανθιά με 
το αυτοκίνητο, τους βλέ-
πει εκεί κολλημένους και 
τους ρωτάει τι τρέχει.

– Προσπαθούμε να 
βρούμε το ύψος του στύ-
λου αυτού, αλλά δεν έχουμε σκάλα, της λένε.

Η ξανθιά, που έπιαναν τα χέρια της, κατε-
βαίνει και ανοίγει το πορτμπαγκάζ που ήταν 
γεμάτο εργαλεία. Διαλέγει κανα δυο κλειδιά, 
λύνει το στύλο από τη βάση του, τον ξαπλώ-
νει, παίρνει την ταινία και τον μετράει:

«Έξι μέτρα και τριάντα εκατοστά» τους 
λέει, και μετά μπαίνει στο αμάξι και φεύγει.

Ο Γιωρίκας προς στιγμήν μένει κόκαλο, 
αλλά ξαφνικά αρχίζει τα γέλια.

– Τι τρέχει πατέρα, και έσκασες στα γέλια; 
ρωτάει ο γιος του.

– Τι χαζές τελικά αυτές οι ξανθιές, βρε 
παιδάκι μου; Τους ζητάς το ύψος και αυτές 
σου μετράνε το μήκος!

Κ.Π.
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