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SPORT SPORT

 - Συμμετείχε στην έρευνα και αστυνομικός σκύλος

προχωράει η αντικατάσταση της παλιάς γέφυρας 
του Λουδία και η στήριξη πρανών και βράχων 

στη Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου

Κ. Καλαιτζίδης: Προτείναμε και 

Σελ. 7 Σελ. 9

Σελ. 3

Σελ. 2

Σελ. 8

Σελ. 5

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

Υλοποιούνται 
σημαντικά έργα 
της Π.Ε. Ημαθίας

4-10 Ιουνίου στις 9.00 μ.μ.

2o Φεστιβάλ 
Θερινού 

κινηματογράφου 
στο ΣΤΑΡ 

της Βέροιας

Δήμος Βέροιας: Ξεκίνησαν οι δηλώσεις ζημιάς σε 
Μακροχώρι και Διαβατό από τον παγετό του Μαρτίου

Συνελήφθη από την Ομάδα Δίωξης 
Ναρκωτικών Βέροιας εργαζόμενος 

σε Δημόσιο Νοσοκομείο για 
διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Σελ. 3

Σελ. 4
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Λίγη υπομονή και όχι 
γκρίνια για την οδική 

ασφάλειά μας…
Από τη μια φωνάζουμε γιατί δεν γίνονται έργα και 
από την άλλη γκρινιάζουμε όταν εκτελούνται και 
μας βγάζουν εκτός προγράμματος. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα τα έργα ασφαλτόστρωσης της 
Περιφερειακής Οδού Βέροιας από την 
Αντιπεριφέρεια Ημαθίας, που ξεκίνησαν το πρωί 
της Τρίτης και θα συνεχιστούν για λίγες ημέρες, 
δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία 
των οχημάτων. Ήταν απολύτως επιβεβλημένη 
η επισκευή του οδοστρώματος, αφού υπήρχαν 
μεγάλες καθιζήσεις και σπασίματα στην άσφαλτο 
λόγω της συνεχούς διέλευσης μεγάλων και 
βαρέων οχημάτων. Στο αντίλογο υπάρχουν οι 
φωνές που διαμαρτύρονται για τις πρωινές ώρες 
που εκτελούνται τα έργα, ενώ υποστηρίζουν ότι 
τέτοιου είδους έργα θα μπορούσαν να γίνονται 
απογευματινές και βραδινές ώρες. Δεν γνωρίζουμε 
αν υπήρχε τέτοια δυνατότητα και καλό θα ήταν 
να απαντούσε η αρμόδια υπηρεσία για να μην 
αιωρούνται εντυπώσεις, πάντως αξίζει λίγη υπομονή 
για την οδική ασφάλειά μας. 

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)
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Η Ιερά Σύνοδος “αφόρισε” 
την… γιόγκα και κρατά 
αποστάσεις από Rotary

και Lions
ΗΕκκλησία τηςΕλλάδαςπήρε θέση αναφορικά μεπρό-

σφαταδημοσιεύματαπουέκανανλόγογιατεχνικήτηςγιόγκα
ηοποίαβοηθάστηναντιμετώπισητουάγχουςτηνπερίοδοτης
πανδημίας.Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση τηςΔιαρ-
κούςΙεράςΣυνόδου:«Περί«τηςτεχνικήςτηςγιόγκα»καιστο
πλαίσιο τουσεβασμού τηςθρησκευτικής ελευθερίας,ηοποία
στη χώραμας είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένη και σεβα-
στή,αλλάκαιτηςποιμαντικήςευθύνηςαυτήςγιατηναποφυγή
δημιουργίαςκλίματοςθρησκευτικούσυγκρητισμού,ομοφώνως
απεφάσισε να υπενθυμίσει στο χριστεπώνυμοπλήρωμα ότι
η «γιόγκα»αποτελεί θεμελιώδες κεφάλαιο της θρησκείας του
ινδουϊσμού,διαθέτειποικιλομορφίασχολών,κλάδων,εφαρμο-
γώνκαι τάσεωνκαιδεναποτελεί«είδοςγυμναστικής».Ωςεκ
τούτουεπισημαίνειγιαμίαακόμηφοράότιη«γιόγκα»τυγχάνει
απολύτωςασυμβίβαστη με τηνΟρθόδοξηΧριστιανικήΠίστη
μαςκαιδενέχεικαμίαθέσηστηνζωήτωνχριστιανών».

Οι συνοδικοί Ιεράρχες επίσης ενημερώνουν τουςπιστούς
για νέαπροσηλυτιστική δραστηριότητα της νεοπροτεσταντι-
κήςοργανώσεως«Ελληνική ΙεραποστολικήΈνωση»και ζητά
απότουςΜητροπολίτεςκαιτονΙερόΚλήροτηςΕκκλησίαςτης
Ελλάδοςνααπέχουναπόκάθεεκδήλωσηπουδιοργανώνεται
απότιςοργανώσειςRotaryκαιLions.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι συγκεκριμένες
εκδηλώσεις: «Δενπεριορίζονται μόνον σε κοινωνικές εκδη-
λώσεις, αλλά επεκτείνονται και σεπράξεις θρησκευτικού χα-
ρακτήρα, καθ’ όσον διαθέτουν τυπικό τελετουργίας εισδοχής
νέωνμελώνκαικαθορίζουνπροσευχήπουαπευθύνεταιαδογ-
μάτιστασεέναθεό,μετηνγενικήέννοιατουόρουκαιόχικατά
τηνΟρθόδοξηΧριστιανικήΠίστημας».

58.005,72 ευρώ από τον ΕΛΓΑ σήμερα στην Ημαθία 
για απώλεια παραγωγής

ΚρατικέςΟικονομικέςΕνισχύσεις, συνολικού ύψους
3.107.929,05 ευρώθα καταβληθούν σήμερα από τον
ΕΛΓΑσε2.777δικαιούχουςπαραγωγούςτωνΠρογραμ-
μάτωνΚρατικών  ΟικονομικώνΕνισχύσεων  «Ετήσιο
2016»,«Πυρκαγιές2016»,«Ετήσιο2017»και«Πυρκα-
γιές 2017»,πουολοκλήρωσαν τηναποκατάσταση των
ζημιώνστιςπληγείσεςγεωργικέςτουςεκμεταλλεύσειςή
είναιδικαιούχοιενίσχυσηςγιααπώλειαπαραγωγής

Σύμφωναμε απόφαση τουΔιοικητικούΣυμβουλίου
τουΕΛ.Γ.Α, χορηγήθηκεπενθήμερησυμπληρωματική
προθεσμία υποβολήςαιτήσεων ενίσχυσης για ταΠρο-
γράμματαΚρατικώνΟικονομικώνΕνισχύσεων “Ετήσιο
2018”και“Πυρκαγιές2018”,απότηνΔευτέρα15Ιουνί-
ου2020έωςκαιτηνΠαρασκευή19Ιουνίου2020.

ΣτοννομόΗμαθίαςαντιστοιχούν58.005,72ευρώ.

Παντελεήμων: Σταυρωθήκαμε όλοι μας αλλά η χειρότερη 
βλασφημία ήταν όσα ακούστηκαν για τη Θεία Κοινωνία
Στην πρυτάνευση της λογικής απέ-

ναντι στις οδηγίες των ειδικών για την
αντιμετώπιση τηςπανδημίας και τηςδι-
ασποράς του κορονοϊού, αναφέρθηκε
οΜητροπολίτηςΒέροιας, σχολιάζοντας
τον αντίκτυπο τηςπανδημίαςστηνΕκ-
κλησία. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής
συνέντευξηςΤύπουγια ταΚΣτ΄Παύλεια,
ο κ. Παντελεήμων, ερωτηθείς σχετικά,
χαρακτήρισεπρωτόγνωρητηνκατάστα-
σηγιαόλουςκαιδύσκολη τηναποδοχή
της καραντίνας από τους πιστούς της
Εκκλησίας από τους οποίους εκφρά-
στηκαν πολλά παράπονα. «Ήταν μια
δύσκολη,σταυρικήπερίοδος…Σταυρω-
θήκαμεόλοιμας,αλλάτώραεπιστρέφει
ο κόσμος με διάθεση στις εκκλησίες»,
είπεοΜητροπολίτης.

ΔενπαρέλειψεόμωςνααναφερθείκαιστοθέμαπουσχολιάστηκεδημόσιαγιατηνΘείαΚοινωνίακαιτηνμετάδο-
σητουιούμέσααπόαυτήν.«Αυτόήταντοχειρότερο,ήτανβλασφημία.ΔιότιηζωήτηςΕκκλησίαςείναιηΘείακοινω-
νία,οίδιοςοΧριστός.ΚαιοΧριστόςμεταδίδειμόνοΧριστό,χάρη,ευλογίακαιαιώνιοζωή»τόνισεοκ.Παντελεήμων.
Καιπρος επίρρωση των λόγων του, διαβεβαίωσε  ότι ,ποτέ δεν υπήρξεπροηγούμενο, ούτε κανέναπρόβλημαμε
πιστούςπουκοινώνησανήμειερείςπουπίνουναυτόπουαπομένειαπότηθείακοινωνία,ακόμακαιότανδιακονούν
σεΛεπροκομείαήΝοσοκομεία.

Οδηγίεςπροςοδηγούςενόψειτουτριημέρου
Με το βλέμμαστραμμένοστο τριήμερο τουΑ-

γίουΠνεύματος είναι η τροχαία και οι αστυνομι-
κέςδυνάμεις, καθότι η καραντίνα και η κακοκαιρία
κράτησανπολύκαιρόμέσατουςπολίτεςκαιόπως
δείχνουν οι προβλέψεις του καιρού αλλά και των
διαθέσεων,πολλοίθαξεχυθούνστουςδρόμους,τις
παραλίες,ταβουνάκαιτιςεξοχές.Γιαυτόοιοδηγί-
εςείναισαφείς:καιμαςυπενθυμίζουνότιοδηγώμε
Ασφάλειασημαίνει:

-ΜαθαίνωκαιεφαρμόζωτονΚ.Ο.Κ.
-Δενοδηγώότανέχωκαταναλώσειοινοπνευμα-

τώδηποτά
-Σέβομαιταόριαταχύτητας
-Δενκάνωαντικανονικάπροσπεράσματα
-Δενπαραβιάζωτονκόκκινοσηματοδότη
-ΣταματώστοSTOPκαιδίνωπροτεραιότητα
-Δίνωπροτεραιότηταστουςπεζούςκαισταάτομαμεαναπηρία
-Σέβομαιτασήματακαιτιςυποδείξειςτωντροχονόμων
-Φορώπάντοτεζώνηασφαλείας
-Τοποθετώταπαιδιάστοπίσωκάθισματουαυτοκινήτουκαιτουςφορώζώνηασφαλείας
-Σεπερίπτωσηπουοδηγώήείμαισυνεπιβάτηςσεμοτοσυκλέτα,φορώπάντακράνος
-Πρινξεκινήσωγιαταξίδι,ελέγχωτοόχημαπουθαοδηγήσω.

Μετάτααγριογούρουνακαιτηνπατημασιάαρκούδας…
είδαμεκαιελάφιστηΒέροια!

