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Για μια χώρα 
με αυτοπεποίθηση 

και ασφάλεια 
για το μέλλον

Της Έφης Αχτσιόγλου
Εκπρόσωπος Τύπου ΣΥΡΙΖΑ, Υ-

πουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σελ. 8

Φρόσω 
Καρασαρλίδου: 
Η εντιμότητα 
προηγείται 

και της Αριστεράς 
και της Δεξιάς. 

Κι αυτό προσπαθώ 
να υπηρετώ, 

γιατί αυτό είναι
 το χρέος μου

Σελ. 4

Αύριο στη 
Βέροια ο 
Κυριάκος 

Μητσοτάκης (;)

Σελ. 2
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Τι κρίμα που δεν «ζούμε»
τα άλση της Βέροιας…

Ένα έντομο που «τρώει» τα πεύκα γίνεται η αφορμή 
να θυμηθούμε τα άλση που έχουμε στην πόλη μας και 
να αναρωτηθούμε τι δεν κάνουμε σωστά για να τα χαι-
ρόμαστε όσο πρέπει. Άλσος Παπάγου, Βικέλα, Τριπο-
τάμου, αλλά και αυτό του Αλιάκμονα που δεν «χτύπη-
σε» το έντομο, είναι σημεία της πόλης που θα έπρεπε 
να προσελκύουν τους βεροιώτες, ειδικά τέτοιες ημέρες 
καύσωνα και να απολαμβάνουν την δροσιά τους. Αν 
εξαιρέσουμε το θερινό θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» στο 
άλσος Παπάγου, που επισκεπτόμαστε σε παραστά-
σεις και συναυλίες του καλοκαιριού, δεν υπάρχει καμία 
ουσιαστική αξιοποίηση. Πόσο πιο όμορφη θα ήταν η 
ζωή του βεροιώτη, αν μπορούσε να «αποδράσει» μέσα 
στην ίδια του την πόλη σε αυτούς τους μικρούς πράσι-
νους παραδείσους, που θα τον κάνουν να ξεχαστεί από 
την ρουτίνα της  καθημερινότητας. Μέσα στα μεγαλό-
πνοα σχέδια που μπορεί να χαράσσουν οι διοικούντες, 
ας έχουν στο μυαλό τους και την αξιοποίηση αυτών των 
«στολιδιών» που τα αφήνουμε ανεκμετάλλευτα.  
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Κυρώσειςσεμέλη
εφορευτικώνεπιτροπών

πουκλήθηκαν
αλλάδεθαπαραστούν…

Δυο μέρες έμειναν για τις εθνικές  εκλογές και  υποψήφιοι 
κόμματα και κρατικός μηχανισμός βρίσκονται σε κατάσταση 
«συναγερμού» ενόψει κάλπης. Σε ετοιμότητα όμως πρέπει να 
βρίσκονται και οι πολίτες, καθώς εκτός από τους ψηφοφόρους, 
στα εκλογικά κέντρα θα πρέπει να προσέλθουν και όσοι κλη-
θούν ως μέλη εφορευτικής επιτροπής, αφού η συμμετοχή τους 
στην εκλογική διαδικασία δεν είναι προαιρετική αλλά υποχρεω-
τική. Εάν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν προσέλθουν 
να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους γιατί απουσιάζουν ή 
κωλύονται ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, αναπληρώνονται από 
τα αναπληρωματικά μέλη. Εάν η αναπλήρωση είναι αδύνατη η 
εκλογή διεξάγεται από τα παρόντα μέλη ή ακόμη και μόνο από 
τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, αντιπρόσωπο της 
δικαστικής αρχής.

Ωστόσο προκειμένου κάποιος να μην αντιμετωπίσει τις 
συνέπειες που ορίζει ο νόμος σε περίπτωση μη παρουσίας θα 
πρέπει να προσκομίσει:

•Χαρτί από δημόσιο νοσοκομείο, σε περίπτωση ασθένειας
•Βεβαίωση από τον εργοδότη του ότι τον απασχολούσε κα-

τά την ημέρα των εκλογών.
•Έγκυρο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει το λόγο του 

κωλύματος του να παρουσιαστεί.
Όσα μέλη εφορευτικών επιτροπών δεν εμφανιστούν τι-

μωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών μέχρι δύο 
χρόνια και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων που προ-
βλέπονται στο άρθρο 63 του Ποινικού Κώδικα, από έξι μήνες 
μέχρι δύο χρόνια».

Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που ψηφοφόροι έχουν ο-
ριστεί μέλη εφορευτικών επιτροπών και δεν ενημερώθηκαν 
εγκαίρως με αποτέλεσμα να το μαθαίνουν την ώρα που πάνε 
να ψηφίσουν καθώς οι δικαστικοί αντιπρόσωποι έχουν σημει-
ώσει τα ονόματα τους στους εκλογικούς καταλόγους.

Στην περίπτωση που κάποιος αρνηθεί να παραμείνει μέχρι 
την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης καλεί-
ται η αστυνομία.

Το νου σας…

Κλιματιζόμενος χώρος στο Κ.Α.Π.Η. της  Αριστοτέλους 
στη Βέροια για τις ημέρες του καύσωνα

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας σε συνεργασία με το 
Κ.Α.Π.Α.  ανακοινώνει ότι θα λειτουργεί ως κλιματιζόμενος  χώρος φιλοξενίας των πολιτών για προστασία τους από 
τις υψηλές  θερμοκρασίες , ο χώρος του Κεντρικού Κ.Α.Π.Η.  στην οδό Αριστοτέλους 3 , στη Βέροια κατά τις ώρες λει-
τουργίας του από τα 7.00 έως τις 3.00 το μεσημέρι.

1,2 εκατ ευρώ χθες για τα αχλάδια «Κρυστάλλια»
από το de minimis 

Ολοκληρώθηκε χθες 
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 
(Οργανισμός Πληρω-
μών και Ελέγχου Κοι-
νοτικών Ενισχύσεων)  η 
καταβολή της έκτακτης 
κρατικής ενίσχυσης 
ήσσονος σημασίας (de 
minimis) για την καλλι-
έργεια αχλαδιών ποι-
κιλίας «Κρυστάλλια» 
στους λογαριασμούς 
1.812 παραγωγών της 
χώρας, που υπέστησαν 
ζημιές από τις βροχο-
πτώσεις του 2018.

 Το συνολικό ποσό, 
που πιστώθηκε, ήταν 
1.198.402,31 ευρώ.

Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο ότι το εκλογικό «επιτε-
λείο» του υποψηφίου βουλευτή της Ν.Δ. Φώτη Κουτσου-
πιά, αποτελείται αποκλειστικά από τα μέλη της οικογένειάς 
του. Επτά αδέρφια ο ίδιος και επτά αδέρφια η σύζυγός 
του ΣίσσυΣιδηροπούλου, με την οποία έχουν αποκτήσει 
πέντε παιδιά. Εάν συνυπολογίσουμε γαμπρούς, νύφες και 
ανίψια, όπως καταλαβαίνετε πρόκειται για μια πολυπληθή 
οικογενειακή ομάδα, με λαμπρές ακαδημαϊκές και επαγγελ-
ματικές καριέρες ο καθένας, που έχουν «επιστρατευθεί» 
στον προεκλογικό αγώνα του Φώτη. Στην κορυφή του 
οικογενειακού δέντρου ο «πατριάρχης» Ορέστης Σιδη-
ρόπουλος,πεθερός τουΦώτηΚουτσουπιά, αγαπητός 
στον ημαθιώτικο λαό λόγω της πολυετούς προσφοράς του 
μέσα από την ιατρική του ιδιότητα, αλλά και μετέπειτα αντι-
νομάρχης, αλλά και μόνιμος συνεργάτης και αρθρογράφος 
του ΛΑΟΥ από το πρώτο φύλλο(1965), μέχρι και σήμερα. 

Οι συμβουλές του και το πολιτικό του κριτήριο, πολύτιμα 
στον προεκλογικό αγώνα του Φώτη. Με αγάπη, χωρίς 
ιδιαίτερη τριβή και πείρα στην πολιτική, αλλά με μεράκι και 
αυθεντικότητα, δουλεύουν όλοι ακατάπαυστα για να στηρί-
ξουν την υποψηφιότητα του Φώτη Κουτσουπιά. 

ΤαγενέθλιατηςκόρηςΜαρίας-Ωραιοζήλης
Μέσα στην προεκλογική μάχη, δόθηκε η ευκαιρία στην 

οικογένεια να χαλαρώσει για λίγες ώρες το βράδυ της 
Τρίτης 2 Ιουλίου, αφού δεν γινόταν να μην γιορτάσουν τα 
γενέθλια της κόρης του Φώτη, Μαρίας-Ωραιοζήλης, δικηγό-
ρου Αθηνών, σε μια οικογενειακή μάζωξη σε κεντρικό εστι-
ατόριο της Βέροιας. Η καθιερωμένη τούρτα(που λόγω της 
μεγάλης οικογένειας ήταν δύο χειροποίητες), κρασί, φαγη-
τό, ευχές και πολλά χαμόγελα, αφού ήταν ευγνώμονες για 
την συγκυρία να μπορέσει να συγκεντρωθεί η οικογένεια. 

Οικογενειακή υπόθεση η υποψηφιότητα
του Φώτη Κουτσουπιά

ΑύριοστηνΒέροια
οΚυριάκοςΜητσοτάκης(;)

Ενώ δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα σχετικό ούτε από τα κεντρικά της Ν.Δ., ούτε από τη 
ΝΟΔΕ, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες που είχε η εφημερίδα μας, ο πρόεδρος της 
Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τη Βέροια την Παρασκευή το απόγευμα. Συγκε-
κριμένα θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη την Παρασκευή και μετά από μια αλλαγή της τε-
λευταίας στιγμής στο πρόγραμμά του, θα επισκεφθεί γύρω στις 6 το απόγευμα την Βέροια, 
ενώ στην συνέχεια(μετά τις 7) θα φύγει για Νάουσα και αργότερα θα πάει στα Γιαννιτσά. 



Τους τελευταίους μήνες  έ-
χουν παρατηρηθεί προσβολές 
από φλοιοφάγα έντομα στα άλ-
ση της βόρειας Ελλάδας , με 
τις μεγαλύτερες ζημίες να εντο-
πίζονται στο περιαστικό άλσος 
Θεσσαλονίκης  (Σέϊχ Σου) και 
σε δάση – άλση του νομού Κι-
λκίς.  Το Γραφείο Προστασίας 
Δασών του Δήμου Βέροιας, ε-
ντόπισε τα επικίνδυνα φλοιο-
φάγα έντομα και σε άλση της 
Βέροιας και δρομολογήθηκαν 
ενέργειες για την αντιμετώπιση 
της προσβολής. 

Τα δασικά έντομα που προξενούν ζημίες στο δάσος και 
κυρίως τα φλοιοφάγα και ξυλοφάγα έντομα που είναι και τα 
πιο επικίνδυνα προσβάλλουν τα ηλικιωμένα, αδύναμα, άρ-
ρωστα και τα υπολοιπόμενα σε αύξηση δένδρα σε ένα δάσος 
ή άλσος, είναι δηλαδή δευτερογενή στην προσβολή τους.  
Τέτοια έντομα είναι αυτά που έχουν προσβάλλει τα άλση της 
βορείου Ελλάδας, συγκεκριμένα είναι έντομα της τάξης των 
κολεόπτερων (Coleoptera) και της οικογένειας των Scolytinae.  
Τα σημαντικότερα από αυτά είναι το Tomicus piniperda και το 
Orthotomicus erosus. Πρόκειται για μεσογειακά φλοιοφάγα 
έντομα της πεύκης που έχουν ως κύριο ξενιστή τα άτομα της 
τραχείας πεύκης και σε πολύ μικρότερο βαθμό την μαύρη 
πεύκη. Προσβάλλουν επίσης είδη πεύκης όπως η χαλέπιος 
και η κουκουναριά.

Σε κανονικές συνθήκες στο δάσος ο αριθμός των εντόμων 
είναι ελεγχόμενος , δηλαδή υπάρχει ισορροπία μεταξύ του 
αριθμού των βλαπτικών εντόμων και των εχθρών τους (αρπα-
κτικά έντομα, παράσιτα, πτηνά κ.α.). Η ισορροπία αυτή είναι 
δυναμική και πολλές φορές μεταβάλλεται με αποτέλεσμα ο 
πληθυσμός των εντόμων να αυξάνει και να έχουμε προσβο-
λές ακόμα και υγιών ατόμων. 

Αιτίες της αύξησης των εντόμων είναι κυρίως: 
• Η αυξημένη ποσότητα τροφής (ύπαρξη αρκετών εξασθε-

νημένων – γηραιών ατόμων).
• Οι κλιματικές συνθήκες (κυρίως οι ήπιες συνθήκες του 

προηγούμενου χειμώνα όπως αυτού της περιόδου 2018 – 
2019, με την απουσία πολύ χαμηλών θερμοκρασιών). 

• Η έλλειψη φυσικών εχθρών όπως παρασίτων, αρπακτι-
κών εντόμων, πτηνών κ.α.

• Ο τύπος του δασικού 
οικοσυστήματος (τεχνητά 
άλση όπως αυτά της βορεί-
ου Ελλάδας με μονοκαλ-
λιέργειες δασικών ειδών 
όπως η τραχεία πεύκη, εί-
ναι περισσότερο ευάλωτα 
σε προσβολές εντόμων και 
ασθένειες).

Συμπερασματικά εξα-
σθενημένα δέντρα και ή-
πιες χειμερινές συνθήκες 
είναι οι κύριοι παράγοντες 
ενίσχυσης των πληθυ-
σμών των φλοιφάγων - ξυ-
λοφάγων εντόμων. 