Οι εμφανίσεις άγριων ζώων στη
Βέροιαέχουνσυνέχεια,αφούλίγομε-
τά τα μεσάνυχτα τηςπροηγούμενης
Παρασκευής29Μαΐου, έναςοδηγός
πουκατευθυνόταναπό τηνΑγ.Βαρ-
βάρα προς την Βέροια συνάντησε
έναπανέμορφο ελάφι στη μέση του
δρόμου, λίγοπριν τον κόμβο τηςΕ-
γνατίας(ακριβώς μπροστά στην τα-
μπέλαγιαΘεσσαλονίκη).Ευτυχώςo
οδηγός τοαντιλήφθηκε εγκαίρως και
φρέναρε, θαυμάζοντας πραγματικά
την ομορφιά τουάγριου ζώου, το ο-
ποίοστηναρχήσάστισεαπόταφώτα
του αυτοκινήτου, αλλάστησυνέχεια
βγήκεαπό τοδρόμο και χάθηκεστο
σκοτάδι. Να θυμίσουμε ότι λίγες η-
μέρεςπρινείχεκάνειεμφάνισηαγρι-
ογούρουνο σε κατοικημένηπεριοχή

στοδρόμογιαταΓιοτζαλίκια,ενώυπήρξανκαιμαρτυρίεςότιπροςτηνΦυτειάεντόπισανκαιπατημασιάαπόμικρήαρκού-
δα.Μάλλονλόγωκορωνοϊού,οικυνηγοίάφησανταζώαστηνησυχίατουςκαιαυτάξεθάρρεψανκαιάρχισαννακατεβαί-
νουνστηνπόληπροςαναζήτησητροφής.(δείτετοβίντεομετοελάφιστοlaosnews.gr)
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Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού…

Η τεχνολογία σε πρώτο ρόλο για την  παρουσίαση των φετινών 
«ΚΣτ΄ Παυλείων», παράλληλα με τις λατρευτικές εκδηλώσεις   

-Μητροπολίτης Παντελεήμων: «Έστω και διαδικτυακά πάντα διακονούμε»
Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου έγινε  η 

έναρξη των «ΚΣτ΄ Παυλείων», 
που διοργανώνει ανελλιπώς κά-
θε χρόνο η Μητρόπολη Βεροί-
ας, Ναούσης και Καμπανίας, 
με την διαφορά ότι φέτος, λόγω 
της πανδημίας του κορονοϊού, 
οι περισσότερες  εκδηλώσεις θα 
γίνουν και θα μεταδοθούν διαδι-
κτυακά, μέσα από την ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητροπόλεως www.
imverias.gr, το αντίστοιχο κανάλι 
της στο Youtube και τη σελίδα 
της στο Facebook  (https://www.
facebook.com/IeraMhtrVeriasNa
oushsKampanias).

 Για το πρόγραμμα και το 
θέμα των φετινών Παυλείων 
έδωσε χθες το μεσημέρι συνέ-
ντευξη Τύπου ο, Μητροπολίτη 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπα-
νίας κ. Παντελεήμων, παρουσία 
των συνεργατών του, που με τις 
γνώσεις και την εμπειρία τους 
αξιοποίησαν τα σύγχρονα μέσα 
επικοινωνίας και κράτησαν σε ε-
παφή τον Μητροπολίτη με τους 
πιστούς και τον λαό, μέσα από 
τις δυνατότητες της τεχνολογίας, καθ΄όλη τη διάρκεια των περιοριστι-
κών μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με τις ανάγκες της παρούσας κατάστασης, σε τρείς ενό-
τητες θα διεξαχθούν και τα ΚΣτ΄Παύλεια, προς τιμήν πάντα του ιδρυτή 
της τοπικής Εκκλησίας, Απόστολου Παύλου, με θέμα «ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
ΚΑΙ ΗΘΟΣ». Πολλές από εκδηλώσεις, όπως είπε ο Μητροπολίτης, θα 
πραγματοποιηθούν σε χώρους που μπορούν να τηρηθούν τα απαραί-
τητα μέτρα ασφαλείας από την πανδημία, πολλές όμως θα πραγματο-
ποιηθούν διαδικτυακά και θα περιλαμβάνουν ορατόρια, ντοκιμαντέρ  
και βιντεοσκοπημένες μεγάλες συναυλίες προηγούμενων χρόνων.

Εκτός από τις διαδικτυακές, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδηλώ-
σεις και ημερίδες με φυσική παρουσία κοινού καθώς και το  λατρευ-
τικό μέρος. «Έστω και διαδικτυακά πάντα διακονούμε», τόνισε ο κ. 
Παντελεήμων, μιλώντας για το πρόγραμμα.

Όσο για το καθιερωμένο ετήσιο διεθνές συνέδριο με το εκάστοτε 
θέμα των Παυλείων, αυτό θα γίνει φέτος σε ναό μεγάλης χωρητικότη-
τας, στην παλαιά Μητρόπολη, με  συνεδρίες και εισηγήσεις περί «Ευ-
αγγελίου και ήθους». Με την ευρύτερη έννοια του ήθους, όπως είπε ο 
Μητροπολίτης, είτε αυτό είναι οικογενειακό, ποιμαντικό, ευαγγελικό, 
πολιτικό, κοινωνικό, ατομικό κ.λ.π.  

Κυριακή της Πεντηκοστής
στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε από τον Μητροπολίτη Παντελεήμονα, 
στην Λειτουργία που θα γίνει το πρωί,  την Κυριακή της Πεντηκοστής, 
στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, με εσπερινό και ευχές της μεγάλης 
γιορτής. Πρόσθεσε επίσης ότι  είναι άγνωστο ακόμα εάν θα επιτραπεί 
να γίνει η καθιερωμένη λιτανεία.

Πρόγραμμα ΚΣτ΄Παυλείων
Το πρόγραμμα των Παυλείων (δημοσιεύτηκε ολόκληρο στο χθε-

σινό μας φύλλο),με τις εκδηλώσεις της εβδομάδας που συνεχίζεται, 
περιλαμβάνει:

Σήμερα Πέμπτη 4 Ιουνίου 
20:00 «Παύλος, ο της Βεροίας Απόστολος»
Διαδικτυακή μετάδοση της συναυλίας χορωδιών που πραγματο-

ποιήθηκε το 2018 στη Βέροια
(www.imverias.gr)
 Κυριακή 7 Ιουνίου
07:00  Αρχιερατική Θεία Λειτουργία – Eσπερινός Γονυκλισίας
Έναρξη λατρευτικών εκδηλώσεων των ΚΣτ΄ Παυλείων
(Βήμα Αποστόλου Παύλου -Βέροια)
Δευτέρα 8 Ιουνίου
20:00 «Απόστολος Παύλος» 
Διαδικτυακή μετάδοση της θεατρικής παράστασης που πραγματο-

ποιήθηκε το 2005 στη Βέροια
(www.imverias.gr)
Τρίτη 9 Ιουνίου
7:00 Οικογένεια και ήθος
Θεία Λειτουργία- ημερίδα πρεσβυτερών και μητέρων κληρικών 
(Ιερός Ναός Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης – Διαβατός)
Τετάρτη 10  Ιουνίου
19:00 Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός
της μνήμης του Αγίου Λουκά του Ιατρού
(Ιερός Ναός Αγίου Λουκά – Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά)
Πέμπτη 11 Ιουνίου
07:00 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
 της μνήμης του Αγίου Λουκά του Ιατρού
(Ιερός Ναός Αγίου Λουκά – Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά)

Αυξάνεται ο αριθμός των πιστών
Εν τω μεταξύ με ΚΥΑ των υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων 

και Υγείας παρατείνεται η ισχύς των προσωρινών περιοριστικών 
μέτρων στους χώρους λατρείας,  μέχρι και τις 9/7/2020, με τα νέα 
δεδομένα  να κινούνται  στην προσεκτική αποκλιμάκωση των μέτρων, 
σε δύο σημεία:

-Η αναλογία ατόμων/επιφάνειας διαμορφώνεται στο ένα άτομο ανά 
πέντε τ.μ. (από ένα άτομο ανά δέκα τ.μ. που ίσχυε μέχρι πρότινος) 
και για τους χώρους λατρείας πέραν των 500 τ.μ. το ανώτατο όριο 
ατόμων είναι 100.

Ωστόσο εξακολουθούν να  ισχύουν , οι γνωστές οδηγίες που ισχύ-
ουν ήδη, δηλαδή 1,5 μέτρο απόσταση μεταξύ των ατόμων και  σύστα-
ση για , χρήση μάσκας και φυσικό αερισμό του χώρου.

Συνελήφθη στις 2 Ιουνίου 
2020, το απόγευμα σε περιοχή 
της Θεσσαλονίκης, από αστυ-
νομικούς της Ομάδας Δίωξης 
Ναρκωτικών του Τμήματος Α-
σφάλειας Βέροιας, ένας ημε-
δαπός άνδρας, ηλικίας περί-
που 50 ετών, που σύμφωνα 
με πληροφορίες εργάζεται στο 
Νοσοκομείο Παπανικολάου 
Θεσσαλονίκης, για διακίνηση 
ναρκωτικών ουσιών.

 Ειδικότερα, μετά από συ-
ντονισμένη αστυνομική επιχεί-
ρηση, εντοπίστηκε σε περιο-
χή της Θεσσαλονίκης και σε 
έρευνα που έγινε στο όχημα 
που οδηγούσε βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν 9,7 γραμμάρια 
ηρωίνης σε μικροδέματα (φι-
ξάκια), μικροποσότητα κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 130 ευρώ.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, με τη συνδρομή και του 
αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Booker» της 
Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος, βρέ-
θηκαν και κατασχέθηκαν:

• 480,5 γραμμάρια κάνναβης,
• συσκευασίες ηρωίνης συνολικού βάρους 42,7 γραμμαρίων, μερικές 

εκ των οποίων ήταν καλά κρυμμένες σε χώρους του σπιτιού,
• 75 μπουκάλια μεθαδόνης συνολικού όγκου 14 λίτρων και 190 ml, 
• 612 ναρκωτικά δισκία, τα οποία κατείχε χωρίς την απαιτούμενη ια-

τρική συνταγή,
•20 σπόροι κάνναβης και
•20 νάιλον κενά σακουλάκια συσκευασίας.
Επίσης κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς, 

ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
Ο συλληφθείς, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που 

σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης.

Δήμος Βέροιας: Ξεκίνησαν 
οι δηλώσεις ζημιάς σε 

Μακροχώρι και Διαβατό από 
τον παγετό του Μαρτίου

,Ανακοινώνεται ότι το υποκατάστημα ΕΛΓΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
έχει εγκρίνει την υποβολή οριστικών δηλώσεων ζημιάς από 
ΠΑΓΕΤΟ της 17/3/2020 και οι καλλιέργειες που καλύπτονται 
είναι ΒΕΡΙΚΟΚΚΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ – ΚΟΡΟΜΗΛΑ και ΠΡΩΙΜΑ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΡΩΙΜΑΝΘΕΙΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΥΤΩΝ.

Δικαίωμα υποβολής δηλώσεων ζημιάς έχουν μόνο οι παρα-
γωγοί που είχαν καταθέσει προσωρινές δηλώσεις ζημιάς στις 
κοινότητες Μακροχωρίου και Διαβατού.  

Επίσης ανακοινώνεται ότι το υποκατάστημα ΕΛΓΑ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ, έχει εγκρίνει τις Αναγγελίες Ζημιάς από το Χαλάζι της 
30/5/2020 στις Κοινότητες Μακροχωρίου και Διαβατού.

Οι δηλώσεις γίνονται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμ-
μα και κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης: 

ΧΩΡΑΦΙΑ  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΟΧΩ-
ΡΙΟΥ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6/2020 ΟΣΩΝ ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ 
Α (ΑΝΑΣΤΟΣ) ΕΩΣ ΚΑΙ Κ (ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ) ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ 
18:00 ΕΩΣ 20:30.

• ΠΕΜΠΤΗ 4/6/2020 ΟΣΩΝ ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ 
Λ (ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ) ΕΩΣ ΚΑΙ Ψ (ΨΩΜΙΑΔΟΥ) ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
ΑΠΟ 18:00 ΕΩΣ 20:30.

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/6/2020 ΤΟ ΠΡΩΙ ΑΠΟ 09:00 ΕΩΣ 13:00
ΧΩΡΑΦΙΑ  ΔΙΑΒΑΤΟΥ στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΒΑΤΟΥ
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/6/2020 ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ 18:00 ΕΩΣ 20:30
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα των Ανταποκρι-

τών:2331350528 και 2331351926.   

Συνελήφθη από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών 
Βέροιας εργαζόμενος σε Δημόσιο Νοσοκομείο 

για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών
 - Συμμετείχε στην έρευνα και αστυνομικός σκύλος
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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

Ανοίγει το Σάββατο 
η 11η Ανθοκομική Έκθεση 

του Δήμου Νάουσας
Για ακόμη μία χρονιά και λαμ-

βάνοντας όλα τα μέτρα διασφά-
λισης της δημόσιας υγείας, ξεκι-
νά τo Σάββατο 6 Ιουνίου η 11η 
Ανθοκομική Έκθεση του Δήμου 
Νάουσας στο πλακόστρωτο του 
Δημοτικού Πάρκου, η οποία θα 
διαρκέσει έως  την Κυριακή 14 
Ιουνίου 2020. 

Η καθιερωμένη έκθεση θα στε-
γαστεί σε ειδικά διαμορφωμένες 
λυόμενες εγκαταστάσεις (περί-
πτερα-stand) και εντάσσεται στις 
δράσεις του Δήμου για τον εορ-
τασμό της Παγκόσμιας Ημέρας 
Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου).  

Στην ανθοκομική έκθεση θα 
συμμετέχουν επαγγελματίες και 
επιχειρήσεις ανθοκομίας από τη 
Νάουσα και τη Βόρεια Ελλάδα, 
εκθέτοντας μεγάλη ποικιλία από 
λουλούδια, καλλωπιστικά φυτά, 
κάκτους, γλάστρες, ανθοκομικά 
προϊόντα, εργαλεία κηπουρικής κ.ά., δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να 
ενημερωθούν για θέματα ανθοκομίας, αλλά και να προμηθευτούν φυτά για τη δια-
κόσμηση κατοικιών και κήπων.

Η έκθεση θα λειτουργεί κάθε μέρα, τις ώρες από 10:00 έως 22:00 και η είσοδος 
είναι ελεύθερη σε όλους τους πολίτες.

Αντί χειροκροτήματος... 
μούντζα!

Χιλιάδες εργαζόμενοι, με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου, που καλύπτουν τις ανάγκες καθαριότητας, φύ-
λαξης και εστίασης δεκάδων δημόσιων μονάδων υγείας 
βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο απόλυσης. Όλα 
αυτά εν μέσω μίας περιόδου αυξημένων αναγκών του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) εξαιτίας της επιδη-
μίας του νέου κορωνοϊού. Η κυβέρνηση της ΝΔ, σε 
αυτές τις δεινές συνθήκες για το ΕΣΥ, βρήκε ευκαιρία 
να επαναφέρει τις εργολαβικές εταιρείες στις δημόσιες 
μονάδες υγείας, ανοίγοντας το δρόμο για την απόλυση 
των χιλιάδων εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου.

Τους προηγούμενους μήνες στελέχη της ΝΔ μας κα-
λούσαν να χειροκροτήσουμε τους -πραγματικά- ήρωες 
του ΕΣΥ. Αυτά στα λόγια... Πλέον, όμως, στην πράξη 

διαπιστώνουμε με βεβαιότητα ότι η ΝΔ «χειροκροτεί» τους εργολάβους και «μουντζώνει» 
τους εργαζόμενους!

Αντώνης Μαρκούλης
Επικεφαλής δημοτικής παράταξης «Προτεραιότητα στον Πολίτη»



Το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φρο-
ντίδας Απασχόλησης & Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα Παιδιά 
της Άνοιξης» επισκέφθηκε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
Ημαθίας Φρόσω Καρασαρλίδου και συναντήθηκε 
με μέλη του ΔΣ, τα οποία ενημέρωσε για τις κινή-
σεις της σχετικά με θέματα που αφορούν στη δομή. 
Όπως είπε, ζήτησε η ίδια επανειλημμένα ραντεβού 
με τον κ. περιφερειάρχη για την δημιουργία Στέγης 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) στο νομό, όμως 
δεν κατέστη ακόμα δυνατόν να  προγραμματισθεί 
μέχρι στιγμής, μια συνάντηση μαζί του.

 Η πρόεδρος από τη μεριά της ενημέρωσε τη 
βουλευτή ότι η μελέτη για τη ΣΥΔ στο χώρο του 
οικοπέδου είναι έτοιμη, όμως σε συνεργασία με το Ί-
δρυμα Σταύρος Νιάρχος που θα τη χρηματοδοτούσε 
στο 50%, τέθηκε σε προτεραιότητα- σύμφωνα με τις 
ανάγκες του νομού- η δημιουργία ενός ακόμα ΚΔΙΦ 
στην περιοχή της Βέροιας, σε οικόπεδο που παρα-
χωρήθηκε από τον Δήμο, δυναμικότητας 50 παι-
διών. Το ΚΔΙΦ θα χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος κατά 50% και η πρόεδρος του Δ.Σ. 
ζήτησε την βοήθεια της βουλευτού για την υπόλοιπη 
χρηματοδότηση. Η κα Καρασαρλίδου δεσμεύτηκε να 
βοηθήσει και να τους φέρει σε επαφή με επιχειρημα-
τικό κόσμο του νομού, ώστε να συνδράμουν  στην 
υλοποίησή του.

 Σύμφωνα με την παραπάνω εξέλιξη του νέου 
σχεδιασμού από το Κέντρο «Τα Παιδιά της Άνοιξης», 
καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για δημιουργία ΣΥΔ 
από την Περιφέρεια, δήλωσε η βουλευτής, η οποία 
θα επιδιώξει εκ νέου ραντεβού είτε με τον Περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας είτε με τον αρμόδιο 
Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για το θέμα αυτό.

 Τα «Παιδιά της Άνοιξης» έχουν ετοιμάσει και ανοίξει ήδη το χώρο τους από την Δευτέρα και αντάμωσαν ξανά, λαμβάνοντας 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία όλων σύμφωνα με τα πρωτόκολλα υγείας.  Δυστυχώς, όμως, με δικά τους έξοδα α-

φού η πολιτεία δεν τους έχει συμπεριλάβει στα μέτρα ενίσχυσης, όπως 
δήλωσε η πρόεδρος.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικούΚώδικα
ότι:

O BourbosSpiros (Μπούρμπος
Σπύρος) του Ευαγγέλου και της Ε-
λενας, το γένος Παπαδοπούλου  , 
που γεννήθηκε στις Bρυξέλλες και 
κατοικεί στο Λουξεμβούργο και ηΠα-
παστεργίουΦωτεινή του Γεωργίου 
και της Μαρίας, το γένος Ευφημιανί-
δου, που γεννήθηκε στην Βέροια και 

κατοικεί στο Λουξεμβούργο, πρόκειται να παντρευτούν 
με πολιτικό γάμο, στο Δημαρχείο Λουξεμβούργου. 

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε τοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 

Μάριου και της Αργυρής, το γένος Για-
καμόζη, που γεννήθηκε στη Νάουσα και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΓΚΟΥΤΖΟΥ-
ΒΑΛΟΥΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Νικολάου και 
της Αναστασίας, το γένος Γιάννενα, που 
γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 

θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου 
στο Άλσος Αγ. Νικολάου στη Νάουσα.

Συγχαρητήριο
Στον αγαπημένο μας, Αντώνη Τροχόπουλο, που αναγορεύ-

τηκε Διδάκτωρ (PhD) της Φαρμακευτικής στον Τομέα της Αντικαρ-
κινικής Έρευνας, μετά από πολυεπίπεδη προσπάθεια στο Ιατρικό 
Πανεπιστήμιο της Σόφιας (Βουλγαρίας) και στο Γερμανικό Κέντρο 
Έρευνας για τον Καρκίνο (DKFZ) της Χαϊδελβέργης, ως υπότρο-
φος του Βουλγαρικού και του Γερμανικού Κράτους.

Ευχόμαστε ολόψυχα, λαμπρή σταδιοδρομία!
Οιγονείςτου,

Αναστασία&ΓιώργοςΞάνθιππος
Τααδέλφιατου,
Παναγιώτης

Κωνσταντίνος&Χρύσα

Υλοποιούνται σημαντικά 
έργα της Π.Ε. Ημαθίας

Κ. Καλαιτζίδης: Προτείναμε και προχωράει η 
αντικατάσταση της παλιάς γέφυρας του Λουδία και η 

στήριξη πρανών και βράχων στη Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου 
Δύο νέα σημαντικά έργα που προτάθη-

καν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας από τον αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας 
Κώστα Καλαϊτζίδη μέσω των υπηρεσιών 
της Π.Ε. Ημαθίας, μπαίνουν σε τροχιά υ-
λοποίησης. Πρόκειται για την αντικατάστα-
ση της παλιάς γέφυρας του Λουδία στην 
Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Βέροιας μέσω της 
έγκρισης μελέτης από την πλευρά της Πε-
ριφέρειας ύψους 600.000 ευρώ και για το 
έργο στήριξης και αποκατάστασης πρανών 
και βράχων για την ασφαλή κτιριακή στατι-
κότητα της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου 
Βέροιας, έργο προϋπολογισμού 440.000 
ευρώ.

Με αφορμή τις παραπάνω εξελίξεις, 
ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας 
Καλαϊτζίδης έκανε την παρακάτω δήλωση: 
«Τα νέα από την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας συνεχίζουν να είναι ευχάριστα. 

Αυτή τη φορά μας ανακοινώθηκε ότι μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης δύο έργα που 
έχω προτείνει προσωπικά ως αντιπεριφερειάρχης, για την αντικατάσταση της γέφυρας 
στο Λουδία και για τη στήριξη των εδαφών στο Μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου. Όλοι 
όσοι κινούμαστε στην παλιά εθνική και ειδικά οι κάτοικοι της περιοχής Αλεξάνδρειας- 
Πλατέως γνωρίζουμε την ανάγκη για να αλλάξει και να διαπλατυνθεί η παλιά γέφυρα 
του Λουδία που κατασκευάστηκε στη δεκαετία του ΄50. Όσο για το έργο στην Ιερά Μονή 
Τιμίου Προδρόμου, πέρα από τα ζητήματα κτιριακής στήριξης της ιστορικής Μονής , οι 
κατολισθήσεις είχαν προκαλέσει μέχρι και τραυματισμό μοναχού και νομίζω ότι είχαμε 
υποχρέωση να δράσουμε άμεσα. Και το κάναμε. Ευχαριστώ την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας και ειδικά τον Απόστολο Τζιτζικώστα για τη συνέπεια που δείχνει, για τη 
συνεχή στήριξη της Ημαθίας, για όλα όσα κάνει και προσφέρει για τον τόπο μας. Το «λί-
γα λόγια- έργα πολλά» παραμένει ως βασική φιλοσοφία του στρατηγικού σχεδιασμού 
που έχουμε για την Ημαθία κι έτσι συνεχίζουμε».