Μέτρα αντιμετώπισης. 
Δεν υπάρχουν πολλές ε-
πιλογές αντιμετώπισης, 
αφού πρόκειται για δασι-
κό και μάλιστα περιαστικό 
οικοσύστημα, επομένως 
δεν μπορούμε να κάνου-
με επεμβάσεις με χημικά, 
ενώ παράλληλα τα φλοι-
οφάγα έντομα είναι από-
λυτα προστατευμένα κάτω 
από τον φλοιό. Σύμφωνα 
με τις οδηγίες πους μας 
δόθηκαν από το Ίδρυμα 

Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, η 
αντιμετώπιση του φαινομένου συνί-
σταται στην υλοτόμηση των ξερών 
– απονεκρωθέντων ατόμων και στην 
απομάκρυνση τους από το δάσος. 
Χρήσιμη θα ήταν επίσης η δημιουρ-
γία ενός συστήματος παρακολούθη-
σης (monitoring), ώστε οι ειδικοί να 
παρακολουθούν την διακύμανση του 
πληθυσμού των εντόμων και να δί-
νουν κατευθύνσεις στις συναρμόδιες 
υπηρεσίες για την αντιμετώπιση τυ-
χών εξάρσεων του πληθυσμού των 
εντόμων.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – 
Ανακύκλωσης - Περιβάλλοντος & Πολ. Προστασίας κ. Βας. 
Παπαδόπουλος, ενημέρωσε για τις παρακάτω  ενέργειες 
του Δήμου Βέροιας: «Το Τμήμα Περιβάλλοντος – Γραφείο 
Προστασίας Δασών του Δήμου Βέροιας αμέσως μετά την 
διαπίστωση της ύπαρξης ξερών – απονεκρωθέντων ατόμων 
πεύκης στα άλση του Δήμου, ζήτησε την συνδρομή του Ι-
δρύματος Δασικών Ερευνών (δασολόγος – εντομολόγος Δρ. 
Δημήτριος Αβτζής) για την διερεύνηση του φαινομένου. Μετά 
από αυτοψία του κ. Αβτζή και του προϊσταμένου δασολόγου 
του Τμήματος Περιβάλλοντος  Σημανίκα Ιωάννη,  διαπιστώθη-
κε η προσβολή από φλοιοφάγα έντομα και στην συνέχεια εκ-
πονήθηκε δασοτεχνική μελέτη (Πίνακας Υλοτομίας Έκτακτης 
Κάρπωσης), για την υλοτομία – απομάκρυνση των προσβε-
βλημένων ατόμων. Ο Πίνακας Υλοτομίας εγκρίθηκε από το 
Δασαρχείο Βέροιας και την Δ/νση Δασών Ημαθίας.  

Επιπλέον προβήκαμε κατόπιν συνεννόησης με το Δα-
σαρχείο Βέροιας, σε υλοτομία  προσβεβλημένων – απονε-
κρωθέντων δένδρων πεύκης  στο δημοτικό άλσος Παπάγου, 
που είναι το μεγαλύτερο και σημαντικότερο άλσος του Δήμου 
μας,  αλλά και στα άλση Βικέλα και Τριποτάμου, με στόχο 
την ελαχιστοποίηση, όσο αυτό είναι δυνατό, των προσβολών 
από το φλοιοφάγο έντομο. Στις εργασίες απομάκρυνσης των 
προσβεβλημένων – απονεκρωθέντων ατόμων πολύτιμη είναι 
η συμβολή  των εργαζομένων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς 
Εργασίας του Δασαρχείου Βέροιας, οι οποίοι τέθηκαν στην 
διάθεση του Δήμου με εντολή της Π/νης του Δασαρχείου κυ-
ρίας Κατσανίδου Ελένης.  Εντός των επόμενων  ημερών θα 
προβούμε σε υλοτομία των προσβεβλημένων δένδρων και 
στα υπόλοιπα άλση του Δήμου». 
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε.

Ανακοίνωση για πρόσληψη 
εποχιακού προσωπικού

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ – ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι δέχε-
ται αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την περίοδο ροδακίνου, 
αχλαδιού και φρουτοσαλάτας 2019. Εργάτες/Εργάτριες, Χειριστές Κλάρκ/Βοηθοί 
Χειριστές Κλάρκ καθώς και παραλήπτες στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στην 
Κουλούρα Βέροιας, κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από 08:00 έως 15:00.

Απαραίτητα δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες :
1. Αστυνομική ταυτότητα.
2. Πρόσφατο  εκκαθαριστικό της εφορίας ή της βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.)
3. Αριθ. Μητρώου Ασφαλισμένου (ΕΦΚΑ-πρώην ΙΚΑ)
4. Α.Μ.Κ.Α. 
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας.
6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας.
ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ (πρώην) ΟΓΑ:
-Ασφαλιστική ενημερότητα όπου να αναφέρει ότι δεν οφείλετε ληξιπρόθε-

σμες εισφορές ή πιστοποιητικό οφειλής όπου να αναφέρει ότι έχετε υπαχθεί σε 
ρύθμιση και τηρείτε αυτήν. Επιπλέον να αναφέρει μέχρι πότε έχει ισχύ η βεβαίω-
ση ή η ρύθμιση.

-Αλλοδαπούς : Διαβατήριο-Άδεια Παραμονής-Άδεια Εργασίας.
-Χειριστές Κλάρκ: Άδεια χειριστή μηχανημάτων  έργου 
-Βοηθούς Χειριστές Κλάρκ: Βεβαίωση Αναγγελίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 23310 97700, 97710, εσωτ. 133 ή 136

ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: 
«Θα δώσουμε τη μάχη 
για να διορθώσουμε τις 
αρνητικές συνέπειες της 

Συμφωνίας των Πρεσπών»

Στη συμφωνία των Πρεσπών και στον 
επιπόλαιο ως καταστροφικό τρόπο με τον 
οποίο η κυβέρνηση αντιμετώπισε τα εθνι-
κά θέματα, αναφέρθηκε ο Αν. Τομεάρχης 
Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας και 
υποψήφιος Βουλευτής κ. Απόστολος Βεσυ-
ρόπουλος, που συνεχίζει τις περιοδείες του 
στην Ημαθία, με αμείωτη ένταση.

Αναφερόμενος στη συμφωνία των Πρε-
σπών, ο κ. Βεσυρόπουλος τόνισε ότι, η Νέα 
Δημοκρατία θα δώσει μάχη για να διορθώ-
σει τις αρνητικές συνέπειες της Συμφωνίας 
των Πρεσπών και να κατοχυρώσει τα προ-
ϊόντα της Μακεδονίας, που σήμερα κινδυ-
νεύουν με τη συμφωνία που υπέγραψε, 
ερήμην του Ελληνικού λαού, ο κ. Τσίπρας.

Όπως είπε «η συμφωνία των Πρεσπών 
δεν θα έπρεπε να είχε υπογραφεί, απο-
τελεί ένα εθνικό και ιστορικό λάθος με την 
υπογραφή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δεν 
απεμπολούμε το δικαίωμα της Ελλάδος να 

βάλει βέτο στην ένταξη των Σκοπίων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε ο κ. Βεσυρό-
πουλος.

Αναφέρθηκε παράλληλα στην προγραμ-
ματική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας για 
την ίδρυση Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

«Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι τα εθνικά 
κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγ-
μάτευτα. Οι Έλληνες πρέπει να  αισθάνο-
νται υπερήφανοι για την εξωτερική πολιτική 
της χώρας. Εμείς θα ενισχύσουμε δραστικά 
την προστασία των ελληνικών συνόρων».

Ο κ. Βεσυρόπουλος αναφέρθηκε και 
στις σχέσεις Ελλάδας - Αλβανίας και στις 
προκλητικές κινήσεις και ενέργειες της κυ-
βέρνηση Ράμα προειδοποιώντας ότι, η Αλ-
βανία αν θέλει να έχει προοπτική εισόδου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σε-
βαστεί τα δικαιώματα της Ελληνικής Μειο-
νότητας αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τους κανόνες δικαίου.

Φλοιοφάγο έντομο προσβάλει  
τα άλση του Δήμου Βέροιας
-Εκπονήθηκε δασοτεχνική μελέτη για την υλοτομία 
και απομάκρυνση των προσβεβλημένων δένδρων

Στα γραφεία της ΝΟΔΕ Ημαθίας 
το εκλογικό κέντρο του κόμματος 

  Από τη ΝΟΔΕ Ημαθίας ανακοινώνεται ότι τα γραφεία της ΝΟΔΕ Ημαθίας στη Βέροια, θα λειτουρ-
γήσουν ως εκλογικό κέντρο για τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Οι πολίτες θα μπορούν να 
λαμβάνουν ψηφοδέλτια της Νέας  Δημοκρατίας, καθημερινά από τις 10:00 το πρωί μέχρι και τις 14:00 
το μεσημέρι , από Δευτέρα 1 Ιουλίου έως και την Κυριακή 7 Ιουλίου. Τα γραφεία βρίσκονται Πλ. Δικα-
στηρίων 12 στον 1ο όροφο (τηλ. 23310 28980).  
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Εξομολογητική  στη συνέντευξή της στο 
«Λαό», η βουλευτής Ημαθίας  και εκ νέου υ-
ποψήφια, Φρόσω Καρασαρλίδου, μίλησε όχι 
μόνο πολιτικά, αλλά και προσωπικά, για την 
βουλευτική της θητεία, για μεγάλα θέματα της 
Ημαθίας, για τον ΣΥΡΙΖΑ και το αποτέλεσμα 
των ευρωεκλογών, γι’ αυτά που έγιναν και δεν 
έγιναν, για το ηθικό πλεονέκτημα της Αριστε-
ράς, για τα προσωπικά της πιστεύω, τις αν-
θρώπινες σχέσεις  και τις αξίες της ζωής αλλά 
και για το μπούλινγκ που δέχτηκε κατά καιρούς 
ως δημόσιο πρόσωπο αλλά και ως γυναίκα 
βουλευτής…

-Το προσωπικό σας σλόγκαν  και μήνυμα 
προς τους πολίτες είναι « Ήμουν εδώ». Πώς 
προέκυψε;

 Το ήμουν εδώ προέκυψε κυρίως από την κόρη 
μου η οποία όταν είδε τη δράση της 4ετίας μου εί-
πε: μαμά έχεις κάνει πάρα πολλά. Και έχει να κάνει 
και με την «απομόνωσή» μας τελευταία, εξαιτίας 
της συμφωνίας των Πρεσπών, που προκάλεσε το 
ερώτημα: και πού ήσασταν; Σε απάντηση αυτών 
των δύο, προέκυψε το «ήμουν εδώ». Γιατί ήμασταν 
πράγματι εδώ!

 
-Εν συντομία, για την  οικονομία του  χώ-

ρου, σε ποια ζητήματα της Ημαθίας σταθήκατε 
κυρίως;

 Λόγω της εμπειρίας μου από την εργασία μου 
και τη συνδικαλιστική μου δράση στο χώρο των 
Νοσοκομείων, έχω πάντα μία προσωπική έννοια  
στο κομμάτι της υγείας, αλλά επειδή προέρχομαι 
από αγροτική οικογένεια , με αφορά πολύ και ο 
πρωτογενής τομέας.

Όταν αναλάβαμε, το  σύστημα Δημόσιας Υγεί-
ας βρισκόταν πραγματικά σε κατάρρευση.  Στην 
Πρωτοβάθμια Περίθαλψη  απολύθηκαν 3.000 για-
τροί, επί Άδωνη Γεωργιάδη. Τα Νοσοκομεία είχαν 
αποψιλωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Διεκδίκησα 
τη στελέχωσή τους και πράγματι,  είχαμε 95 
προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών στο Νοσοκο-
μείο της Νάουσας και 115 στης Βέροιας. Έρχεται 
αξονικός τομογράφος στη Νάουσα που εξοπλίζεται 
με επιπλέον μηχανήματα,  εξοπλίσαμε το αιμοδυ-
ναμικό της Βέροιας με τον στεφανιογράφο στην 
καρδιολογική κλινική η οποία έχει στελεχωθεί και 
δικαιούται να δίνει ειδικότητα σε νέους γιατρούς. 
Βέβαια, για μας, τα πολιτικά πρόσωπα, αυτό 
είναι το χρέος μας. Νομίζω όμως ότι η πόλη ο-
φείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ στη δωρήτρια Μαρία 
Σάκκα , μια γυναίκα που μετέτρεψε τον πόνο της 
για τον χαμό της μοναχοκόρης της σε αγάπη, προ-
σφορά και ανθρώπινη αξία. Επίσης εντάχθηκε το 
Νοσοκομείο Νάουσας στην 1η ζώνη άγονων και 
προβληματικών περιοχών, κάτι πολύ σημαντικό 
και παλέψαμε και τις ΤΟΜΥ που θα λειτουργήσουν 
στη Βέροια, σε Καλλιθέα και Προμηθέα, για την 
εξυπηρέτηση των πολιτών στην γειτονιά τους. Εδώ 
βέβαια υπάρχει μία υστέρηση, το γνωρίζουμε και 
το αντιμετωπίζουμε.

 Από την άλλη, είναι  οι αγρότες μας, πολύ κα-
ταπονημένοι από το εμπάργκο της Ρωσίας, την οι-
κονομική κρίση, τα μνημόνια και τις συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής με συνεχόμενες ζημιές στην 
παραγωγή. Κατάγομαι από αγροτική οικογένεια και 
ξέρω τι σημαίνουν όλα αυτά. Για αυτό τα αγροτικά 
είναι πάντα στο επίκεντρο των διεκδικήσεών 
μου.  Όμως πρέπει να αντιληφθούμε και κυρίως οι 
αγρότες ότι εάν δεν βρεθεί ένας τρόπος να μείνουν 
πίσω οι διαφορές και να μπούμε σε νέες λογικές 
αξιοποίησης της παραγωγής, θα οδηγηθούμε 
στον θάνατο του πρωτογενούς τομέα.