Επίσκεψη Φρ. Καρασαρλίδου 
στα «Παιδιά της Άνοιξης»: Νέο ΚΔΙΦ 

στη Βέροια και επιτακτική ανάγκη Στέγης 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στην Ημαθία
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Ανακοίνωση για το 
Ψυχοσάββατο

Σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας μας, το επόμενο 
Σάββατο είναι Ψυχοσάββατο. Την ημέρα αυτή οι χρι-
στιανοί συνηθίζουν να πηγαίνουν μαζικά στα κοιμητήρια, 
προκειμένου να προσευχηθούν για τους προσφιλείς τους 
νεκρούς.

Εφιστούμε και πάλι την προσοχή όλων στο γεγονός ότι 
πολλοί συνηθίζουν να πηγαίνουν πολύ νωρίς το πρωί του 
Σαββάτου. Πρέπει να γνωρίζετε, όμως, ότι οι ιερείς δεν 
θα βρίσκονται στο κοιμητήριο της πόλης μας, παρά μό-
νον μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας που θα τελεστεί 
τόσος τους ενοριακούς Ιερούς Ναούς όσο και στον Ιερό 
Ναό του κοιμητηρίου.

Προκειμένου, λοιπόν, να μην ταλαιπωρηθείτε, παρα-
καλείσθε 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 επιτε-
λέσετε 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.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Kυριακή 7 Ιου-

νίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου Ραχιάς 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα και παππού

ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 

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

Η σύζυγος, 
Τα τέκνα,

Ο εγγονός, 
Οι λοιποί συγγενείς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ 
Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 

«ΠΕΛΕΚΑΝ (στο Κομνήνιο)
Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020, εορτή του Αγ. Πνεύματος, 

πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Αδελφότητας 
«ΠΕΛΕΚΑΝ» στο ΚΟΜΝΗΝΙΟ.

Οι Ιερές Ακολουθίες θα τελεσθούν κατά το ακόλουθο 
πρόγραμμα:

Α. ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΣΠΕΡΑΣ, της Πεντηκοστής, 7 Ιουνίου 
και ώρα 6.30 θα ψαλεί ο Μέγας Εσπερινός.

Β. ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, πρωί 8 Ιουνίου θα 
τελεσθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ.

Ανακοίνωση  

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

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

  τηλ.επικοιν. 23310 24891.  

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 4 

Ιουνίου 2020 στις 11.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου 
Καβασίλων ο Γεώργιος Μορφα-
κίδης σε ηλικία 67 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

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.»



Συνεδριάζει 
αύριο 

η Δημοτική 
Επιτροπή 

Διαβούλευσης
Τακτική συνεδρίαση της  Δη-

μοτικής Επιτροπής Διαβούλευ-
σης Δήμου Βέροιας,  θα γίνει την  
Παρασκευή 12-06-2020, από τις  
09:00 έως τις 10:00 π.μ., η οποία 
λόγω των κατεπειγόντων μέτρων 
που έχουν ληφθεί για την αποφυ-
γή της διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19 θα πραγματοποιηθεί 
δια περιφοράς μέσω μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, α-
ποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου 
από τα μέλη της Δ.Ε.Δ., για τη δι-
ατύπωση των απόψεών τους επί 
των θεμάτων της ημερήσιας διά-
ταξης, με μοναδικό θέμα το εξής: 

Διατύπωση απόψεων επί της 
Τροποποίησης της αρ.173/2019 
απόφασης ΔΣ περί κανονισμού 
λειτουργίας στον πεζόδρομο του 
εμπορικού κέντρου. Σε περίπτω-
ση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρί-
αση επαναλαμβάνεται την αμέ-
σως επόμενη εργάσιμη ημέρα και 
ώρα,  οπότε θεωρείται σε κάθε 
περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Οριστικές δηλώσεις  ζημίας από παγετό σε Νάουσα, 
Στενήμαχο και Αρκοχώρι 

Ξεκίνησε η υποβολή των οριστικών δηλώσεων για την αναγγελία ζημίας , σε Νάουσα, Στενήμαχο και Αρκο-
χώρι από παγετό στις 17/03/2020.

Παρακαλούνται οι παραγωγοί που είχαν υποβάλει προσωρινές δηλώσεις να προσέλθουν έως και τις 
15/06/2020   μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στο τηλ. 2332350323 , στο δημοτολόγιο στον χώρο του Δημαρχεί-
ου για να υποβάλουν τις οριστικές δηλώσεις.

Ο ανταποκριτής ΕΛΓΑ
 Λεφούσης Θωμάς
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«Αγαπητές συνδημότισσες και συνδημότες,
φίλες και φίλοι,
σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για την δημοτι-

κή αρχή και το  «ΕΝΑ ΜΑΖΙ».
Πριν από ένα χρόνο δώσατε σ΄ εμένα προσω-

πικά και στον συνδυασμό μας, καθαρή εντολή να 
αναλάβουμε τα «ηνία» του Δήμου μας.

Από τότε μέχρι σήμερα, θυμόμαστε καθημερι-
νά και  τιμούμε  την εμπιστοσύνη των συμπολιτών 
μας, η οποία είναι  η «πηγή» της δύναμης που 
αντλούμε για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για 
την επίλυση των  προβλημάτων του δήμου μας, 
με σκοπό την βελτίωση της καθημερινότητας ό-
λων των δημοτών.

Προχωράμε με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. 
Με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, με 
ενότητα και ελπίδα, με όρεξη για δουλειά και κα-
θημερινή προσπάθεια, θέτουμε νέους στόχους και οραματιζόμαστε 
έναν σύγχρονο  Δήμο, που  βαδίζει με σταθερά βήματα στους δρό-

μους της ανάπτυξης. Έναν Δήμο που στέκεται 
αλληλέγγυος δίπλα στα προβλήματα των πολιτών 
και ιδίως των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων. 

Στην προσπάθειά μας αυτή, σας χρειαζόμαστε 
όλους στο πλευρό μας.

Κανείς δεν περισσεύει στο εγχείρημά μας να 
δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προοπτικές για 
τη Νάουσα και τις Τοπικές μας Κοινότητες, που 
θα δώσουν νέα πνοή στον ευλογημένο αυτόν 
τόπο που ζούμε.

Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε σελίδα και να γί-
νουμε συνοδοιπόροι στην «μάχη» για την ανά-
πτυξη και την πρόοδο του Δήμου μας. Ήρθε η 
ώρα, λοιπόν, να συστρατευτούμε για το καλό του 
τόπου μας, για ένα καλύτερο μέλλον.

Το οφείλουμε στα παιδιά μας, στη νεολαία μας, 
στις οικογένειές μας.

Έχουμε δρόμο μπροστά μας και σ’ αυτόν τον καθημερινό μας α-
γώνα, σας θέλουμε δίπλα μας».

Με ένα «κλικ»
 η έκδοση βεβαίωσης 
επαγγελματία Αγρότη 

Στην απλού-
στευση της διαδι-
κασίας έκδοσης 
βεβαίωσης επαγ-
γελματία αγρότη 
προχωρά ο   Υ-
πουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Μά-
κης Βορίδης, στο 
πλαίσιο εκσυγχρο-
νισμού των υπη-
ρεσιών εξυπηρέ-
τησης των αγρο-
τών, προχωρά.

  Μέσω της υ-
πηρεσίας αυτής 
οι αγρότες θα μπορούν να εξυπηρετούνται ψηφιακά, μέσω του υπολογιστή τους ή του κινητού τηλεφώ-
νου τους με ένα «κλικ» μέσω της ηλεκτρονικής   πλατφόρμας  https://contextapps.minagric.gr/maae/
logininternal.zul. Σημειώνεται 
ότι η βεβαίωση που εκδίδεται 
ψηφιακά δεν χρήζει περαιτέρω 
επικύρωσης. 

Η βεβαίωση ισχύει για την 
περίοδο από τις 01-01-2020 έ-
ως  τις 31-12-2020 με στοιχεία 
του φορολογικού έτους 2018 και 
αφορά τους αγρότες για τους 
οποίους έχουν πραγματοποιηθεί 
οι προβλεπόμενοι διασταυρω-
τικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες.  

Ο κ. Βορίδης επισημαίνει ότι 
το Υπουργείο θα συνεχίσει να 
εργάζεται υπέρ της αναβάθμι-
σης των υπηρεσιών που παρέ-
χονται ηλεκτρονικά προς τους 
αγρότες στην κατεύθυνση της 
μετάβασης στη νέα ψηφιακή ε-
ποχή που επι-
χειρεί η Κυβέρ-
νηση.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
του Δημοσθένη και της Ιωάννας, το 
γένος Γκαϊτατζή, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στο Διαβατό Η-
μαθίας και η ΚΑΜΠΙΣΙΟΥ ΔΑΦΝΗ 
του Κων/νου και της Ευρύκλειας, το 
γένος Δαμιανίδου, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-

ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

Μήνυμα του Δημάρχου Νάουσας Ν. Καρανικόλα, 
επικεφαλής της παράταξης «ΕΝΑ ΜΑΖΙ» 

για την συμπλήρωση ενός έτους από τις δημοτικές εκλογές

ΑΔΑ: Ψ1ΑΣ6-Β5Θ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΤΗΣ Ι ΜΠ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ  ΣΤΗ ΦΡΟΥΡΑ 
ΒΕΡΟΙΑΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ 

Προκήρυξη υπ΄αριθ.02/2020
1.Αναθέτουσα Αρχή: Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
2.Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγω-

νισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.
3.Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Προμήθεια νωπών κρεάτων 

και πουλερικών [(CPV) : 15111200-1, 15113000-3, 15115100-8, 
15117000-1, 15112130-6, 15112120-3], για την κάλυψη των Ανα-
γκών των  Μονάδων –Ανεξ. Υπομονάδων της Ι ΜΠ, που εδρεύουν 
στη Φρουρά Βέροιας- Αλεξάνδρειας – Νάουσας (EL521).

4.Συνολική Εκτιμώμενη Αξία: Οι ποσότητες των προς προμή-
θεια εφοδίων δεν δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια,   καθόσον 
εξαρτώνται από λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντι-
κά όπως, ζήτηση προϊόντων, επάνδρωση, ανάγκες Μονάδων κλπ. 
Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α θα ανέλθει στο ποσό των 
εκατόν πέντε χιλιάδων ευρώ (105.000,00 €).   Στο ποσό αυτό πε-
ριλαμβάνεται και η 6μηνη παράταση της σύμβασης, εφόσον  δοθεί.

5.Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να 
προσκομίσουν με την προσφορά τους και εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής,  ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
Κάθε  μειοδότης/τες  στο όνομα του/ων οποίου/ων θα κατακυρωθεί 
η προμήθεια ή μέρος αυτής, οφείλει/ουν να προσκομίσει/ουν στην Ι 
ΜΠ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% 
επί της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α.

6.Διεύθυνση: Παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από την    Ι ΜΠ/4ο ΕΓ, 16ης Οκτωβρίου, Βέροια, ΤΚ 59132, 
τηλ.: 2331032402, e mail: imp@army.gr 

7.Διαδικασία  
α.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της            

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσί-
ων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr  

β.Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρ-
τηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (συστημικός αριθμός διαγωνισμού 
92425).

8.Xρονικές Προθεσμίες Διαγωνισμού : 
α.Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη             

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται 
η 02 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59, ενώ σε έντυπη 
μορφή έως 7 Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη. Μετά παρέλευση της 
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υ-
ποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής   της προ-
σφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία  μέσω του συ-
στήματος,   βεβαιώνεται  αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης. Λοιπές λεπτομέρειες σχετικές με τη διαδικασία του 
διαγωνισμού, θα γνωστοποιούνται   αυτόματα, μέσω του  ΕΣΗΔΗΣ.

β.Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής  διεξαγωγής της 1ης Φάσης του 
διαγωνισμού (Αποσφράγιση - Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετο-
χής – Τεχνικής Προσφοράς), ορίζεται η 09 Ιουλίου 2020 και ώρα 
10:00.

γ. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, 
η άλλου ανυπέρβλητου κωλύματος, οφειλόμενου σε γεγονότα μη 
δυνάμενα να προβλεφθούν, κατόπιν σχετικής πιστοποίησης από 
το Αρμόδιο Υπουργείο η Μεραρχία   θα προχωρήσει σε μετάθεση 
κάθε δημοσιευμένης πράξης της, καταρχήν για διάστημα επτά 
ημερών και σε υπέρβαση του υπόψη κωλύματος, με νεώτερη από-
φαση, ανηρτημένη στο ΕΣΗΔΗΣ.

δ. Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από τους όρους της δια-
κήρυξης, θα υποβληθούν και σε έντυπη μορφή στην Ι ΜΠ/4ο ΕΓ 
(Στρατόπεδο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΜΥΝΤΑ», ΤΚ 59132, Βέροια.

9. Κριτήριο Κατακύρωσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται μόνο βάσει 
τιμής, σε κάθε είδος ξεχωριστά. 

10.  Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή, ορίζεται σε ένα 
(1) έτος, με δυνατότητα παράτασης  ενός (1) επιπλέον εξαμήνου, με 
τους ίδιους όρους και    τιμές.

11. Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος.
12. Τα έξοδα δημοσίευσης, θα βαρύνουν τη στρατιωτική υπηρεσία.
13. Αιτήματα για παροχή πληροφοριών που δεν υποβάλλονται 

εγκαίρως δεν δημιουργούν καμία υποχρέωση στη στρατιωτική Υ-
πηρεσία  για την παροχή   διευκρινήσεων και εξετάζονται μόνο εάν 
αυτή έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός 
του εναπομείναντος χρόνου.

14. Τα ανωτέρω αιτήματα, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή.

15. Κανένας υποψήφιος δε μπορεί να επικαλεσθεί σε καμία 
περίπτωση  προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της στρατιωτικής 
υπηρεσίας σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

16. Δημοσίευση της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο (τοπικής 
κυκλοφορίας) την 04 Ιουνίου 2020.

 Εκ της στρατιωτικής υπηρεσίας



Την Τετάρτης (03/06)πραγματοποιήθηκε ησυ-
νάντησητουυφυπουργούΑθλητισμού,ΛευτέρηΑυ-
γενάκη με τονπρόεδρο της Super League,Μηνά

ΛυσσάνδρουκαιτοναντιπρόεδροτηςΠΑΕ
ΟΦΗ, Ηλία Πουρσανίδη προκειμένου να
συζητηθεί ηπρόταση της κρητικής ομάδας
γιαπαρουσίαφιλάθλωνστο20%τηςχωρη-
τικότηταςτωνγηπέδων.

Οι κ.κ.Λυσσάνδρου και Πουρσανίδης
ανέλυσαντοπλάνοστονυφυπουργόΑθλη-
τισμού,αλλάδενυπήρξεκάποιααπόφαση,
αφού οι τρεις άνδρες θα έχουν νέασυνά-
ντησητηνπροσεχήεβδομάδαπροκειμένου
να συζητηθεί το αίτημα των ομάδων της
SuperLeague,ανάλογαμε την εξέλιξη της
πανδημίας στην Ελλάδα, σε συνεννόηση

καιμετιςυγειονομικέςαρχέςτηςχώρας.
ΑνπροκύψειθετικήεισήγησηαπότηνΕπιτροπή

που έχει συσταθεί για την αντιμετώπιση του κορο-
νοϊού, τότε δεν αποκλείεται μελ-
λοντικά να επιτραπεί ηπαρουσία
φιλάθλων στις εξέδρες, αρκεί να
τηρηθεί αυστηρά το υγειονομικό
πρωτόκολλο.Αξίζει να σημειωθεί
πωςστηνπρώτησυνάντηση των
κ.κ.Αυγενάκη,Λυσσάνδρου και
Πουρσανίδη δεν συζητήθηκε συ-
γκεκριμένο ποσοστό παρουσίας
στα γήπεδα, αφού γι’ αυτό είναι
αρμόδια η Επιτροπή. Το βέβαιο
είναιπωςστηνπρώτηαγωνιστική
δενθαυπάρχειπαρουσίακόσμου
στιςεξέδρες.

Τη ΔΕΥΤΕΡΑ 1 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 
συνεδρίασε το 

Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Ημαθίας 
και, έχοντας υπόψη την 
Απόφαση της Ελληνι-
κής Ποδοσφαιρικής 
Ομοσπονδίας 33/29-
4-2020, βάσει της υπ’ 
αριθ. 275/45/23-4-2020 
Τροπολογίας, που ψηφί-
στηκε από τη Βουλή 
των Ελλήνων, εντασσό-
μενη στο Νομοσχέδιο 
με τίτλο «Κύρωση της 
από 30/3/2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου “Μέτρα 
αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνο-
ϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 
διατάξεις (Α΄ 75) και άλλες διατάξεις», 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ να προχωρήσει η Επιτρο-
πή Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου σε 
άμεση τροποποίηση των Προκηρύξε-
ων των Ερασιτεχνικών Πρωταθλημά-
των της Ε.Π.Σ. Ημαθίας ποδοσφαιρι-
κής περιόδου 2019-2020, σύμφωνα με 
τις οποίες:

ΓιατηνΑ΄ΕρασιτεχνικήΚατηγορία
1.Ολοκληρώνονταιοιαγώνεςτηςποδοσφαιρικής

περιόδου 2019-2020 και επικυρώνεται οριστικά η
κατάταξη των ομάδων, όπως διαμορφώθηκε κατά
τηστιγμή της διακοπής τωνπρωταθλημάτων.Έτσι
οριστικοποιείταιηκατάταξητωνομάδωναπότην1η
μέχρικαιτη16ηθέση.

2.Καταργείταιηδιαδικασίατωνplay-offκαιplay-
out για την τρέχουσαποδοσφαιρικήπερίοδο2019-
2020.

3.Μετάτηνολοκλήρωσητωναγώνων:α)ΠΡΟ-
ΒΙΒΑΖΕΤΑΙστη Γ΄ΕθνικήΕρασιτεχνικήΚατηγορία
ηομάδαπουκατέλαβετην1ηθέσητηςβαθμολογίας
τηςκανονικήςπεριόδουτουπρωταθλήματος(ΠΑΟΚ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ),β)ΥΠΟΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙστηΒ΄Ερα-
σιτεχνικήΚατηγορίαοιομάδεςπουδενδιατηρούσαν
μαθηματικέςελπίδεςπαραμονήςκατάτηστιγμήτης
ολοκλήρωσης τουπρωταθλήματος (ΑΕΠΟΝΤΙΩΝ
ΒΕΡΟΙΑΣ,ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣ).

ΓιατηΒ΄ΕρασιτεχνικήΚατηγορία
1.Ολοκληρώνονται οι αγώνες τηςποδοσφαιρι-

κήςπεριόδου2019-2020καιεπικυρώνεται
οριστικάηκατάταξητωνομάδων,όπωςδι-
αμορφώθηκεκατάτηστιγμήτηςδιακοπής
των πρωταθλημάτων. Έτσι οριστικοποι-
είται η κατάταξη τωνομάδωναπό την 1η
μέχρικαιτη10ηθέσηκαθενόςεκτωνΔΥΟ
(2)Ομίλων.

2.Καταργείταιηδιαδικασίατωνplay-off
και play-out για την τρέχουσαποδοσφαι-

ρικήπερίοδο2019-2020καιακυρώνονταιόλοιοια-
γώνεςτηςανωτέρωδιαδικασίαςπουείχανδιεξαχθεί
μέχριτηστιγμήτηςδιακοπήςτουπρωταθλήματος.

3.Μετάτηνολοκλήρωσητωναγώνων:α)ΠΡΟ-
ΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ στηνΑ΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία οι
ομάδεςπου κατέλαβαν τιςπρώτεςΔΥΟ (2) θέσεις
της βαθμολογίας της κανονικήςπεριόδου καθενός
εκ τωνΔΥΟ (2)Ομίλων του πρωταθλήματος (ΑΕ
ΣΧΟΙΝΑ,ΑΧΘΟΣΑΡΟΥΡΗΣ,ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ,ΑΤΡΟ-
ΜΗΤΟΣΔΙΑΒΑΤΟΥ),β)ΥΠΟΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙστηΓ΄Ε-
ρασιτεχνικήΚατηγορίαοιομάδεςπουκατέλαβαντη
10ηθέση τηςβαθμολογίας τηςκανονικήςπεριόδου
καθενόςεκτωνΔΥΟ(2)Ομίλωντουπρωταθλήματος
(ΝΕΑΓΕΝΕΑΝΕΑΣΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ,ΔΟΞΑΝΑΟΥ-
ΣΑΣ).

ΓιατηΓ΄ΕρασιτεχνικήΚατηγορία
1.Ολοκληρώνονταιοιαγώνεςτηςποδοσφαιρικής

περιόδου 2019-2020 και επικυρώνεται οριστικά η
κατάταξητωνομάδων,όπωςδιαμορφώθηκεκατάτη
στιγμήτηςδιακοπήςτωνπρωταθλημάτων.Έτσιορι-
στικοποιείταιηκατάταξητωνομάδωναπότην1ημέ-
χρικαιτη6ηθέσηκαθενόςεκτωνΔΥΟ(2)Ομίλων.

2.Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων, ΠΡΟ-
ΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ στη Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία οι
ομάδεςπου κατείχαν τιςπρώτεςΤΡΕΙΣ (3) θέσεις
της βαθμολογίας τουπρωταθλήματος καθενός εκ
τωνΔΥΟ (2)Ομίλων τουπρωταθλήματος (ΑΠΟΛ-
ΛΩΝΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ,ΔΟΞΑΒΡΥΣΑΚΙΟΥ,ΑΕΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ,ΔΟΞΑΑΣΩΜΑΤΩΝ,ΑΕΚΑΒΑΣΙΛΩΝ,
ΕΡΜΗΣΤΡΙΛΟΦΟΥ)κατάτηστιγμήδιακοπήςτους.