 Τρίτο, θα έλεγα  το θέμα του Τελωνείου, το 
οποίο στο κομμάτι που εμπλέκεται το Υπουργείο, 
έχει ολοκληρωθεί, εξακολουθεί όμως να υπάρχει 
μία σύγχυση στις διατυπώσεις και τις διαδικασίες 
από την πλευρά των Φορέων και αναρωτιέμαι γιατί 
δεν προχωράει εάν υπάρχει θέληση. Παρόλα αυτά 
μπορεί να γίνει ένα χρήσιμο αναπτυξιακό εργαλείο.

 
-Πιστεύετε ότι  επικοινωνήσατε αρκετά τις 

δράσεις σας  στους πολίτες;
Επικοινώνησα από ένα σημείο και μετά. Στην 

αρχή υπήρχε ένα «μπλοκάρισμα» από τον ΣΥΡΙΖΑ 

στις παλαιοκομματικές τακτι-
κές τύπου «κατόπιν ενεργειών 
μου». Όμως η ζωή και ο ρε-
αλισμός δείχνει ότι αυτό είναι 
πολύ ωραίο, αλλά δεν απευθύ-
νεσαι σε έναν κόσμο με κοινό 
αξιακό σύστημα. Όταν αποφά-
σισα, μουδιασμένα, να δημοσι-
οποιώ παρεμβάσεις, το έκανα 
για κορυφαία θέματα που αφο-
ρούν στο νομό και δικαιούται  
να γνωρίζει ο κόσμος,  ώστε  
να  ενημερώνεται για τη δου-
λειά μας. Άλλωστε γι’ αυτό μας 
ψήφισε και έπρεπε να ξέρει τί 
κάνουμε.

 
-Σε μια  αυτοκριτική για το 

αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ στις 
ευρωεκλογές, τι θα απαντού-
σατε χωρίς φόβο και πάθος;

Πιστεύω ότι υπάρχει μια συσσωρευμένη οργή 
στον κόσμο κι αυτό τον κάνει να ψηφίζει με το θυμι-
κό και όχι πολιτικό κριτήριο. Ο κόσμος δεν έβλεπε 
ότι αλλάζει ουσιαστικά η ζωή του, δεν κατανόησε 
το μέγεθος της  χρεωκοπίας της χώρας και τί 
σημαίνει αυτό, τί κυρώσεις έχουμε και δεύτερο, δεν 
μπόρεσε η κυβέρνηση να επικοινωνήσει το θετικό 
έργο, διότι είχε απέναντι τα κανάλια που πρώτη 
φορά υποχρεώθηκαν να πληρώσουν μισό δισ. ευ-
ρώ. Η συμφωνία των Πρεσπών έπαιξε επίσης 
ένα μεγάλο ρόλο. Πάνω σ’ αυτή χτίστηκε μία αντι-
σύριζα πολιτική και μια μεγάλη μερίδα του κόσμου 
μας αποκαλούσε προδότες. Μετά από αυτήν, στα-
ματήσαμε να κυκλοφορούμε γιατί γινόταν φασαρίες 
και δεν θέλαμε να προκαλούμε την κοινωνία. Και 
βεβαίως, υπήρχαν και λάθη από την πλευρά της 
κυβέρνησης. Δεν μπορέσαμε να δούμε όσο έπρε-
πε, τη μεσαία τάξη που αισθάνθηκε παραμελη-
μένη. Στο βαθμό που υπήρχαν δημοσιονομικές α-
νάγκες, δεν μπορέσαμε να αλλάξουμε την πολιτική 
μας. Διότι πραγματικά δεν πιστεύαμε ότι πρέπει 
να κοπεί κάποιο επίδομα. Τί να κόψουμε, της 
ανεργίας, το ΚΕΑ; Δεν εκμεταλλευτήκαμε επικοι-
νωνιακά όσα έγιναν για τους «φτωχοποιημένους», 
από τα  μνημόνια, μικρομεσαίους επαγγελματίες, 
που έμειναν ανασφάλιστοι, χωρίς εισόδημα. Παλαι-
ότερα, όποιος από αυτούς πήγαινε στα νοσοκομεία 
πήγαινε και το ραβασάκι στην Εφορία. Εμείς, μα-
ζεύοντας ευρώ-ευρώ, συν τα 500 εκ. των καναλαρ-
χών, πληρώσαμε πρόστιμα για να μην ανησυ-
χούν στο εξής οι πολίτες και να έχουν όλοι,  την 
περίθαλψή τους. Τώρα που σταθεροποιήθηκε η 
οικονομία πρέπει να στηριχθεί η μεσαία τάξη και η 
επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, γιατί δημιουργεί 
θέσεις εργασίας και πλούτο για τη χώρα.

 
-Υπήρξε  ωστόσο μια έντονη κριτική για  την 

κυβέρνηση σε σχέση με τις  ιδιωτικές επενδύ-
σεις…

 Αντίθετα από όσα ακούγονται ο ΣΥΡΙΖΑ θέ-
λει επενδύσεις. Αλλά τί επενδύσεις; Με χαμηλές 
αποδοχές, χωρίς αξιοπρέπεια; Χωρίς ωράρια; Το 
ζητούμενο για μας είναι να δουλεύει κανείς 8 ώρες 
για να έχει και προσωπικό χρόνο. Μπαίνει δηλα-
δή το ερώτημα, τί είναι οι άνθρωποι σ’ αυτό τον 
πλανήτη; Για ποιο λόγο έχουν έρθει; Για να τους 
ξεκάνουμε από τη δουλειά, τους πολέμους και την 
πείνα; Για μένα αυτό είναι το ζήτημα. Οι άνθρωποι 
στο πέρασμά τους από αυτή τη γη, να έχουν κεφα-
λαιοποιήσει κάτι για τη ζωή τους. Δεν γίνεται να 
δουλεύει και στο τέλος να μην έχει να φάει και 
να ζήσει τα παιδιά του. Δυστυχώς ζούμε σ’ ένα 
καπιταλιστικό σύστημα κι αυτό δεν έχει συνέπειες 
μόνο στον εργαζόμενο αλλά και στις ίδιες τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται με  τα μεγάλα 
Mall και τα πολυκαταστήματα. Και σ’ αυτό δεν 
φταίει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Ν.Δ. Είναι πέρα των 
μνημονίων ο καπιταλισμός

 
- Υπάρχουν περιθώρια ανατροπής ή μείω-

σης της ψαλίδας με τη Ν.Δ.; 
Υπάρχουν περιθώρια ανατροπής. Ένα μεγάλο 

ποσοστό πολιτών δεν ψήφισε, είναι σιωπηλό και 
πιστεύω ότι πολλοί από αυτούς είναι του δημοκρα-
τικού χώρου. Δεν είναι εύκολο, είναι μια μεγάλη δι-

αφορά, αλλά μπορεί να γίνει
 
-Η πολιτική είναι αυτο-

σκοπός για σας;
 Θεωρώ νοσηρό το φαι-

νόμενο της οικογενειοκρατίας 
στην πολιτική ζωή του τόπου, 
από τα κόμματα κυρίως της 
Ν.Δ., που με θλίβει. Το να 
μας εγκαλούν να φύγουμε α-
πό τις «καρέκλες» το θεωρώ 
γελοίο, όταν κάποιοι θρέφο-
νται για γενεές από το Δημό-
σιο. Όπως θεωρώ νοσηρό 
το να μπαίνει κάποιος στην 
πολιτική και να φροντίζει να 
μείνει όσο γίνεται περισσό-
τερο ή εσαεί. Γι’ αυτό είμαι 
από τους πρώτους βουλευτές 
που συμφώνησα να μειωθεί 

ο μισθός μας και το 40% να πηγαίνει στο κόμμα, 
γιατί δεν θέλουμε να «χρωστάει» ο ΣΥΡΙΖΑ,  όπως 
συνήθως συμβαίνει με τα κόμματα. Και βεβαίως 
συμφωνώ με τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για περιορι-
σμό των θητειών. Είναι ένας τρόπος να εξυγιαν-
θεί το πολιτικό σύστημα. Να μην ζει κάποιος  από 
την πολιτική. Είμαι ευγνώμων που έχω τη δουλειά 
μου και το εργαστήριό μου από το οποίο μπορώ 
να ζω αξιοπρεπώς και να δημιουργώ, το αγαπάω 
και μ’ αγαπάει. Κι αν δεν βγω βουλευτής, δεν θα 
πάθω και κάτι. Θα στεναχωρηθώ βέβαια γιατί έδω-
σα έναν αγώνα και θα χαιρόμουν να αναγνωρισθεί, 
όμως δε χάλασε κι ο κόσμος. Ακόμα κι όταν ήμουν 
συνδικαλίστρια στο Νοσοκομείο από το οποίο πα-
ραιτήθηκα, χωρίς συνταξιοδότηση, θα μπορούσα 
να εκλέγομαι για πολλά χρόνια, γνωρίζοντας καλά 
το αντικείμενο. Όμως ο άνθρωπος πρέπει να είναι 
ανήσυχος, να δίνει το καλύτερο και να ανανεώνε-
ται,  να εξελίσσεται δημιουργώντας. Το «βόλεμα» 
νομίζω ότι έχει και πλήξη.

 
-Πώς τα πάτε με την κουλτούρα των συνερ-

γασιών; Μπορεί ποτέ να επιτευχθεί;
 Πρέπει να τελειώνει η υποκρισία από όλους 

μας και από τους πολιτικούς και από την κοινω-
νία. Όταν λέμε ότι χρειάζονται συνεργασίες, ή θα 
το εννοούμε και θα υπάρχει μια σύνδεση  σκέψης 
και  πράξης  ή αλλιώς θα περνάμε δεκαετίες λέ-
γοντας τα ίδια, χωρίς να προχωράει τίποτα. Να 
γίνουμε πιο ειλικρινείς, εάν θέλουμε το καλό το 
δικό μας, των παιδιών μας και κατ’ επέκταση της 
κοινωνίας. Δυστυχώς δεν υπάρχουν μαγικά που 
θα μας οδηγήσουν στο καλύτερο. Στη ζωή μου έχω 
συνεργαστεί και με νεοδημοκράτες και μια χαρά 
πήγε, χωρίς να ξεπουληθεί κάτι.  Μπορεί να δια-
φωνούμε, αλλά μπορεί να συμφωνούμε σε δύο 
πράγματα, που πιστεύουμε όλοι ότι είναι καλά 
και χρήσιμα. Όπως είμαστε και με τους φίλους 
ή τους συγγενείς μας. Αυτό οφείλει να κάνει και η 
κοινωνία, χωρίς δεύτερες σκέψεις και υπόνοιες, 
για τις από κοινού ωφέλιμες και αποδοτικές για 
τον τόπο συνεργασίες.. Έχουμε πολύ διαφορετι-
κές απόψεις για το τί κοινωνία θέλουμε, αλλά στο 
σήμερα και στα προβλήματα του τόπου μπορούμε 
να συνεργαστούμε για το κοινό καλό, σε ένα πεδίο 
εντιμότητας. Αν δεν υπάρχει εντιμότητα, είναι 
όλα σαν χάρτινοι πύργοι. Η εντιμότητα προη-
γείται και της αριστεράς και της δεξιάς. Κι αυτό 
προσπάθησα να υπηρετήσω, γιατί αυτό είναι το 
χρέος μου.

 
-Είστε από τις γυναίκες πολιτικούς που σας 

αποκαλούν με το μικρό σας όνομα. Εισπράτ-
τετε αυτήν την οικειότητα στην επαφή  με τον 
κόσμο;

 Ναι την εισπράττω. Σ’ αυτό το Φρόσω, νιώθω 
ότι δεν προέκυψε περαιτέρω απόσταση επειδή έγι-
να βουλευτής, ότι αντιμετώπιζα και αντιμετωπίζω ό-
λο τον κόσμο, σε όποιον πολιτικό χώρο, με τον ίδιο 
τρόπο στο πρόβλημά του και κυρίως θέλω πάντα 
να έχω καθαρές σχέσεις. Εάν δεν αποκατασταθεί 
η σχέση της κοινωνίας με το πολιτικό προσω-
πικό, δεν υπάρχει σωτηρία, με πρώτο βέβαια το 
πολιτικό προσωπικό που πρέπει να δείξει το στίγ-
μα του. Αλλά και για την  κοινωνία που της αρέσει 
να βλέπει έναν πολιτικό να γυρνάει στις κοινωνικές 

εκδηλώσεις και να τον χτυπάει στην πλάτη, δεν 
είναι καλό δείγμα.. Προσωπικά, προσπάθησα να υ-
πηρετήσω αυτό που είμαι, το έκανα έντιμα και στο 
βαθμό που μπορούσα να ανταποκριθώ… Νομίζω 
λοιπόν ότι το αποτέλεσμα αυτής της στάσης ζωής, 
είναι το Φρόσω.

 
-Ως γυναίκα βουλευτής και δημόσιο πρόσω-

πο, έχετε δεχθεί κάποιο είδος μπόυλινγκ;
 Θα σας πω κάτι (μειδίασμα) … Δεν ξαναφό-

ρεσα φόρεμα ως βουλευτίνα, διότι στην αρχή της 
θητείας μου κάποιος δημοσιογράφος ξάπλωσε 
και έβγαλε φωτογραφία, έπαιξα σε πρωτοσέλιδα 
διαφόρων ΜΜΕ κι αυτό ήταν σοκαριστικό για μένα. 
Οπότε αποφάσισα να έχω το ντύσιμό μου ως 
στολή και είπα ότι στην πολιτική εμένα θα με 
θυμούνται από το έργο που έκανα ή δεν έκανα, 
αλλά όχι από το πόσο με κολακεύει ή μου πάει 
ένα ρούχο. Ως γυναίκα πολιτικός, δεν είχα την 
ελευθερία που θα επιθυμούσα να έχω. Γενικώς 
στην πολιτική, είναι όλα πιο δύσκολα για τις γυ-
ναίκες, που δεν χρησιμοποιούν τη φύση τους, ως 
εργαλείο. 

Ναι, έχω δεχθεί μπούλινγκ.  Π.χ. στην πόλη 
που έζησα, τη Νάουσα, αναρτήθηκαν πανό στην 
είσοδο της πόλης, υβριστικά προς εμένα και είναι 
ένα θέμα, ότι από αυτό δεν θίγεται η κοινωνία και 
ο προοδευτικός κόσμος. Υπάρχει μία σιωπή και 
πρέπει να τα αντιμετωπίσεις όλα αυτά μόνος 
σου. Εντάξει, ως βουλευτής είμαι υποχρεωμένη 
να δεχτώ την κριτική, αλλά δεν γίνεται να κυκλο-
φορούν κατάρες στο διαδίκτυο ότι θα πεθάνει το 
παιδί μου και να μην βγαίνουν πέντε δημοκρατικοί 
άνθρωποι με δημόσιο λόγο, να πουν κάτι…

 -Πώς ορίζετε  το ηθικό πλεονέκτημα της 
Αριστεράς;

 Ηθικό πλεονέκτημα μπορούν να έχουν άνθρω-
ποι σε πολλούς χώρους αλλά πιστεύω ότι το ηθικό 
πλεονέκτημα που λέχθηκε με έμφαση από τον 
ΣΥΡΙΖΑ, ήταν γιατί η αριστερά, πραγματικά στην 
ιστορία της χώρας, έχει σταθεί με πολλές θυσίες, 
ακόμα και των ιδίων των ανθρώπων για να υπερα-
σπίσουν τις ιδέες και τα ιδανικά τους. Όπως και οι 
περισσότεροι άνθρωποι, που έλεγαν ότι ανήκουν 
στην Αριστερά, είχαν μία ιδιαίτερη στάση στη ζωή 
τους. Είναι άδικο να το απορρίψουμε λοιπόν εντε-
λώς, αλλά βέβαια δεν αποτελεί και πανάκεια, το ότι 
όλος ο χώρος ή όποιος είναι αριστερός έχει και το 
ηθικό πλεονέκτημα.

 
-Σε ποιες αξίες πιστεύετε προσωπικά;
Σκέφτομαι ότι, εάν έμενε κάτι από μένα, θα ή-

θελα να με σκέφτονται ως έναν άνθρωπο ακέραιο. 
Έχουμε ξεχάσει ότι οι άνθρωποι μπορεί να είναι και 
καλοί, η λέξη καλοσύνη έχει φύγει από το λεξιλό-
γιο. Αλλάζουν οι αξίες και όχι πάντα προς το καλό. 
Θα έπρεπε να ξαναδούμε τί έχει αξία για έναν 
άνθρωπο. Θα έλεγα η ειρήνη. Θεωρώ το πιο πα-
ράλογο πράγμα τον πόλεμο. Οι άνθρωποι εργά-
ζονται, υποφέρουν, φορολογούνται και αυτοί οι 
φόροι γίνονται όπλα που σκοτώνουν το παιδί 
σου. Είναι η απόλυτη σχιζοφρένεια. Δεν θεωρώ 
ότι είμαι γεννημένη για το κακό, να βλάπτω και να 
με βλάπτουν και να είμαι σε ένα συνεχή ανταγωνι-
σμό. Υπάρχουν κι άλλα πράγματα. Ναι, φταίει το 
σύστημα αλλά και ο καθένας μας πρέπει να συνο-
μιλήσει με τον εαυτό του για το τί θέλει από τη ζωή.

 
-Εσείς τί θέλετε;
 Θα ήθελα μια αρμονία του μέσα μου με το 

έξω… Είναι δύσκολο να το υπηρετήσω γιατί κάθε 
άνθρωπος έχει μέσα του γκρίζες περιοχές. Για μέ-
να, ώριμος άνθρωπος είναι αυτός που ψάχνεται με 
τον εαυτό του, ξέρει τί συμβαίνει, αλλά επιλέγει να 
είναι καλός και να το διαχέει στο περιβάλλον του. 
Αυτό κάνει πιο ξεκούραστες τις σχέσεις.

 
-Και μετά τις εκλογές, τί; Ποιο σενάριο υπάρ-

χει εάν δεν εκλεγείτε;
 Το έχω σκεφτεί αυτό. Κατ’ αρχάς έχω τη δου-

λειά μου (εργαστήριο γυαλιού) που με ευχαριστεί 
και πάει καλά, αλλά μπορεί να είναι ευκαιρία να 
σκεφτώ και καινούργια πράγματα… Δεν με φοβίζει 
γιατί δεν είναι ο στόχος μου μόνο να βγάλω χρήμα-
τα, αλλά το όποιο κέρδος από τη δουλειά μου να 
είναι ένα εργαλείο προς την ελευθερία.

Φρόσω Καρασαρλίδου: Η εντιμότητα προηγείται 
και της Αριστεράς και της Δεξιάς. Κι αυτό προσπαθώ 

να υπηρετώ, γιατί αυτό είναι το χρέος μου



Σειρά επαφών είχε
 η υποψήφια Βουλευτής, 

Νίκη Καρατζιούλα, στα πλαίσια 
της προεκλογικής εκστρατείας

Επισκέφτηκε την αγορά, ενημερώθηκε 
για θέματα τραπεζικού συστήματος επισκε-
πτόμενη τις τράπεζες της Βέροιας συνο-
δευόμενη από την πρώην Διευθύντρια της 
τράπεζας Πειραιώς, κα Αρετή Γιουννάκη.

Στη συνέχεια επισκέφτηκε τον συνεται-
ρισμό «Απόλλων» στην Κουλούρα, όπου 
συζήτησε τα θέματα του ροδάκινου με τον 
πρόεδρο, κ. Γιώργο Νεστορόπουλο.

Μια επίσκεψη στον Περιφερειάρχη Κε-
ντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώ-
στα, έδωσε αφορμή να συζητηθούν τα 
θέματα της εκλογικής νίκης της Νέας Δη-
μοκρατίας. Ο Περιφερειάρχης δήλωσε βέ-
βαιος για την εκλογή της Νίκης και έθεσε 
εαυτόν στην υπηρεσία του αγώνα.

Το βραδάκι μια φιλική συνάντηση γυ-
ναικών στη «Κληματαριά» πιστοποίησε την βέβαιη εκλογή της. Μεγάλος αριθμός γυναικών είχαν την καλοσύνη να 
ανταποκριθούν στην πρόσκληση και να ανταλλάξουν απόψεις για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.

Την ημέρα έκλεισε με επίσκεψη στα Ασώματα και συνομιλία με καλού φίλους.

Μια συνάντηση με πολιτικό περιεχόμενο
Εγκάρδια υποδοχή στην 

μέχρι σήμερα συνεργάτιδα 
του επιφύλαξε ο Περιφε-
ρειάρχης Απόστολος Τζι-
τζικώστας στην υποψήφια 
βουλευτή της Νέας Δημο-
κρατίας Νίκη Καρατζιούλα. 
Αναφέρθηκαν στις επικείμε-
νες εκλογές και στη βέβαιη 
νίκη της Νέας Δημοκρατίας.

Υπενθύμισε με νόημα 
την επιμονή του να συνεχί-
σει από τις θέσεις της Πε-
ριφέρειας την πολιτική της 
πορεία, αμέσως μετά όμως 
δήλωσε πως σέβεται την α-
πόφασή της να διεκδικήσει 
μια θέση στο Κοινοβούλιο.
Θεώρησε σίγουρη την ε-
κλογική της επιτυχία και έ-
θεσε εαυτόν στην υπηρεσία 
του αγώνα.

Η γενική εικόνα παρέπεμψε σε μια πολιτική σχέση, που με την πάροδο του χρόνου εξελίχτηκε σε μια ανθρώπι-
νη σχέση αμοιβαίου σεβασμού.
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS 
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
1. Πρωτότυπο Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας και μια φωτοτυπία,
2. Α.Φ.Μ. (σε φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας  
   η της βεβαίωσης απόδοσης),
3. Αρ. Μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία από ατομικό λογαριασμό),
4. Α.Μ.Κ.Α. (σε φωτοτυπία),
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού υγείας 
   εργαζομένων σε εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος

6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς σε φωτοτυπία (πρώτο το όνομα 
    του εργαζόμενου),
7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή  τηλεφωνίας)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:
- Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
- ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας,
- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ EKTOΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΟ Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1. Χειριστές Κλαρκ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
- Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου  δεύτερης ειδικότητας ή
- Άδεια βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου

2.Τεχνίτης ή Αρχιτεχνίτης ή Εργοδηγός Μηχανικός εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας
3. Αρχιτεχνίτης Μηχανικός εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας- Θερμαστής 
4. Τεχνίτης ή Αρχιτεχνίτης ή Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 141 και 123. 

Εκλογική κίνηση 
του Λάζαρου Τσαβδαρίδη

Σ τ η  V I T R O 
HELLAS, στο Νη-
σέλι Αλεξάνδρειας, 
που δραστηριοποιεί-
ται στην παραγωγή, 
έρευνα και διάθεση 
φυτικού πολλαπλα-
σιαστ ικού υλ ικού 
υψηλής ποιότητας 
και στις Ελληνικές 
Βιομηχανίες Ζωοτρο-
φών, (ΕΛΒΙΖ Α.Ε.), 
της γνωστότερης και 
πληρέστερης βιο-
μηχανίας σύνθετων 
ζωοτροφών της χώ-
ρας μας με έδρα το 
Πλατύ.

Βασικό όπλο της 
αγροτικής ανάπτυ-
ξης, η καινοτομία. 

Καινοτομία που 
αξιοποιεί τα υπάρ-
χοντα και δημιουργεί 
νέα συγκριτικά πλε-
ονεκτήματα, που δη-
μιουργεί ανταγωνι-
στικότητα, που δίνει 
προστιθέμενη αξία. 

Καινοτομία σημαί-
νει γνώση, εκπαίδευ-
ση, συνεργασία. 

Σημαίνε ι  ανοι -
χτούς ορίζοντες.

Ό πω ς  α υ το ύ ς 
που αξίζει η Ημαθία 
μας.

Γυρίζω όλη την Ημαθία κά-
θε μέρα. 

Όποτε μπορώ κάθε φορά, 
κάνω μία ολιγόλεπτη στάση. 

100 χρόνια από την Γε-
νοκτονία των Ποντίων. Των 
προγόνων μας. Της ίδιας μας 
της ψυχής.

«Η Ρωμανία ’πέρασεν
Η Ρωμανία ’πάρθεν
Η Ρωμανία κι αν ’πέρασεν
ανθεί και φέρει κι άλλο.»
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Για φαντάσου… Αν μπορούσες να ακούσεις τη φωνή των λουλουδιών 
ή των αστεριών… Αν μπορούσες να ταξιδέψεις μέχρι τον Άρη και να δεις 
πως μια μέρα οι άνθρωποι θα καταφέρουν να ζήσουν εκεί! Φαντάσου μια 
Βιβλιοθήκη να μετατρέπεται σε σχολή μαγείας και μέσα από τα βιβλία να 
ξεπηδούν οι ήρωες τους ή ακόμα η Βιβλιοθήκη αυτή να γίνεται ένας χώ-
ρος για κυνήγι θησαυρού ή μια χρονομηχανή! Φαντάσου τα όνειρα σου 
να γίνουν μια ιστορία που θα φτιάξεις και θα παίξεις με εσένα πρωταγωνι-
στή! Όλα αυτά και πολλά ακόμη θα μπορέσουν να ζήσουν όσα παιδιά θα 
έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανά-
γνωσης και Δημιουργικότητας 2019, με θέμα «Για φαντάσου…». Πρόκει-
ται για μια σειρά βιωματικών δράσεων μέσα στο ξεχωριστό περιβάλλον 
της τοπικής τους Βιβλιοθήκης, που στόχο έχει να αναπτύξει και να απε-
λευθερώσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών, μέσα από 
την επαφή τους με την ποίηση, τη λογοτεχνία, την αφήγηση, το θέατρο, 
τη μουσική, τα μαθηματικά κ.ά.

Η φετινή Καλοκαιρινή Εκστρατεία αποτελεί μία συνεργασία της Εθνι-
κής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) και του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθη-
κών (ΔΕΒ) της ΕΒΕ με το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος πραγματοποιείται από το Υ-
πουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενώ για το συντονισμό 
των δράσεων αξιοποιείται από τις Βιβλιοθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια του 
καλοκαιριού η ιστοσελίδα www.network.nlg.gr.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
 8 Ιουλίου 6:30μ.μ – 8:00μ.μ 
Για φαντάσου… Ταξίδι στα μυστικά του νου. Τη νύχτα, κάτω απ’ τα ά-

στρα για την άνοιξη, να κάνεις τη σιωπή φωνή και τη φωνή τραγούδι ανά-
μεσα στα λουλούδια, να κάθεσαι και να στοχάζεσαι σαν τι να ‘ναι; Πώς η 
σιωπή γίνεται φωνή και η φωνή τραγούδι; Πώς οι ήχοι αποκτούν νόημα; 
Τι είναι αυτό που μας αρέσει, που μας συγκινεί; Πώς τελικά μπορούμε να 
στοχαζόμαστε; Ο εγκέφαλός μας είναι η απάντηση.