Επιπλέον, ακυρώνεται η διεξαγωγή τουΑγώνα
για τηνανάδειξη τουΠρωταθλητή τηςΒ΄και τηςΓ΄
ΕρασιτεχνικήςΚατηγορίας.

ΗτροποποίησητωνΠροκηρύξεωνθααναρτηθεί
τις επόμενες ημέρες στην επίσημη ιστοσελίδα της
Ένωσης.
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Μετά το τέλος της σημερινής (3/6) 
σύσκεψης των ομάδων της SL2, η 
Ένωση Super League 2 - Football 

League εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία 
μεταξύ άλλων αναφέρει και την ενιαία πρό-
ταση αναδιάρθρωσης των κατηγοριών που 
θα κατατεθεί στην ΕΠΟ και στον υφυπουρ-
γό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη.

Πιοσυγκεκριμένα,θαπροταθείηΣούπερΛιγκ1
νααποτελείταιαπό18ομάδες,ηΣούπερΛιγκ2από
16καιηΦούτμπολΛιγκαπό14ομάδες.

Αναλυτικάηανακοίνωση:
ΟλοκληρώθηκετοδιοικητικόσυμβούλιοτηςΈνω-

σηςΕπαγγελματικούΠοδοσφαίρουΑ2καιΒΕθνικής
Κατηγορίας, απόντος μόνο του εκπροσώπου της
ΠΑΕΔόξαΔράμας.

1)Ταμέλη ενημερώθηκαν για τησυνάντησημε
τονΠΣΑΠ,στονοποίοθααποστείλουνπρότασηνα
πληρωθούνόλαταδεδουλευμέναμέχρι τηδιακοπή
τουπρωταθλήματοςλόγωτηςπανδημίας

2)Έγινεενημέρωσησχετικάμετηντηλεδιάσκεψη

τηςΥγειονομικήςΕπιτροπήςSL2.
3)Αποφασίστηκε η συνέχιση και ολοκλήρωση

τουπρωταθλήματοςSuper League 2, αγωνιστικής
περιόδου 2019-2020 (29/6 η 21η και 4/7 η 22ηα-
γωνιστική).Ακολούθως ορίστηκε επιτροπήπου θα
πλαισιώσει τοτριμελέςπροεδρείοτηςΈνωσηςυπό
τους κ.κ.Αϊβάζογλου, Κολοκυθά,Μονεμβασιώτη,
Ροκάκη και Χριστοβασίλη και θα συναντηθούν με
τηνΕΠΟ,τηνΕΡΤκαιτονΥφυπουργόΑθλητισμούκ.
ΛευτέρηΑυγενάκηπροκειμένου νασυζητήσουν και
ναλύσουνταπροβλήματαπουέχουνπροκύψειγια
τηνπραγματοποίησητωνπλέιοφκαιπλέιάουτ.

4)Αποφασίστηκεητροποποίησηπροκήρυξηςκαι
ηοριστικήδιακοπήτουΠρωταθλήματοςτηςFootball
League,αγωνιστικήςπεριόδου2019-2020.

5)Αποφασίστηκε ναπροταθεί στην εκτελεστική
επιτροπή της ΕΠΟ ολοκληρωμένηπρόταση ανα-
διάρθρωσηςπουθαπεριλαμβάνει 18 ομάδεςστην
SL1, 16στηνSL2 και 14 στην FL, χωρίς κανέναν
υποβιβασμόσεκαμίααπότιςτρειςκατηγορίες.

6)Ψηφίστηκε ομόφωνασυνεργασία τηςSuper
League2,μετοΠανεπιστημίουΠελοποννήσου,την
EFLChampionship και την ΙΑΣΙΣΜΚΟγια τοπρό-
γραμμα«NewYouthFootball».

Ηενιαίαπρότασηαναδιάρθρωσης
τηςΈνωσηςSuperLeague2

καιFootballLeague

Αποφάσεις Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Ημαθίας 
σχετικά με τις τροποποιήσεις των 

προκηρύξεων και τους προβιβασμούς 
και τους υποβιβασμούς

Θετική η κυβέρνηση
για κόσμο στα γήπεδα

Το«μπαλάκι»στηνΥγειονομικήΕπιτροπή
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Στις δικαστικές αίθουσες επέστρεψαν δικηγόροι, δικαστές και δικα-
στικοί υπάλληλοι της Βέροιας καθώς ήδη με νομοθετική διάταξη ξεκίνη-
σε εκ νέου η επαναλειτουργία των Πολιτικών Δικαστηρίων της χώρας.

Χθες  Τετάρτη 3 Ιουνίου, διεξήχθησαν κανονικά οι δίκες και στα οχτώ 
ακροατήρια του Πρωτοδικείου της Βέροιας υπό την αυστηρή σύσταση 
της χρήσης ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από 
τους εισαγγελείς, δικαστές, γραμματείς, δικηγόρους και διαδίκου.

Σε κάθε ακροατήριο, αλλά και σε στο αίθριο του Δικαστικού Μεγά-
ρου, υπήρχαν συσκευασίες αντισητπτικού διαλύματος διαθέσιμου προς 
χρήση.

Σύμφωνα με την Πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Βέροιας, η 
οποία ήταν αναρτημένη, στον πίνακα ανακοινώσεων, δεν επιτρέπεται 
παραβρίσκονται εντός ακροατηρίου περισσότεροι των 21 ατόμων. Στην 
πραγματικότητα οι εισερχόμενοι ήταν ελάχιστοι ανά φορά καθώς οι ίδιοι 
οι δικηγόροι φρόντισαν να αναμένουν έξω από την αίθουσα την εκφώ-
νηση της υπόθεσής τους προκειμένου να αποφευχθεί συγχρωτισμός.

Από τις φωτογραφίες που εξασφαλίσαμε, γίνεται φανερό ότι η μάσκα 
δεν κατάφερε να κρύψει το χαμόγελο του νομικού κόσμου Βέροιας κα-
θώς αυτό αποτυπώθηκε στα μάτια τους.

Κανονικά από χθες οι δίκες και στα 8 ακροατήρια 
του Πρωτοδικείου Βέροιας



Για  μια ακόμα φορά μεγάλες  ζημιές  και  καταστροφές  
της  αγροτικής  παραγωγής  προκλήθηκαν  από  την έντονη  
χαλαζόπτωση που  έπληξε περιοχές του Δήμου Βέροιας 
την Κυριακή 31 Μαΐου.

Είναι το τρίτο  πλήγμα  μέσα  σε ένα μήνα που  δέχεται 
η  αγροτική  παραγωγή στο Νομό μας μετά  τη  χαλαζόπτω-
ση  στις  30 του Απρίλη  και την ανεμοθύελλα  στις  3 του 
Μάη.

Οι μικρομεσαίοι  αγρότες  του νομού  μας  βρίσκονται 
σε απόγνωση, είναι αντιμέτωποι με πολλές  ζημιές , που  
καταγράφονται στη  σοδειά  τους χωρίς να  εξασφαλίζεται 
από  το κράτος και  όλες τις  κυβερνήσεις  ως τώρα η  έ-
γκαιρη και  δίκαιη  αποζημίωσή  τους .Μόλις  πριν λίγες  
μέρες  έλαβαν τις  πετσοκομμένες αποζημιώσεις  από  την 
χαλαζόπτωση του Ιούνη το 2019  τη  στιγμή μάλιστα   που  
το εισόδημά  τους  λεηλατείται εξαιτίας  της  αντιλαϊκής πο-
λιτικής  της  ΕΕ και των αστικών  κυβερνήσεων. Αδυνατούν  
να ανταποκριθούν  στις  καθημερινές  ανάγκες της  οικογέ-
νειας , να  καλύψουν τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους

( καλλιεργητικά έξοδα , χρέη προς τρίτους, Τράπεζες, 
χαράτσια , ασφαλιστικές εισφορές).

Παραμένουν  ουσιαστικά απροστάτευτοι μπροστά  στις 
συνέπειες των φυσικών καταστροφών

καθώς ο ΕΛΓΑ που  χαρατσώνει   αγρότες  και κτηνο-
τρόφους  με  πολύ  υψηλά  ασφάλιστρα δεν  τους αποζημι-
ώνει έγκαιρα και επαρκώς  και  το  σύστημα που  διαθέτει 
για την αντιχαλαζική  προστασία  δεν  τους προστατεύει. 

Επιπλέον ο Κανονισμός  Κρατικών Οικονομικών Ενισχύ-
σεων ( ΠΣΕΑ) λόγω  των  περιορισμών και των ορίων που 
θέτει επιφέρει  διαχρονικά  αποκλεισμό  από  τις αποζη-
μιώσεις της  συντριπτικής πλειοψηφίας  των πληγέντων 
παραγωγών.

Μετά  τις καταστροφές  ακούμε πάντα  από  επίσημα  
κυβερνητικά  χείλη  και τα  παπαγαλάκια  τους να γίνεται 
κουβέντα  ότι  για  τις  ζημιές  φταίνε  τα  έντονα  καιρικά  
φαινόμενα και η κλιματική  αλλαγή. Παρακολουθούμε  κο-
κορομαχίες  ανάμεσα  στα αστικά  κόμματα  με σκοπό να  
“βγάλουν από το κάδρο”  τον  πραγματικό υπεύθυνο  που   
δεν είναι  άλλος από  την αντιλαϊκή πολιτική  της ΕΕ, όλων  
των αστικών κυβερνήσεων που  κυβέρνησαν ως τώρα με 
διάφορες μορφές . Είναι  η ίδια   πολιτική  που  εξυπη-
ρετεί  μόνο  το  μεγάλο  κεφάλαιο , είναι ο καπιταλιστικός  
δρόμος ανάπτυξης  που όλες υπηρετούν. Έντονα καιρικά  
φαινόμενα  υπήρχαν  και θα  ξαναϋπάρξουν . Η  αντιλαϊκή 
πολιτική  τους είναι  όμως αυτή που  τα κάνει καταστροφικά  
και   θεομηνίες.

Το ΚΚΕ  διεκδικεί :
 Να ληφθούν  όλα  τα  αναγκαία  μέτρα  προκειμένου  

να γίνουν από  τον ΕΛΓΑ άμεσα οι  εκτιμήσεις  για  το σύ-
νολο  των  ζημιών.

Να αποζημιωθούν οι  πληγέντες  στο 100% της ζημιάς
Να στελεχωθεί ο ΕΛΓΑ  με μόνιμο  επιστημονικό  προ-

σωπικό.
Να  δοθούν  στο ακέραιο όλες  οι οφειλές  του κράτους 

προς τον ΕΛΓΑ  και να αυ-
ξηθεί η  κρατική χρηματο-
δότηση.

Να γίνει  άτοκη  ανα-
στολή   των χρεών  προς 
τους πληγέντες.

Να  υπάρξει πάγωμα 
των ασφαλιστικών  εισφο-
ρών  προς τους πληγέντες.

Καλούμε  τους μικρομε-
σαίους  αγρότες  να αγωνι-
στούν με  την εργατική τά-
ξη και  τα λαϊκά  στρώματα  
για  την λαϊκή αντεπίθεση 
για  έναν  δρόμο  ανάπτυ-
ξης που  θα έχει  στο επί-
κεντρό του  τον άνθρωπο  
και την ικανοποίηση  των 
σύγχρονων  λαϊκών  ανα-
γκών.

Τ.Ε του
 ΚΚΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
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Εθελοντική αιμοδοσία 
από τη ΜΙΕΖΑ Κοπανού

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

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

Το Δ.Σ.  

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

Βέροια 25-05-2020
Αριθμ.πρωτ.:1821

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφής-επανεγγραφής  

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

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

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

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

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

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

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Αξιολόγηση και αξιοποίηση τοπικών 
ποικιλιών από το Τμήμα Φυλλοβόλων

 Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας
 
Οι τοπικές ποικιλίες οπωροφόρων 

δένδρων έχουν το χαρακτηριστικά της 
προσαρμογής τους στις εκάστοτε οικο-
λογικές συνθήκες όπου έχουν αναπτυ-
χθεί και είναι απαραίτητο πρωταρχικό 
υλικό για τη δημιουργία νέων ποικιλιών 
γιατί περιέχουν μοναδική συστάδα γο-
νιδίων που διασφαλίζουν τα χαρακτηρι-
στικά της προσαρμοστικότητας και της 
παραγωγικότητας. Η διάσωσή και αξιο-
ποίησή τους έχει τεράστια σημασία για 
την επίτευξη αειφορικής παραγωγής και 
την ασφάλεια της παραγωγής τροφίμων 
για τις επόμενες γενεές. 

Οι γεωπόνοι ερευνητές του Τμήματος 
Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων 
πραγματοποιούν δράσεις καταγραφής 
και διάσωσης τοπικών ποικιλιών φυλ-
λοβόλων οπωροφόρων δέντρων (αχλα-
διάς, μηλιάς, βερικοκιάς, ροδακινιάς, δα-
μασκηνιάς, κερασιάς, κορομηλιάς, βυσ-
σινιάς, καρυδιάς, αμυγδαλιάς κ.α.), στα 
πλαίσια του έργου Fruitrees2Safeguard. 
Πραγματοποιούνται: καταγραφή φαινο-
τυπικών χαρακτηριστικών, φωτογραφή-
σεις, συλλέγονται δείγματα φύλλων και 
καρπών όπου γίνεται προσδιορισμός 
βιοχημικών και γενοτυπικών χαρακτηριστικών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., έλεγχος 
της φυτουγείας τους σε συνεργασία με το εργαστήριο Φυτοπαθολογίας του Α.Π.Θ., συλλέγεται πολλαπλασιαστικό υλικό και 
εγκαθίσταται στο ΤΦΟΔ (συνεργασία με το φυτώριο Τσεσμελή) καθώς και γίνεται μελέτη της ανθεκτικότητάς τους σε σημαντι-
κές ασθένειες.  

Όσοι διατηρούν τοπικές ποικιλίες οπωροφόρων δέντρων να επικοινωνήσουν με  γεωπόνους του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. στο 
2332041548. Οποιαδήποτε πληροφορία θα μας ήταν χρήσιμη για την αξιοποίηση της δυνατότητας που τώρα έχουμε με το 
έργο Fruitrees2Safeguard, για την διάσωση και αξιοποίησή των τοπικών ποικιλιών.

ΚΚΕ ΗΜΑΘΙΑΣ: Αγωνιστικό κάλεσμα 
των μικρομεσαίων αγροτών 
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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.

Πέμπτη 4-6-2020
13:30-17:30ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΛ.ΠΛΑ-

ΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534
21:00-08:00 ΠΑΠΑΡΗΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ

423310-67420

Φαρμακεία

Αυξημένα μέτρα Τροχαίας σε 
όλη την επικράτεια το τριήμερο

του Αγίου Πνεύματος
ΗΕλληνικήΑστυνομία,λόγωτηςαυξημένηςκίνησηςτωνεκδρο-

μέων, ενόψει του εορτασμού τηςΠεντηκοστής και τουΑγίουΠνεύ-
ματος, λαμβάνει αυξημέναμέτραΤροχαίας, κατά το διάστημααπό
5έως8Ιουνίου2020,σεόλοτοοδικόδίκτυοτηςΧώρας,μεσκοπό
τηνασφαλήμετακίνησητωνπολιτώνκαιτηνπρόληψητωντροχαίων
ατυχημάτων.Οσχεδιασμόςτωνμέτρωνπεριλαμβάνει:

•ανάπτυξημέτρωνκαιειδικώνδράσεωνεντόςτωνπόλεων,καθ’
όλη την εορταστικήπερίοδο, για την εξασφάλισηαπρόσκοπτης και
ασφαλούςκίνησηςοχημάτωνκαιπολιτώνκαιιδιαίτερατωνευαίσθη-
τωνπληθυσμιακώνομάδων,

• αυξημένηαστυνομικήπαρουσία και ενισχυμένηαστυνόμευση
τωνσημείωντουοδικούδικτύου,όπουπαρατηρείταισυχνότηταπρό-
κλησηςτροχαίωνατυχημάτων,

•αυξημέναμέτρατροχαίαςστιςεισόδους-εξόδουςμεγάλωναστι-
κώνκέντρων,όπουπαρατηρείταιμεγάληκίνησηοχημάτων,

•συγκρότησησυνεργείωνγενικώνκαιειδικώντροχονομικώνελέγ-
χων(ιδιαίτεραγιατηβεβαίωσηεπικίνδυνωνπαραβάσεωνπουβάσει
στατιστικώνστοιχείωνευθύνονταιγιατηνπρόκλησησοβαρώντροχαί-
ωνατυχημάτων,όπωςυπερβολικήταχύτητα,οδήγησηυπότηνεπή-
ρειααλκοόλ,αντικανονικόπροσπέρασμα,χρήσηκινητώντηλεφώνων
κατάτηνοδήγηση,μηχρήσηπροστατευτικούκράνουςκλπ),

•αυξημέναμέτρατροχαίαςσεχώρουςόπουπαρατηρείταιμαζική
διακίνησηεπιβατών(αεροδρόμια,λιμάνια,σταθμοί,κ.λπ.),

• έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με όλους
τουςσυναρμόδιουςΦορείς–Υπηρεσίες,γιατηνάμεσηαντιμετώπι-
σηκαιεπίλυσηπροβλημάτωνπουτυχόνθαανακύψουνκαι

• ενημέρωση τωνπολιτών μέσω τωνΥπηρεσιώνΕπικοινωνίας
τουΣώματος,σεκάθεπερίπτωσηπουκαθίσταταιαναγκαίαηευρεία
πληροφόρησητουκοινούγιατηνύπαρξητυχόνκυκλοφοριακώνκαι
άλλωνπροβλημάτων.

Επισημαίνεταιότι, καθ’όλη τηδιάρκεια εφαρμογής τωνμέτρων,
θαβρίσκονταισεαυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο τοπρο-
σωπικό όσο και τα μέσα της ΕλληνικήςΑστυνομίας, κυρίως των
ΥπηρεσιώνΤροχαίαςΑστυνόμευσης. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν
περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο
προσωπικόκαιεξοπλισμόγιατηναποτελεσματικήαστυνόμευσητου
οδικούδικτύου της χώρας.Επιπρόσθετα, κατά τηνπερίοδο εορτα-
σμούτηςΠεντηκοστήςκαι τουΑγίουΠνεύματοςθα ισχύσειαπαγό-
ρευσηκυκλοφορίαςφορτηγώνωφέλιμουφορτίουάνωτου1,5τόνου.
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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,στηΒέ-
ροια,μεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας.Τηλ.:6980136902,
2331041601&6988564576.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθαρίστριεςσεενοκιαζόμεναδια-
μερίσματαστηνΚασσάνδραΧαλκιδικής, εξασφαλι-
σμένηδιατροφή,στέγηκαιασφάλισηγιασεζόν.Τηλ.:
6976689089.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαγια τοεξωτερικοκυλικείο του
ΝοσοκομείουΒέροιας.ΏρεςεπικοινωνίαςΜΟΝΟαπό
18.00έως21.00στοτηλ.:6944577645.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ‘’TSIFLIDISSECURITY’’
ζητάειναπροσλάβειγιαμόνιμηαπασχόληση,εξωτε-
ρικόπωλητήήπωλήτριαγια τουςΝομούςΗμαθίας,
Πέλλας,Θεσσαλονίκης.Απαραίτηταπροσόντα, ευ-
χέρειαλόγου,αγγλικήγλώσσα,δίπλωμααυτοκινή-
του,άδειαεργασίαςπροσωπικούασφαλείας,εμπειρία
μεβιογραφικόκαισυστάσεις.Μισθός,ασφάλισηκαι
ποσοστά.Παραλαβήδικαιολογητικώνμεσυνέντευξη
στακεντρικάγραφείαμας,Θεσσαλονίκης45Βέροια
www.securitytsiflidis.gr-sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.
2331027102.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΣκυροδέματος«ΠΥΡΑΜΙΣΑΤΕ»ζητά
οδηγούς μπετονιέρας, οδηγούς επικαθήμενου και
χειριστέςαντλίαςσκυροδέματος.Τηλ.:6948549279
&2332043050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για σέρβις σε καφέ-μπαρ.
Πληροφορίες:6980760244.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μισθοδοσία
κατάπροτίμησητουπρογράμματοςEpsilonγιαΛο-
γιστικόΓραφείο.Τηλ.:2331076870&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπεριποίησηγερόντων

καιγια24ωρηαπασχόληση,καθαριότηταγραφείων
καισκάλες.Τηλ.:6946479828.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣαπόφοιτοςΤΕΙμεγνώσειςφυσι-
κοθεραπείαςΖΗΤΑεργασίαγιαναπαρέχειυπηρεσί-
εςείτεστοΝοσοκομείο,είτεκατ’οίκον.Πληροφορίες
στατηλέφωνα2331025520&6948798051.

ΚΥΡΙΑΕλληνίδααναλαμβάνει τηφροντίδακαι
περιποίηση ηλικιωμένων για 24ωρη βάση.Τηλ.:
6986276287.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4,1800κυβικά,μοντέλο1996,

υγραέριο,160.000χιλιόμετρα,μαύροχρώμα.Τηλ.:
6973473304.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ-ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΑΝΔΡΑΣ38ετώναπότηΒέροια,επιθυμείγνωριμία

μεκοπέλα25-40ετών.Τηλ.:6974706470.
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά

Κυρία έως50 ετώνγιαοοβαρήσχέση.Τηλ.: 6984
040769.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστον

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

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

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



Δωρεάν τηλεκπαί-
δευση για επιχειρημα-
τίες, στελέχη και ερ-
γαζομένους σε όλο το 
φάσμα των επαγγελ-
ματιών του τουρισμού 
αρχίζει η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονί-
ας, με πρωτοβουλία 
του Περιφερειάρχη 
Απόστολου Τζιτζικώ-
στα.

Τα διαδικτυακά σε-
μινάρια θα έχουν ως 
αντικείμενο την εκπαί-
δευση και επιμόρφω-
ση όσων ασχολούνται 
με τον τουρισμό στην 
Κεντρική Μακεδονία 
για τα νέα υγειονομι-
κά πρωτόκολλα, που 
οφείλουν να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις για την προστασία του κοινού 
από τον κορονοϊό.