Με τον Ηλία Ματσαρίδη
Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη.
9 Ιουλίου 6:30 – 8:00 απόγευμα

Για φαντάσου… Να μας μιλούσαν τα άστρα και να μας έλεγαν την ι-
στορία τους. Ένα εργαστήριο για τους αστερισμούς και τους μύθους τους, 
ένα ταξίδι στον ουρανό και στα αστέρια.

Με την Ευδοξία Παλιουδάκη
Για παιδιά 5-8 ετών. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη.
10 Ιουλίου 6:30μ.μ – 8:00μ.μ 
Για φαντάσου… Τα κείμενα και οι εικόνες οι ήρωες και οι τίτλοι να 

ξέφευγαν από τα βιβλία. Λίγα βιβλία πεσμένα στο πάτωμα, ανοιχτά. Οι 
λέξεις τους, οι ήρωες τους, οι εικόνες τους, οι σελίδες τους, όλα έπεσαν 
και χάθηκαν στο χώρο της βιβλιοθήκης. Αν δεν τα βοηθήσουμε να επι-
στρέψουν, οι ιστορίες θα χαθούν για πάντα. Αλλιώς…;

Με την Αγλαία Ντάκκα
Για παιδιά 7-12 ετών. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη.
12 Ιουλίου 6:30 – 8:00 μ.μ.
Για φαντάσου… μικρά ξυπνήματα. Τα μικρά ξυπνήματα είναι ένας κύ-

κλος από εικόνες για τον ύπνο και τον ξύπνιο. Ένας κύκλος από ήχους, 
δυνατούς και σιγανούς. Ένας κύκλος από στιγμές, μικρές και μεγάλες. 
Όπως ο κύκλος της ζωής.

Με την Γεωργία Τόπη
Για παιδιά 6-12 ετών. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη.
15 Ιουλίου 6:30-8:00 μ.μ.
Για φαντάσου… Φύσα φύσα το φεγγάρι. Το φεγγάρι αιώνιο σύμβολο 

στους μύθους τις παραδόσεις,τα τραγούδια, την ποίηση. Το φεγγάρι που 
ακολουθεί τον κύκλο του χρόνου και της ζωής.

Με την Ευδοξία Παλιουδάκη
Για παιδιά 4-8 ετών. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη.
16 Ιουλίου 6:30-8:00 μ.μ. 
Για φαντάσου… Ανακαλύπτοντας τα υλικά και τον ήχο της γλώσσας 

μου. Σκοπός του προγράμματος είναι να καταλάβουν τα παιδιά την 
έννοια του ρυθμού και της μουσικότητας της γλώσσας μας με τρόπο 
οργανικό, να αναπτύξουν την φαντασία τους μέσω των ήχων και της μου-
σικότητας.

Με την Ευδοξία Παλιουδάκη

Για παιδιά 6-12 ετών. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη.
17 Ιουλίου 6:30-8:00 μ.μ. 
Για φαντάσου… Να ήσουν μάγος. Η Βιβλιοθήκη μετατρέπεται σε σχο-

λή μαγείας, τα παιδιά σε μαθητευόμενους μάγους. Πείτε τη μαγική λέξη 
<Αλοχομούρα> για να ξεκλειδώσετε την πόρτα της Βιβλιοθήκης και ανα-
καλύψτε τον πραγματικό αλλά εξίσου μαγικό, κόσμο!

Με την Χριστίνα Καβακοπούλου
Για παιδιά 6-12 ετών. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη.
18 Ιουλίου 6:30-8:00 μ.μ.
Για φαντάσου… Τη δική σου ιστορία. Η ανάγνωση είναι μια διαδικασία 

μοναχική, το θέατρο είναι μια εξωστρεφής διαδικασία που προϋποθέτει 
τη συνεργασία και τη συλλογικότητα, μοιράζομαι με την ομάδα τις σκέ-
ψεις, τις ιδέες και τα συναισθήματα.

Με την Κορίνα Εσερμπόγλου
Για παιδιά 7-12 ετών. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη.
22 Ιουλίου 6:30-8:00 μ.μ.
Για φαντάσου… μια βαλίτσα με εισιτήριο μια σελίδα. Ένα πρόγραμμα 

φτιαγμένο για καλοκαίρι αλλά ιδανικό για όποια εποχή θελήσει κανείς ό-
πως άλλωστε συμβαίνει και με τα ταξίδια.

Με την Χρύσα Αντωνίου
Για παιδιά 6-12 ετών. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη.
23 Ιουλίου 6:30-8:00 μ.μ.
Για φαντάσου… Το μυστήριο του χρυσού ελέφαντα. «Το μυστήριο του 

χρυσού ελέφαντα» είναι ένα παιχνίδι στη λογική του κρυμμένου θησαυ-
ρού. Τα βιβλία είναι η μοναδική υπάρχουσα χρονομηχανή στις μέρες μας, 
μέσω των οποίων μπορούμε να ταξιδέψουμε….

Με την Ιουλία Ζωντανού
Για παιδιά 6-12 ετών. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη.

Eπικοινωνία:
Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας
Τηλέφωνο 2333026806
e-mail : biblalex@otenet.gr

Από τον Εμπορικό Σύλλογο  Βέροιας ανα-
κοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του 
Νόμου 4177/2013, που καθόρισε τον χρό-
νο διενέργειας των Εκπτώσεων, οι τακτικές 
ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ του έτους 2019 και η 
πώληση εμπορευμάτων με μειωμένες τιμές 
στα εμπορικά καταστήματα  θα αρχίσουν  τη 
Δευτέρα  8 Ιουλίου και θα διαρκέσουν  έως 
το Σάββατο 31 Αυγούστου. για ολόκληρη την 
Επικράτεια.

Όπως ενημερώνει ο Εμπορικός Σύλλογος, 
είναι αυτονόητο ότι η τήρηση των κανόνων 
και η διαφύλαξη των θεσμών, ιδίως σε τέτοιες 
δύσκολες περιόδους, αποτελούν εργαλεία κα-
ταπολέμησης της κρίσης και τυχόν παραβίασή 
τους μπορεί να επιφέρει ακόμα πιο επώδυνες 
συνέπειες.

Ως προς την ειδικότερη διενέργεια των εκπτώσεων οι 
καταστηματάρχες πρέπει να προσέξουν τα εξής:

Η διενέργεια εκπτώσεων είναι στη διακριτική ευχέ-
ρεια της κάθε επιχείρησης.

Σύμφωνα  με το Νόμο, για τη διενέργεια των εκπτώ-
σεων είναι υποχρεωτική :

Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συ-
νήθως διαγεγραμμένης) και της νέας τιμής των προϊ-
όντων που πωλούνται με έκπτωση σε εμφανή σημεία 
του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου 
εκτίθενται αυτά τα προϊόντα.

Η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού 
έκπτωσης επιτρέπεται αλλά δεν είναι υποχρεωτική. 
Ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα 
αναγράψει ποσοστό έκπτωσης ή όχι.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια 
των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη.  Η κάθε 
παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται με 
απόλυτη ακρίβεια προς την αναγγελία: οικονομικά – πο-
σοτικά και ποιοτικά.

Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του Νόμου περί 
εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 
0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών που πραγματο-
ποιούν και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 ευρώ. Σε 
περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο 
για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το 

πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασι-
ών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές 
ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια των 
αναγραφομένων τιμών ή ως προς την ποσότητα των 
προσφερομένων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν 
οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, 
επιβάλλεται σε βάρος των υπευθύνων πρόστιμο ποσού 
ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως 
όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύ-
τητα και τη συχνότητα της παράβασης. Σε περίπτωση 
που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια 
παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυ-
ξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συ-
γκεκριμένης επιχείρησης. 

Επειδή τα πρόστιμα και οι κυρώσεις που επιβάλ-
λονται για παραβάσεις, κατά τη διάρκεια των τακτικών 
Θερινών Εκπτώσεων, είναι αυστηρές και βαρύτατες 
εφιστάται η μεγάλη προσοχή των συναδέλφων ώστε 
να αποφεύγουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις κλπ. που θα 
επισύρουν την επιβολή τους.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 16 του Νόμου 4177/2013, τα καταστήματα 
μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή 
μετά την έναρξη της χρονικής περιόδου των θερινών 
εκπτώσεων, δηλαδή την Κυριακή 14 Ιουλίου 2019 με 
προτεινόμενο ωράριο 11:00 έως 20:00.

Στην Λαϊκή Αγορά της Βέροιας 
ο Φώτης Κουτσουπιάς

Την Τρίτη 2/7 
ο υποψήφιος βου-
λ ε υ τ ή ς  Φ ώ τ η ς 
Κουτσουπιάς επι-
σκέφτηκε την λαϊκή 
αγορά της Βέροιας 
όπου συζήτησε με 
συμπολίτες του και 
πωλητές της λα-
ϊκής αγοράς. Στη 
συνέχεια επισκέ-
φτηκε την αγορά 
της Βέροιας και οι 
καταστηματάρχες 
του εξέφρασαν για 
άλλη μια φορά τα 
ζητήματα που τους 
απασχολούν με την 
ελπίδα να είναι ο 
άνθρωπος που θα προσπαθήσει για την επίλυσή τους. 

Το μεσημέρι έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη στο EURO TV στην εκπομπή «Εκλογές 2019» 
του δημοσιογράφου κ. Βασίλη Σαρρηγιαννίδη και το απόγευμα επισκέφτηκε το Πλατύ, όπου 
συνάντησε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, γνώριμους πλέον από την περιοδεία του 
για το Μητρώο Στελεχών από τα προηγούμενα δύο χρόνια.

«Για φαντάσου…» Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας συμμετέχει 
στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης

Από Δευτέρα οι θερινές εκπτώσεις 
και στην Αγορά της Βέροιας

-Θα διαρκέσουν  έως και  το Σάββατο 31 Αυγούστου  - Προαιρετική η Κυριακή 14 Ιουλίου
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Παιδεία. Ένας τομέας σημαντικός 
για την ελληνική κοινωνία, αλλά και 
τόσο πολύπαθος… Κάθε Υπουργός 
και ένα «σύστημα», κάθε κυβέρνηση 
και μια αλλαγή φιλοσοφίας. 

Ζούμε στη χώρα που έχει «δυνα-
τά» εκπαιδευτικά μυαλά, στη χώρα 
που αποφοιτούν λαμπροί επιστήμο-
νες, παρά τα σοβαρά προβλήματα 
που υπάρχουν διαχρονικά και τα τε-
λευταία 4 χρόνια επιδεινώθηκαν δρα-
ματικά. 

Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά 
για το ποιος και τι φταίει, αλλά ας ε-
πικεντρωθούμε στο τι θα γίνει, άμεσα 
και συγκεκριμένα. 

Οι δεσμεύσεις μας:
Παιδεία
• Ίδρυση Πρότυπων και Πειρα-

ματικών σχολείων σε κάθε Π.Ε. της 
χώρας, πρόσβαση για όλους μέσω 
εξετάσεων.

• Ενίσχυση ξένων γλωσσών και 
με την αποφοίτηση γνώση και κρατι-
κή πιστοποίηση τουλάχιστον σε μία 
γλώσσα

• Καθιέρωση σχολικού επαγγελματικού προ-
σανατολισμού από το Γυμνάσιο

• Νέα προγράμματα σπουδών και ελευθερία 
στον εκπαιδευτικό να εμπλουτίζει και να προ-
σαρμόζει τον τρόπο και τα μέσα διδασκαλίας 

• Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια σε αντι-
προσωπευτικές περιοχές της χώρας, που θα 
συνεργάζονται με την τοπική οικονομία και επι-
χειρηματικότητα

• Σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας των Ανώτα-
των Ιδρυμάτων που προβλέπει αποτελεσματι-
κούς θεσμούς διοίκησης και αξιολόγηση σε όλα 
τα επίπεδα

• Πραγματική αυτονομία στα Ακαδημαϊκά Ι-
δρύματα τα οποία θα αξιολογούνται για να γίνουν 
ανταγωνιστικά, σύγχρονα, εξωστρεφή και να 
συνδεθούν με την αγορά εργασίας.

• Ίδρυση περισσότερων ξενόγλωσσων προ-
πτυχιακών  προγραμμάτων.

• Προσέλκυση νέων πόρων για τα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα επιπλέον της κρατικής 
χρηματοδότησης 

• Ενίσχυση θεσμού της πρακτικής άσκη-
σης φοιτητών σε δημόσιους οργανισμούς και 
ιδιωτικές επιχειρήσεις πάνω στο αντικείμενο των 
σπουδών τους.

• Πλήρης κατάργηση πανεπιστημιακού ασύ-
λου για να πάψουν τα ιδρύματα να είναι άσυλα 
παρανομίας.

Είναι προφανές ότι θαύματα από τη μία μέρα 
στην άλλη δεν μπορούν να γίνουν. Ωστόσο θα 
ξεκινήσουμε από τα αυτονόητα, θα επαναφέρου-
με το αίσθημα ασφάλειας εντός και πέριξ των 
πανεπιστημιακών χώρων και σταδιακά θα γίνει η 
στροφή της χώρας προς την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση που θα παράγει απόφοιτους με επιστημο-
σύνη και υψηλή κατάρτιση έτοιμους για εργασία 
στην χώρα μας και όχι απόφοιτους που θα τους 
στέλνουμε «πακέτο» στο εξωτερικό.

Έχουμε σοβαρή δουλειά να κάνουμε, καθώς 
πολλά θέματα είναι αλληλένδετα. Για αυτό και 
πάντα τονίζω ότι στις 7 Ιουλίου καλούμαστε να 
αποφασίσουμε μεν για το δικό μας παρόν, αλλά 
κυρίως για το μέλλον των παιδιών μας. 

Στις 7 Ιουλίου παίρνουμε μια σοβαρή απόφα-
ση και σας θέλω δίπλα μου. Να είστε όλοι εκεί! 