Η τηλεκπαίδευση θα γίνει μέσω του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Κε-
ντρικής Μακεδονίας και σε σύσκεψη που συγκάλεσε ο κ. Τζιτζικώστας, 
με τον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Χρήστο Μήττα, τον Αντιπερι-
φερειάρχη Σερρών Παναγιώτη Σπυρόπουλο, τον Τομεάρχη Τουρισμού 
Αλέξανδρο Θάνο και τον Διευθυντή του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
Κεντρικής Μακεδονίας Γιώργο Αραπάκη αποφασίστηκαν οι τρεις κύκλοι 
των σεμιναρίων.

«Στόχος μας είναι οι φετινοί επισκέπτες της Κεντρικής Μακεδονίας 
να είναι απολύτως ασφαλείς από τον κορονοϊό. Κι αυτό θα γίνει μόνο 
εφόσον όλοι όσοι εμπλέκονται στον τουρισμό εφαρμόσουν σωστά τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα. Δεν είναι θέμα εικόνας, αλλά ουσίας. Επι-
χειρηματίες και εργαζόμενοι στα τουριστικά επαγγέλματα πρέπει να 
προστατέψουν πρώτα τους εαυτούς τους και στη συνέχεια τους επισκέ-
πτες. Είναι μια δύσκολη άσκηση, στην οποία η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας δίνει τη λύση, δίνοντας παράλληλα ανάσα στον τουρισμό 
το φετινό καλοκαίρι. Εκπαιδεύουμε όλο τον κλάδο του τουρισμού δω-
ρεάν, μέσω της πλατφόρμας που δημιουργήσαμε στο Κέντρο Δια Βίου 
Μάθησης Κεντρικής Μακεδονίας. Μόνο στην πρώτη φάση έχει προβλε-
φθεί να εκπαιδευτούν επιλεγμένα στελέχη από περισσότερες των 2.000 
τουριστικών επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία θα 
κληθούν να μεταφέρουν τις γνώσεις που απέκτησαν σε όλους τους α-

πασχολούμενους στις επιχειρήσεις 
τους, ώστε να δημιουργήσουμε έ-
τσι ένα πλέγμα προστασίας συνο-
λικά του τουρισμού στην Κεντρική 
Μακεδονία. Τα στελέχη που θα εκ-
παιδευτούν θα είναι οι υγειονομικοί 
υπεύθυνοι των επιχειρήσεων. Οι 
εκπαιδευτές θα είναι γιατροί δια-
φόρων ειδικοτήτων, υγιεινολόγοι, 
επόπτες υγείας, στελέχη της Περι-
φέρειας και στελέχη επιχειρήσεων, 
με πιστοποίηση και εμπειρία στην 
εκπαίδευση και θα χορηγείται βε-
βαίωση παρακολούθησης. Η Περι-
φέρεια φροντίζει ώστε η Κεντρική 
Μακεδονία να είναι ένας ασφαλής 
τουριστικός προορισμός», τόνισε ο 
κ. Τζιτζικώστας.

Οι κατηγορίες στις οποίες θα 
πραγματοποιηθεί η τηλεκπαίδευση 
είναι τρεις:

1.Τουριστικά καταλύματα και κατασκη-
νώσεις.

2.Εστίαση, καφέ, μπαρ και εστιατόρια.
3.Τουριστικές επιχειρήσεις οδικών με-

ταφορών, τουριστικά γραφεία (εκμετάλλευ-
ση τουριστικών λεωφορείων – Δημόσιας 
Χρήσης τουριστικά λεωφορεία ανοιχτού και 
κλειστού τύπου) και ενοικίασης αυτοκινή-
των.

Οι αιτήσεις της πρώτης φάσης για την 
εκπαίδευση των ιδιοκτητών και εργαζόμε-
νων στα τουριστικά καταλύματα θα κατατί-
θενται μέχρι τις 12 Ιουνίου και τα τμήματα 
εκπαίδευσης των 25 ατόμων θα αρχίσουν 
από τις 15 Ιουνίου. Οι αιτήσεις υποβάλλο-
νται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής φόρμας 
στο www.kekpkm.gr. Τα σεμινάρια θα διαρ-
κέσουν για δύο ή τρεις μέρες, με σύγχρονη 
και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.

Τα σεμινάρια της πρώτης φάσης είναι 
12 ωρών και περιλαμβάνουν εκπαίδευση 
στις πηγές και τους τρόπους μετάδοσης 
του κορονοϊού, τα γενικά στοιχεία του υ-

γειονομικού πρωτοκόλλου για τα τουριστικά καταλύματα (ανάπτυξη 
σχεδίου δράσης, ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος, 
τήρηση αρχείων εκπαίδευσης και πρόσληψης κάθε εργαζόμενου και 
αρχείο καταλύματος και συμβάντων) και τις διαδικασίες ενημέρωσης 
των αρμοδίων του ξενοδοχείου, των πελατών και των συνεργατών. 
Επίσης περιλαμβάνεται εκπαίδευση για την αντιμετώπιση ασθένειας 
του προσωπικού, τα βασικά μέτρα πρόληψης της μετάδοσης του ιού 
(βασικά προστατευτικά μέτρα πελατών και προσωπικού, μέσα ατομικής 
προστασίας και ενίσχυση υπηρεσιών υγιεινής σε όλους τους κοινό-
χρηστους χώρους), τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος και τις οδηγίες 
απολύμανσης. Στο ίδιο πλαίσιο τα στελέχη θα εκπαιδευτούν για τις 
υπηρεσίες καταλυμάτων (υποδοχής, ορόφου, λινοθήκης και πλυντηρί-
ων, εστίασης, ατομικών περιποιήσεων, spa και κοινόχρηστων εγκατα-
στάσεων, χώρων αναψυχής για παιδιά, χώρων εκδηλώσεων εντός των 
καταλυμάτων και κοινόχρηστων χώρων. Επίσης, η τηλεκπαίδευση της 
πρώτης φάσης περιλαμβάνει τη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών, 
δεξαμενών υδροθεραπείας, εγκαταστάσεων υδάτων αναψυχής, διάταξη 
παραλίας, τη λειτουργία κλιματιστικών και αερισμού των χώρων, την 
προστασία της δημόσιας υγείας στα συστήματα ύδρευσης και αποχέ-
τευσης, τη λειτουργία εμπορικών καταστημάτων εντός των καταλυμά-
των και την υπηρεσία transfer πελατών.

P Στις 15 Ιουνίου ανοίγουν τα γυμναστή-
ρια και στις 6 η εστίαση στους εσωτερικούς 
χώρους. Γιατί μέχρι τώρα ούτε να γυμναστού-
με ούτε να φάμε μπορούσαμε…

 
P Στις 29 ανοίγουν και οι κατασκηνώσεις. 

Ταμάμ! Γιατί πάντα τέλος του μήνα μάς κόβεται η 
όρεξη.

 
P Πλέον και μουσική σε θάλασσες κι α-

κτές. Κυρίως για να μην ακούγονται τόσο ενο-
χλητικά οι ρακέτες.

 
P Τώρα μένουν τα νυχτερινά κέντρα, γιατί 

τον αποζητούμε σφόδρα και τον νυχτερινό πολιτι-
σμό μας. Η κανονικότητα κανονικά.

 
P Free Πάολα!
 
P Η αγάπη θέλει να πάμε κάπου το τριήμε-

ρο. Σκέφτομαι να πάμε για σουβλάκια.
 
P Η ζωή είναι ένας μεγάλος καμβάς, λέει. 

Εμείς μάλλον ακούσαμε καβγάς.
 
P Ποια η διαφορά σχέσης και γάμου; Τον γά-

μο τον αποφασίζει εκείνη.
 
P Στις περιπτώσεις ισχυρής προσωπι-

κότητας, όπως η αγάπη, κι η σχέση δεν είναι 
απαραίτητο να τη γνωρίζουν κι οι δύο.

 
P Όταν είχαμε γνωριστεί, βγαίναμε κάθε μέ-

ρα μαζί, ώσπου ξαφνικά μού ανακοίνωσε ότι τα 
φτιάξαμε. Κι εκεί άρχισαν όλα. Και τελείωσαν.

 
P Δύο διδακτικές ιστορίες για τη συνέχεια 

του σημερινού μας… αφιερώματος:
 
P Η πρώτη:

Εν αρχή ο Θε-
ός έφτιαξε τον Α-
δάμ και του είπε:

-Κατέβα στην 
κοιλάδα!

-Τι είναι κοι-
λάδα; ρώτησε ο 
Αδάμ, κι ο Θεός 
του εξήγησε.

-Ανέβα  στο 
βουνό που είναι 
στο τέλος της κοι-
λάδας, του είπε ο 
Θεός.

-Τι είναι βου-
νό;  ρώτησε  ο 
Αδάμ, κι ο Θεός 
του εξήγησε.

-Εκεί θα βρεις 
μια σπηλιά. του 
είπε ο Θεός.

-Τι είναι σπη-
λιά;  ρώτησε ο 
Αδάμ, κι ο Θεός 
του εξήγησε.

- Μ έ σ α  σ τ η 
σπηλιά υπάρχει 
μια γυναίκα, του 
είπε ο Θεός.

-Τι είναι γυναίκα; ρώτησε ο Αδάμ, κι ο Θεός 
του εξήγησε.

-Αυξάνεσθε και πληθύνεστε! είπε μετά ο Θεός
-Τι είναι αυξάνεσθε και πληθύνεστε; ρώτησε ο 

Αδάμ, κι ο Θεός του εξήγησε.
Ξεκίνησε λοιπόν ο Αδάμ, κατέβηκε την κοιλά-

δα, ανέβηκε στο βουνό, βρήκε τη σπηλιά, μπήκε 
στη σπηλιά, βρήκε τη γυναίκα, και μετά από 15 
λεπτά βγήκε από τη σπηλιά, κατέβηκε το βουνό, 
διέσχισε την κοιλάδα και πλησίασε τον Κύριο και 
τον ρώτησε:

-Τι είναι πονοκέφαλος;
 
P Και η δεύτερη:
 Η γυναίκα παραπονιέται στο ινστιτούτο 

αδυνατίσματος ότι, αντί να χάνει βάρος, παίρ-

νει.
-Να σας πω τι έγινε προχτές, διηγείται. Έ-

φτιαξα μια τούρτα για τα γενέθλια του άντρα 
μου και στο τραπέζι το βράδυ, φάγαμε τη μι-
σή. Την άλλη μέρα κοίταγα όση είχε απομείνει 
και αποφάσισα να κόψω μια λεπτή φετούλα 
και να τη φάω. Η μια φέτα έφερε την άλλη και 
στο τέλος δεν έμεινε τίποτα απ’ την τούρτα! Γι’ 
αυτό είμαι στενοχωρημένη: δεν έχω δυνατή 
θέληση και δεν μπορώ να επιβληθώ στον εαυ-
τό μου… λέει.

-Κι ο άντρας σου τι είπε όταν διαπίστωσε 
ότι είχες φάει και την υπόλοιπη μισή τούρτα; 
ρώτησε μια άλλη χοντρή.

-Δεν το κατάλαβε, γιατί αμέσως έφτιαξα μια 
άλλη τούρτα κι έφαγα τη μισή!

K.Π.

www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 202016

Απ. Τζιτζικώστας: «Η Περιφέρεια φροντίζει ώστε η Κεντρική 
Μακεδονία να είναι, ασφαλής τουριστικός προορισμός» 

- Από τις 15 Ιουνίου οι αιτήσεις συμμετοχής στα σεμινάρια
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