Τάσος Μπαρτζώκας
Υποψήφιος βουλευτής Ημαθίας

 με τη Νέα Δημοκρατία

Στη Νάουσα βρέθηκε για ακόμη 
μία φορά ο υποψήφιος βουλευτής 
Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας Τά-
σος Μπαρτζώκας, την Τετάρτη 3 Ιου-
λίου 2019. 

Ο κ. Μπαρτζώκας, επισκέφθηκε 
την Αστυνομία, την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, το ΙΚΑ και το ΚΕΠ της 
Νάουσας, ενώ πέρασε και από ε-
πιχειρήσεις της πόλης και είχε την 
ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες 
στα καφέ της περιοχής.

Να σημειωθεί ότι ο υποψήφιος 
βουλευτής της ΝΔ έχει δώσει την 
δέουσα βαρύτητα σε όλους τους 
Δήμους της Ημαθίας και λειτουργεί 
γραφεία στις έδρες τους, τα οποία 
και θα κρατήσει σε λειτουργία όταν εκλεγεί βουλευτής, 
όπως έχει δεσμευτεί.

Σε σχετικό σχόλιό του ο Τάσος Μπαρτζώκας ανα-
φέρει: 

«Για εμάς που θέλουμε την πρόοδο της Ημαθίας, 
δεν υπάρχουν διαχωρισμοί και τοπικισμοί. Η Βέροια, 
η Αλεξάνδρεια, η Νάουσα, ως έδρες των τριών Δήμων 
της Ημαθίας, αλλά και κάθε χωριό του νομού, θα δέ-
χονται πάντα την ίδια φροντίδα και μέριμνά μας, διότι 
μόνο αν όλοι μαζί ενεργήσουμε συλλογικά θα έρθει το 
πολυπόθητο αποτέλεσμα και θα δούμε την Ημαθία να 
ανθίζει και πάλι. Άλλωστε, όλοι τις ίδιες αγωνίες μοιρα-

ζόμαστε και ευελπιστώ μαζί να ζήσουμε από κοινού και 
τις χαρές μαζί.

Για αυτό το λόγο από την πρώτη μέρα του προε-
κλογικού αγώνα, όπως άλλωστε έκανα και το 2015, 
λειτούργησα πολιτικό γραφείο στη Νάουσα, όπως αντί-
στοιχα και στη Βέροια και στην Αλεξάνδρεια, θέλοντας 
να έχουμε την ευκαιρία να είμαστε εγώ και οι συνεργά-
τες μου τα επόμενα χρόνια όσο το δυνατόν πιο κοντά 
στον κόσμο της Ημαθίας.

Στις 7 Ιουλίου γινόμαστε όλοι μια γροθιά, προσερ-
χόμαστε στις κάλπες και επιλέγουμε τις δυνάμεις της 
σοβαρότητας και τα πρόσωπα της ανανέωσης…»

Τάσος Μπαρτζώκας: 
Η Παιδεία που θέλουμε…

Τάσος Μπαρτζώκας από τη Νάουσα: 
Κάθε πόλη και χωριό της Ημαθίας 

θα έχουν την ίδια φροντίδα 
–Θα κρατήσω ανοιχτά τα πολιτικά μου γραφεία 

για να είμαστε κοντά καθημερινά 
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Της Έφης Αχτσιόγλου
Εκπρόσωπος Τύπου ΣΥΡΙΖΑ, Υ-

πουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Από την πρώτη στιγμή που αναλάβα-
με τη διακυβέρνηση, μέσα σε δύσκολες 
συνθήκες, αναλάβαμε και την ευθύνη 
να δώσουμε όλες τις μάχες για να αντι-
στρέψουμε το κοινωνικό και οικονομικό 
αδιέξοδο στο οποίο βρισκόταν η χώρα. 
Κάπου τα καταφέραμε και κάπου όχι. 
Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι από τον 
Αύγουστο και μετά ζούμε σε μια χώρα 
ελεύθερη, μια χώρα που ξανακερδίζει 
μέρα με τη μέρα την αυτοπεποίθησή 
της. Και τώρα, πού θέλουμε να πάμε;

Η δημιουργία 500.000 νέων θέσεων 
εργασίας, με ταυτόχρονη αύξηση των 
μισθών και ενίσχυση των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων είναι ένας βασικός 
άξονας στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για 
την επόμενη τετραετία.

Τι διαφοροποιεί αυτόν τον στόχο από 
μία απλή προεκλογική υπόσχεση; Ας 
δούμε τα δεδομένα. Από το 2015 έως 
και το 2018 βρήκαν δουλειά περίπου 
400.000 περισσότεροι εργαζόμενοι/ες, 
με το 70% των θέσεων εργασίας αυτή 
τη στιγμή να είναι πλήρους απασχό-
λησης. Επίσης, μέσα στο πρώτο πε-
ντάμηνο του 2019 καταγράφηκε θετικό 
ρεκόρ 265.000 θέσεων εργασίας. Με 
βάση αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να θέτει 
ως ρεαλιστικό στόχο, στο τέλος της επό-
μενης τετραετίας, να έχουμε καλύψει το 
1.000.000 θέσεων εργασίας που χάθη-
καν στην κρίση.

Τι γίνεται όμως με την ποιότητα της 
εργασίας; Πρώτα από όλα δεν υπάρ-
χουν ποιοτικές θέσεις εργασίας χωρίς 
ένσημα, ωράριο, κανόνες και δικαιώμα-
τα. Η επαναφορά των συλλογικών δια-
πραγματεύσεων, που είχε καταργήσει η 
ΝΔ, και η αποφασιστική αντιμετώπιση 
της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργα-
σίας, δείχνουν τη δική μας λογική για την 
ανάπτυξη. Μία ανάπτυξη που δεν στηρί-
ζεται στους μειωμένους μισθούς και στη 
συμπίεση των δικαιωμάτων, αλλά έχει 
τους εργαζόμενους και τις ανάγκες τους 
στο επίκεντρο.

Χάρη σε νομοθετικές παρεμβάσεις 
και τη δράση του Σώματος Επιθεώρη-
σης Εργασίας μειώσαμε την αδήλωτη 
εργασία από το 20% στο 8,9%. Χάρη 
στους κανόνες που θέσαμε, μόνο τους 
τελευταίους 8 μήνες η δήλωση υπερω-
ριών αυξήθηκε κατά 170% και για πρώ-
τη φορά πληρώθηκαν 6 εκατομμύρια 
ώρες υπερεργασίας. Η επαναφορά των 
συλλογικών συμβάσεων μαζί με την αύ-
ξηση του κατώτατου και την κατάργηση 
του υποκατώτατου μισθού έφεραν αυ-
ξήσεις στους εργαζόμενους, για πρώτη 
φορά μετά από σχεδόν μία δεκαετία. 
Αυξήσεις που δεν εμπόδισαν αλλά ενί-
σχυσαν τη μείωση της ανεργίας.

Η δημιουργία νέων θέσεων εργασί-
ας όπως και το χτύπημα της αδήλωτης 
εργασίας αποτελούν εξάλλου και τους 
βασικούς πυλώνες ενός βιώσιμου και 
υγιούς ασφαλιστικού συστήματος. Στον 
τομέα της κοινωνικής ασφάλισης κά-
ναμε σημαντικά βήματα μπροστά την 
τελευταία τετραετία, βήματα που μπορεί 
κανείς να τα κατανοήσει ευχερέστερα αν 
λάβει υπόψη του από πού ξεκινήσαμε. 
Παραλάβαμε ένα ασφαλιστικό σύστημα 
που, μετά από 12 οριζόντιες περικο-
πές συντάξεων ύψους 45 δισ. ευρώ, 

ήταν ελλειμματικό κατά 1,1 δισ. ευρώ και 
με 400.000 απλήρωτες συνταξιοδοτικές 
παροχές. Καταφέραμε να ανατάξουμε 
το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλι-
σης, κερδίσαμε το στοίχημα της μακρο-
πρόθεσμης βιωσιμότητάς του και σταδι-
ακά κλείνουμε πληγές του παρελθόντος. 
Μειώσαμε σημαντικά τις εισφορές σε 
ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπα-
σχολούμενους και αγρότες, ακυρώσαμε 
την περικοπή των συντάξεων και για 
πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης 
620.000 συνταξιούχοι είδαν αυξήσεις. 
Χορηγήσαμε τη μόνιμη νέα 13η σύντα-
ξη, ολόκληρη για τους χαμηλοσυνταξιού-
χους, ποσοστιαία για τις μεσαίες και πιο 
υψηλές συντάξεις. Ενώ, το πρόγραμ-
μά μας για το μέλλον προβλέπει την 
αύξηση της εθνικής σύνταξης ώστε να 
ενισχυθεί περαιτέρω το εισόδημα όλων 
των συνταξιούχων σε μόνιμη βάση. 

Η αυτοπεποίθηση που έχει κερδίσει η 
χώρα μας είναι στο σχέδιο μας άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την ασφάλεια για την 
κοινωνία. Και η σημαντικότερη δικλείδα 
ασφαλείας για την κοινωνία είναι το κοι-
νωνικό κράτος. Στον τομέα της κοινω-
νικής αλληλεγγύης, παραλάβαμε έναν 
προϋπολογισμό της τάξης των 800 εκατ. 
και σήμερα έχουμε ξεπεράσει τα 3 δισ. 
ευρώ. Σε αντίθεση με την προσβλητική 
ρητορική για «τεμπέληδες που ζουν από 
επιδόματα» η Ελλάδα τα τελευταία χρό-
νια οικοδομεί ένα σύγχρονο κοινωνικό 
κράτος, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυ-
πα. Εφαρμόζουμε πολιτικές στήριξης 
του παιδιού, με 150.000 σχολικά γεύμα-
τα, με διπλασιασμό των παιδιών σε παι-
δικούς σταθμούς και αύξηση του οικογε-
νειακού επιδόματος από 650 εκ. σε 1,1 
δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, θεσμοθετήσαμε 
το ΚΕΑ για περίπου 260.000 νοικοκυριά, 
καθώς και το επίδομα ενοικίου για ακό-
μη 260.000 οικογένειες. Πλέον, το σύ-
νολο των επιδομάτων δίνονται μέσω του 
ΟΠΕΚΑ, με διαφανή κριτήρια και ψηφι-
οποιημένες διαδικασίες. Επιπλέον προ-
χωρήσαμε σε μια σειρά από επιμέρους 
αλλά καθόλου αμελητέες βελτιώσεις για 
την καθημερινότητα των πολιτών : τα α-
ναπηρικά επιδόματα δεν φορολογούνται 
πια, οι θέσεις στους παιδικούς σταθμούς 
αφορούν και άνεργες μητέρες, ενώ αυ-
ξήσαμε το επίδομα παιδιού για τις μονο-
γονεϊκές οικογένειες.

Αυτά τα τέσσερα χρόνια ξανακερδί-
σαμε ως χώρα τη δυνατότητα να απο-
φασίζουμε εμείς για το μέλλον μας. Στα-
θήκαμε όρθιοι μέσα σε δυσκολίες, προ-
φανώς με λάθη και παραλείψεις. Πολλά 
ακόμη πρέπει να γίνουν και μπορούμε 
να τα κάνουμε όλοι μαζί. Να χτίσουμε 
την επόμενη μέρα με ελπίδα, αυτοπε-
ποίθηση, αλληλεγγύη και ασφάλεια για 
την κοινωνία. 

Της Εύης Παπαγιαννούλη*

Στις περιφερειακές και ευρωεκλο-
γές του Μαΐου 2019 καταγράφηκαν 
υψηλότατα ποσοστά αποχής. Ενδει-
κτικά επισημαίνεται ότι η μεγαλύτε-
ρη αποχή σημειώθηκε στο Βόρειο 
Αιγαίο, όπου στις κάλπες δεν προ-
σήλθε το 66,55% των εγγεγραμμέ-
νων ψηφοφόρων, ενώ στον α’ γύρο 
απείχε το 54,47%. Από τα στατιστικά 
στοιχεία το μεγαλύτερο τμήμα αυτών 
που απείχαν ήταν ψηφοφόροι του 
ΣΥΡΙΖΑ, σημαντικός αριθμός των 
οποίων ήταν νέοι.

Το αποτέλεσμα της αποχής
Η ουσιαστική δημοκρατία στη-

ρίζεται στην πλειοψηφία και στην ενεργό συμμετοχή των 
πολιτών. Έχει ως προαπαιτούμενο τον ενεργό πολίτη. Για 
να υπάρχει πραγματική πλειοψηφία, απαιτείται να είναι 
όχι μόνο των πολλών, αλλά όλων. Μόνο σ΄ αυτή την πε-
ρίπτωση επιτυγχάνεται η λαϊκή κυριαρχία, εκφράζονται και 
υπηρετούνται τα συμφέροντα του λαού. Αυτοί οι πολίτες 
ενεργούν με ευθύνη, δρουν με ισχυρό αίσθημα συλλογι-
κότητας, με προσωπική βούληση, αλλά και με επίγνωση 
των συνεπειών των πράξεών τους. Αφού ενημερώνονται 
ολόπλευρα και σφαιρικά, επιδεικνύουν το απαραίτητο ενδι-
αφέρον για τη συλλογική πρόοδο σε όλους τους τομείς της 
κοινωνίας. Ελέγχουν την εκτελεστική εξουσία, προτείνουν, 
διεκδικούν.

Η αποχή ως ένδειξη αποδοκιμασίας ή απογοήτευσης ή 
τιμωρίας των κυβερνώντων, αποδείχθηκε στην πρόσφα-
τη εκλογική διαδικασία ότι δίνει στρεβλά αποτελέσματα, 
δημιουργεί λάθος κλίμα και τελικά στρέφεται ενάντια στον 
απέχοντα και σ’ αυτό που θέλει να δώσει ως μήνυμα.

Η δημοκρατία στηρίζεται στη συμμετοχή
Είναι νωπή η μνήμη του κράτους διαφθοράς, διαπλο-

κής, γραφειοκρατίας, πελατειακών σχέσεων, προστασίας 
των ολιγαρχών που παρέλαβε η κυβέρνηση με κορμό τον 
ΣΥΡΙΖΑ από τις προηγούμενες το 2015. Τότε οι πολίτες 

με την ψήφο τους δύο φορές επέ-
λεξαν τον ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει 
τη χώρα μας, γνωρίζοντας τη 2η 
φορά ότι υπάρχει 3ο μνημόνιο δι-
ότι είχε το ηθικό πλεονέκτημα και 
γνώριζε πολύ καλά τι ήταν οι άλ-
λοι. Η κυβέρνηση αυτή οδήγησε 
την Ελλάδα στην έξοδο από τον 
ασφυκτικό κλοιό των μνημονίων 
τον Αύγουστο του 2018, εφαρμό-
ζοντας παράλληλα πολιτικές απο-
φυγής της ανθρωπιστικής κρίσης, 
κάνοντας ουσιαστικές κοινωνικές 
μεταρρυθμίσεις, δίνοντας καθολική 
πρόσβαση στην υγεία, μειώνοντας 
την ανεργία, νοικοκυρεύοντας το 
κράτος και θέτοντας τις βάσεις της 

πολυπόθητης ανάπτυξης. Είναι απόλυτα φυσικό να μην 
ικανοποίησε όλες τις προσδοκίες, να έγιναν λάθη, να υ-
πήρξαν ολιγωρίες. Μπορούν και πρέπει να διορθωθούν τα 
λάθη, να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις να εδραιωθεί η 
ανάπτυξη και αυτό θα γίνει στην επόμενη τετραετία εφό-
σον ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την κυβέρνηση.

Συνεπώς οι εκλογές της 7ης Ιουλίου είναι οι πλέον 
κρίσιμες για το μέλλον της χώρας. Καλούμαστε κυριολε-
κτικά να αποφασίσουμε για τη ζωή μας, ν’ αφήσουμε για 
πάντα πίσω μας τις ζοφερές μέρες, να εδραιώσουμε την 
δημοκρατία, να δώσουμε κατεύθυνση στην αναπτυξιακή 
πορεία της χώρας με σεβασμό στον εργαζόμενο και το 
περιβάλλον και είναι επιτακτική ανάγκη η συμμετοχή όλων 
εκείνων των πολιτών που έχουν σαν όραμα μια Ελλάδα 
με ίσες ευκαιρίες για όλους, με ισχυρό κοινωνικό κράτος 
που παρέχει ασφάλεια στους πολίτες με σεβασμό στην 
προσπάθεια και τον αγώνα τους τα προηγούμενα χρόνια.

Γιατί η πραγματική δημοκρατία στηρίζεται στη συμμε-
τοχή όλων.

* Υποψήφια βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ στην Ημαθία

Για μια χώρα 
με αυτοπεποίθηση και 

ασφάλεια για το μέλλον

«Ανοιχτό Σχολείο» 
Συνάντηση στη Νάουσα για το πρόγραμμα Mentoring

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της υλο-
ποίησης για δεύτερη χρονιά στην πόλη 
της Νάουσας του εθελοντικού προγράμ-
ματος «Mentoring», πραγματοποιήθη-
κε συνάντηση τελικής αξιολόγησης και 
ανατροφοδότησης του προγράμματος, 
μεταξύ της ομάδας εθελοντών/μεντόρων 
– γονέων – εποπτών/μελών της διεπιστη-
μονικής ομάδας του Εθελοντικού Δικτύου 
Υποστήριξης Μαθητών/τριών Δήμου Νά-
ουσας με την επιστημονική καθοδήγηση 
του Δρ Πέτρου Σταγιόπουλου, Ειδικού 

Παιδαγωγού, Προϊστάμενου 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄Θεσσαλονίκης, του 
Δρ Βάϊου Νταφούλη, Παιδοψυχίατρου, Διευθυντή Παιδοψυχιατρι-
κής Κλινικής Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και του 
κ. Διονύση Διαμαντόπουλου, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Ημαθίας. 

Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε από γονείς και εθελοντές, οι 
οποίοι ανέφεραν την πολύ επιτυχημένη πορεία του τη φετινή 
χρονιά, με σημαντικά οφέλη τόσο για τα παιδιά-έφηβους-νέους 
(ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, επίλυση καθημερινών ζητημάτων, 
κοινωνικοποίηση, θετικά συναισθήματα, αξιοποίηση ελεύθερου 
χρόνου, αύξηση βαθμού αυτονομίας) όσο και για ολόκληρη την 
οικογένεια ως κοινωνικό σύστημα, αλλά και για τους ίδιους τους 
εθελοντές (υψηλά επίπεδα ενσυναίσθησης, ικανοποίησης-προ-
σφοράς, χαράς κ.α.). Τονίστηκε από τους εθελοντές η ολοένα και 
μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και αποδοχή της διαφορετικότητας 
από την τοπική κοινωνία.   

Με την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου και με το βλέμμα στους στόχους της επόμενης χρονιάς, αλλά και στον κεντρικό 
μακροπρόθεσμο στόχο που είναι η αυτόνομη διαβίωση των μαθητών/τριών των τριών σχολικών μονάδων ειδικής αγω-
γής, οι επόπτες και συντονιστές του προγράμματος κατέθεσαν την ανάγκη για ενεργοποίηση ειδικού τμήματος του Δήμου 
Νάουσας, το οποίο θα μεριμνήσει για την εξασφάλιση πόρων, χώρων και προϋποθέσεων για την υλοποίηση του στόχου 
αυτού. Για το λόγο αυτό θα καταθέσουν υπόμνημα προς το Δήμο Νάουσας με τις προτάσεις τους, μετά τη δίχρονη εφαρ-
μογή του προγράμματος MENTORING.  Είναι βασική υποχρέωση μιας κοινωνίας να εξασφαλίσει τα ουσιώδη δικαιώματα 
όλων των ατόμων-μελών της.  Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος «Mentoring» είναι ο Προϊστάμενος 1ου Κ.Ε.
Σ.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης, Δρ Πέτρος Σταγιόπουλος.

Η συντονιστική ομάδα του δικτύου εθελοντών:
Ασλανίδου Άννα, μεταπτυχιακή ψυχολόγος, Διευθύντρια Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Νάουσας
Βελιγδένη Γεωργία, λογοθεραπεύτρια, Προϊσταμένη του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Νάουσας
Σουλούντση Ιωάννα, ειδική παιδαγωγός, Προϊσταμένη του Ειδικού Νηπιαγωγείου Νάουσας
Ταουσάνη Αθανασία, κοινωνική λειτουργός 
Δρ Τσιόγκας Αντώνης, καθηγητής ειδικής φυσικής αγωγής 
Δρ Βάϊος Νταφούλης, παιδοψυχίατρος, Διευθυντής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
Δρ Πέτρος Σταγιόπουλος, ειδικός παιδαγωγός, Προϊστάμενος 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄Θεσσαλονίκης

Αποχή και Δημοκρατία



Συμπολίτες και συμπολίτισσες,
Συμπληρώθηκαν 4 μήνες από τότε που αποδέχτηκα την ιδιαίτε-

ρα τιμητική πρόταση του Πρωθυπουργού της χώρας, Αλέξη Τσίπρα, 
να αναλάβω το χαρτοφυλάκιο της Μεταναστευτικής Πολιτικής της 
πατρίδας μας, από το πόστο του Υφυπουργού. Γνώριζα από την αρ-
χή τα προβλήματα, ως μάχιμος δικηγόρος, όπως γνώριζα και τους 
περιορισμούς που θα είχαμε, εγώ και οι συνεργάτες μου, σχετικά 
με την ταχεία και απρόσκοπτη εφαρμογή του σχεδίου μου για την 
βελτίωση τόσο του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου όσο και για την 
καθημερινή, -στο πεδίο-, αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντι-
μετωπίζει τόσο ο προσφυγικός πληθυσμός όσο και οι εργαζόμενοι 
στον τομέα αλλά και οι κοινωνίες υποδοχής. 

Η αντιμετώπιση του Προσφυγικού χρειάζεται όραμα, αποφασιστι-
κότητα και τόλμη. Στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα διέθεσα όλες 
μου τις δυνάμεις στην κατεύθυνση αυτή. 

Απευθυνόμενος σήμερα στις συντοπίτισσες και τους συντοπίτες 
μου στην Ημαθία, θα ήθελα εν συ-
ντομία να παρουσιάσω έναν απολο-
γισμό της δράσης και των προτεραι-
οτήτων μου κατά τη διάρκεια αυτών 
των 120 περίπου ημερών κατά τις 
οποίες είχα την τιμή να υπηρετώ τη 
χώρα από το συγκεκριμένο πόστο.

1. Διαφάνεια, έλεγχος αποτελε-
σματικότητα.

Προετοιμάσαμε και καταθέσαμε 
εισήγηση για την πλήρη αλλαγή του 
θεσμικού πλαισίου ελέγχου και έ-
νταξης των ΜΚΟ στο Μητρώο του 
Υπουργείου μας, μέσα από την πι-
στοποίηση  και τα διεθνή πρότυπα. 
Οργανώσαμε πανελλαδικές συνα-
ντήσεις εργασίας με όλες ανεξαιρέ-
τως τις ΜΚΟ που είναι ενταγμένες 
στο σχετικό Μητρώο του Υπουργείο 
και δόθηκε για πρώτη φορά η ευ-
καιρία σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 
να παρουσιάσουν το έργο και τους 
προβληματισμούς τους. Εντάξαμε 
στο υπάρχον Μητρώο επιπλέον 15 
ΜΚΟ, προκειμένου να αναλάβουν 
και αυτές δράση στη διαχείριση του 
Προσφυγικού με μεγαλύτερη διασύν-
δεση του έργου όλων των οργανώ-
σεων και πιο εύκολη πρόσβασή τους 
στο πεδίο.

2. Αποκέντρωση, καλύτερη ε-
ξυπηρέτηση των προσφύγων, νέ-
ες θέσεις εργασίας, εξοικονόμηση 
πόρων.  

Μεριμνήσαμε και σχεδιάσαμε 
τη δημιουργία ενός Περιφερειακού 
Γραφείο Ασύλου στην Αλεξάνδρεια 
με στόχο να αποσυμφορήσουμε το 
αντίστοιχο γραφείο της Θεσσαλονί-
κης κι έτσι δημιουργούμε μια νέα δη-
μόσια υπηρεσία στον τόπο μας, με 

νέες θέσεις εργασίας. 
Μεριμνήσαμε για την 
μετεγκατάσταση υπη-
ρεσιών του Υπουργεί-
ου σε νέα λειτουργικά 
κτίρια που δεν επιβα-
ρύνουν οικονομικά 
τις υπηρεσίες μας και 
εξοικονομούν χρήμα-

τα και εργατοώρες. Ετοι-
μάσαμε στο τελευταίο νο-
μοσχέδιο του Υπουργείου 
ρύθμιση για την αύξηση του 
αριθμού των  Δικαστικών Ε-
πιτροπών Προσφυγών και 
για την εξυπηρέτηση όλων 
των εκκρεμών υποθέσεων 
για την τελευταία δεκαετία. 
Σχεδιάσαμε την ηλεκτρο-
νική διασύνδεση των Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων 
του Υπουργείου Μετανά-
στευσης, Δημόσιας Τάξης, 
Οικονομικών και Εργασίας 
με στόχο την εξοικονόμηση 
υλικών και άυλων πόρων. 
Στηρίξαμε και προβάλαμε 
σθεναρά το νέο θεσμό του 

συστήματος των Ηλεκτρονικών Ραντεβού κατά τη συναλλαγή των 
πολιτών τρίτων χωρών με τα Τμήματα Αδειών Διαμονής.

3. Ένταξη των προσφύγων – δυναμική στις τοπικές κοινωνί-
ες – συμμετοχή στην αγροτική ζωή της Ημαθίας

Σταθήκαμε με προσοχή και υπευθυνότητα στο πρόβλημα ένταξης 
στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου των προσφύγων που 
διαμένουν στους διάφορους χώρους φιλοξενίας και σε συνεργασία 
με τοπικούς αγροτικούς συλλόγους και βιομηχανίες αναζητήσαμε 
και βρήκαμε λύσεις στο κομμάτι της νόμιμης και σταθερής απασχό-
λησής τους με εργόσημο, στις αγροτικές εργασίες. Έτσι, εκεί όπου 
χρειάζονται εργατικά χέρια που πλέον δεν υπάρχουν, δώσαμε τη δυ-
νατότητα στους πρόσφυγες από τις Δομές Βέροιας και Αλεξάνδρειας 
να μπορούν να εργαστούν στην οικονομία του τόπου μας, γεγονός 
που κίνησε το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων προς την Ημαθία. 

4. Διεθνή παρουσία για τη χώρα και την Ημαθία
Είχα την ευκαιρία να εκπροσωπήσω τη χώρα σε συσκέψεις κο-

ρυφής για το Προσφυγικό πρόβλημα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
πάντα σε συνεργασία με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς φορείς (Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, Ύπατη Αρ-
μοστεία του ΟΗΕ, UNESCO), κυβερνήσεις τρίτων χωρών, πρέσβεις, 
τεχνικά κλιμάκια.

5. Δύναμη και αποτέλεσμα για την Ημαθία
Μέσα σε μόλις 4 μήνες υπήρξαν συγκεκριμένα αποτελέσματα 

που δείχνουν το δρόμο για το πώς βλέπουμε την επόμενη ημέρα 
για τον τόπο μας. Για την πολιτιστική υποδομή ως φορέα ανάπτυξης 
(πχ παραχώρηση κτιρίου Ματθαίου στο Δήμο Νάουσας). Για την 
παράδοση και την ιστορική κληρονομιά αλλά μέσα από το πρίσμα 
του μελλοντικού τους ρόλου (προστασία και διεθνής διαφήμιση του 
εθίμου Γενίτσαροι και Μπούλες της Νάουσας αλλά και της οινικής 
ζώνης του Ξινόμαυρου).  Για την ανάπτυξη της περιοχής με νέες δη-
μόσιες υπηρεσίες (υπηρεσία ασύλου στη Δομή Προσφύγων της Α-
λεξάνδρειας, Γραφείο Πληροφόρησης Πολίτη για ιδιωτικά χρέη στην 
Δημοτική Αγορά Βέροιας). Για τη συμμετοχή φορέων της Ημαθίας 
σε κεντρικές εξελίξεις στα μεγάλα ζητήματα (Ένταξη ΜΚΟ Έρασμος 
στο Μητρώο του Υπουργείου Μετανάστευσης). 

Σήμερα νιώθω ευτυχής γιατί δεν σπαταλήσαμε ούτε μια μέρα. 
Είμαι ευτυχής γιατί δεν ξοδέψαμε το χρόνο μας, δεν παραπέμψαμε 
στις ‘καλένδες’ δύσκολες αποφάσεις, εκμεταλλευόμενοι την ούτως ή 
άλλως σύντομη θητεία του κυβερνητικού σχήματος που προέκυψε 
μετά τον ανασχηματισμό του Φεβρουαρίου. 

Είμαι ευτυχής διότι αφήνω έργο χειροπιαστό. Αυτό εξάλλου κάνω 
τα 10 χρόνια ενασχόλησής μου με την κεντρική πολιτική σκηνή. Έρ-
γο για τον τόπο μας, για την Ημαθία, από οποιοδήποτε πόστο κι αν 
βρέθηκα.  

Τα αποτελέσματα είναι εδώ για να δικαιώσουν τις προσπάθειές 
μας.
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Άγγελος Τόλκας: «Με έργο 
και αποτέλεσμα για τον τόπο μας» 

- Απολογισμός της Υπουργικής μου θητείας
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Υποψήφιος βουλευτής Ημαθίας

 Ας συνταχθούμε, από κοινού, 
για να ξεφύγουμε από την
 «καλλιέργεια» της μιζέριας

 
Η Ημαθία, αυτός ο τόσο ευλογημένος 

και προικισμένος τόπος, από τις πρώτες 
θέσεις ανάπτυξης, έφθασε  στις τελευταίες.

Ας συνταχθούμε, όλοι οι υποψήφιοι, α-
πό κοινού, εκλεγούμε- δεν εκλεγούμε, να 
ενώσουμε τις προσπάθειες, για  να βά-
λουμε και πάλι τον Νομό μας μπροστά και 
να ξεφύγουμε από την «καλλιέργεια» της 
μιζέριας.

Εκδίκαση 
της Προσφυγής 

για το φόρο 2% επί 
του τζίρου των εφημερίδων, 

υπέρ ΕΔΟΕΑΠ
Στις 24 Ιουνίου,  συζητήθηκε  στο ΣτΕ η αίτηση των Ενώσεων περιφερειακού και κλαδικού Τύπου 

για την ακύρωση της επιβολής φόρου 2% επί του ακαθαρίστου των εφημερίδων, υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ 
( Νόμος 4498/2017). Στους διάδικους δόθηκε προθεσμία για την κατάθεση υπομνήματος έως τις 15 
Ιουλίου.

Η προσφυγή του ΣΗΠΕ στο ΣτΕ, υπηρετεί την εναγώνια προσπάθεια επιβίωσης των περιφερεια-
κών, εκδοτικών επιχειρήσεων. Με την πρόσφατη πανελλαδική διαμαρτυρία μας δείξαμε ότι υπερβολι-
κά φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη απειλούν την υπόσταση του περιφερειακού Τύπου βεβαίως και 
της εργασίας σ’ αυτόν.

Η ρητορική, που στρεβλώνει την εύλογη κίνησή μας παραπέμποντας σε εμφύλια διαίρεση των πα-
ραγόντων του περιφερειακού Τύπου δεν ωφελεί ούτε αυτόν ούτε τον ΕΟΕΔΑΠ.

Υπενθυμίζεται προς κάθε ενδιαφερόμενο και προς άρση κάθε παρεξήγησης ότι τα μέλη του ΣΗΠΕ 
δεν αφίστανται των υποχρεώσεών τους έναντι των ασφαλιστικών Ταμείων, συχνά χωρίς την προσδο-
κώμενη ικανοποίηση των αναγκών τους σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Η προσφυγή στα Δικαστήρια ήταν δυνατόν να αποτραπεί από έναν γόνιμο και εποικοδομητικό δι-
άλογο τόσο με τη γενική κυβέρνηση όσο και με τους άλλους εμπλεκόμενους Φορείς, φυσικά και με τα 
Ταμεία. Δυστυχώς όμως το σχετικό αίτημά μας εκκρεμεί για μήνες.

Επισημαίνεται ότι η επιβίωση του περιφερειακού Τύπου και η διατήρηση της μισθωτής εργασίας 
είναι καταστάσεις αλληλοεπηρεαζόμενες και αλληλοσυμπληρούμενες. Επιπλέον φόρος και μάλιστα 
επί του τζίρου σε βάρος επιχειρήσεων που στην καλύτερη περίπτωση είναι ίσα βάρκα ίσα νερά, ισο-
δυναμεί με απειλή λουκέτου.



Το απόγευμα της 
Τρίτης (02/07) 
πραγματοποιή-

θηκε η κλήρωση για τη 
Super League 1της νέας 
περιόδου. Όπως μπορεί-
τε να δείτε ακριβώς από 
κάτω ο Σεπτέμβριος 
και ο Νοέμβριος είναι 
οι μήνες με τα περισσό-
τερα ντέρμπι κατά τη 
διάρκεια του πρώτου 
γύρου.

Τοαναλυτικόπρόγραμμα
1η αγωνιστική 
24-26 Αυγούστου
ΑΕΚ - Ξάνθη
Άρης - ΟΦΗ
Ατρόμητος - ΑΕΛ
Ολυμπιακός - Αστέρας
Πανιώνιος - Βόλος
ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός
Λαμία - Παναθηναϊκός
2η αγωνιστική 
31 Αυγούστου - 01/02 Σεπτεμ-

βρίου
ΑΕΛ - Ολυμπιακός
Αστέρας - ΑΕΚ
Βόλος - Άρης
Παναθηναϊκός - ΟΦΗ
Παναιτωλικός - Ξάνθη
ΠΑΟΚ - Πανιώνιος
Λαμία - Ατρόμητος
3η αγωνιστική 
14-16 Σεπτεμβρίου
ΑΕΚ - Λαμία
Ξάνθη - Αστέρας
Άρης - Παναθηναϊκός
Ατρόμητος - ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός - Βόλος
ΟΦΗ - Παναιτωλικός
Πανιώνιος - ΑΕΚ
4η αγωνιστική 
21-23 Σεπτεμβρίου

ΑΕΛ - Ξάνθη
Αστέρας - Ατρόμητος
Βόλος - ΟΦΗ
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Παναιτωλικός - ΑΕΚ
ΠΑΟΚ - Άρης
Λαμία - Πανιώνιος
5η αγωνιστική 
28-30 Σεπτεμβρίου
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
Ξάνθη - Βόλος
Άρης - ΑΕΛ
Ατρόμητος - Παναιτωλικός
Ολυμπιακός - Λαμία
ΟΦΗ - Αστέρας
Πανιώνιος - Παναθηναϊκός
6η αγωνιστική 
05-07 Οκτωβρίου
ΑΕΛ - ΑΕΚ
Άρης - Ολυμπιακός
Αστέρας - ΠΑΟΚ

Βόλος - Ατρόμητος
ΟΦΗ - Πανιώνιος
Παναθηναϊκός - Ξάνθη
Λαμία - Παναιτωλικός
7η αγωνιστική 
19-21 Οκτωβρίου
ΑΕΚ - Βόλος
Ξάνθη - Άρης
Ατρόμητος - Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός - ΟΦΗ
Παναιτωλικός - ΑΕΛ
Πανιώνιος - Αστέρας
ΠΑΟΚ - Λαμία
8η αγωνιστική 
26-28 Οκτωβρίου
Άρης - Παναιτωλικός
Αστέρας - Λαμία
Ατρόμητος - Πανιώνιος
Βόλος - ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός - ΑΕΚ
ΟΦΗ - Ξάνθη
Παναθηναϊκός - ΑΕΛ
9η αγωνιστική 
2-4 Νοεμβρίου
ΑΕΚ - Ατρόμητος
ΑΕΛ - ΟΦΗ
Ξάνθη - Ολυμπιακός
Παναιτωλικός - Αστέρας
Πανιώνιος - Άρης
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
Λαμία - Βόλος
10η αγωνιστική 
9 -11 Νοεμβρίου
ΑΕΛ - Λαμία
Ξάνθη - Πανιώνιος
Άρης - Αστέρας
Βόλος - Παναιτωλικός
Ολυμπιακός - Ατρόμητος
ΟΦΗ - ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
11η αγωνιστική 
23-25 Νοεμβρίου
ΑΕΚ - Άρης
Αστέρας - Βόλος
Ατρόμητος - ΟΦΗ
Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός
Πανιώνιος - Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ - ΑΕΛ
Λαμία - Ξάνθη
12η αγωνιστική 
30 Νοεμβρίου 1-2 Δεκεμβρίου
ΑΕΛ - Βόλος
Ξάνθη - Ατρόμητος
Άρης - Λαμία
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
ΟΦΗ - ΑΕΚ
Παναθηναϊκός - Αστέρας
Πανιώνιος - Παναιτωλικός
13η αγωνιστική 

7-9 Δεκεμβρίου
ΑΕΚ - Πανιώνιος
Αστέρας - ΑΕΛ
Ατρόμητος - Άρης
Βόλος - Παναθηναϊκός
Παναιτωλικός - Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ - Ξάνθη
Λαμία - ΟΦΗ
14η αγωνιστική 
14-15 Δεκεμβρίου
Ξάνθη - ΑΕΚ
ΟΦΗ - Άρης
ΑΕΛ - Ατρόμητος
Αστέρας - Ολυμπιακός
Βόλος - Πανιώνιος
Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός - Λαμία
15η αγωνιστική 
18-19 Δεκεμβρίου
Ολυμπιακός - ΑΕΛ
ΑΕΚ - Αστέρας
Άρης - Βόλος
ΟΦΗ - Παναθηναϊκός
Ξάνθη - Παναιτωλικός
Πανιώνιος - ΠΑΟΚ
Ατρόμητος - Λαμία
16η αγωνιστική 
21-23 Δεκεμβρίου
Λαμία - ΑΕΚ
Αστέρας - Ξάνθη
Παναθηναϊκός - Άρης
ΠΑΟΚ - Ατρόμητος
Βόλος - Ολυμπιακός
Παναιτωλικός - ΟΦΗ
ΑΕΚ - Πανιώνιος
17η αγωνιστική 
04-06 Ιανουαρίου
Ξάνθη - ΑΕΛ
Ατρόμητος - Αστέρας
ΟΦΗ - Βόλος
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
ΑΕΚ - Παναιτωλικός
Άρης - ΠΑΟΚ
Πανιώνιος - Λαμία
18η αγωνιστική 
11-13 Ιανουαρίου
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
Βόλος - Ξάνθη
ΑΕΛ - Άρης
Παναιτωλικός - Ατρόμητος
Λαμία - Ολυμπιακός
Αστέρας - ΟΦΗ
Παναθηναϊκός - Πανιώνιος
19η αγωνιστική 
18-19 Ιανουαρίου
ΑΕΚ - ΑΕΛ
Ολυμπιακός - Άρης
ΠΑΟΚ - Αστέρας
Ατρόμητος - Βόλος

Πανιώνιος - ΟΦΗ
Ξάνθη - Παναθηναϊκός
Παναιτωλικός - Λαμία
20η αγωνιστική 
22-23 Ιανουαρίου
Βόλος - ΑΕΚ
Άρης - Ξάνθη
Παναθηναϊκός - Ατρόμητος
ΟΦΗ - Ολυμπιακός
ΑΕΛ - Παναιτωλικός
Αστέρας - Πανιώνιος
Λαμία - ΠΑΟΚ
21η αγωνιστική 
25-27 Ιανουαρίου
Παναιτωλικός - Άρης
Λαμία - Αστέρας
Πανιώνιος  - Ατρόμητος
ΠΑΟΚ - Βόλος
ΑΕΚ - Ολυμπιακός
Ξάνθη - ΟΦΗ

ΑΕΛ - Παναθηναϊκός
22η αγωνιστική 
01-03 Φεβρουαρίου
Ατρόμητος - ΑΕΚ
ΟΦΗ - ΑΕΛ
Ολυμπιακός  - Ξάνθη
Αστέρας - Παναιτωλικός
Άρης - Πανιώνιος
Παναθηναϊκός  - ΠΑΟΚ
Βόλος - Λαμία
23η αγωνιστική 
08-10 Φεβρουαρίου
Λαμία - ΑΕΛ
Πανιώνιος  - Ξάνθη
Αστέρας - Άρης
Παναιτωλικός  - Βόλος
Ατρόμητος  - Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ - ΟΦΗ
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
24η αγωνιστική 
15-17 Φεβρουαρίου
Άρης - ΑΕΚ
Βόλος - Αστέρας
ΟΦΗ - Ατρόμητος
Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός
Ολυμπιακός - Πανιώνιος
ΑΕΛ - ΠΑΟΚ
Λαμία - Ξάνθη
25η αγωνιστική 
22-24 Φεβρουαρίου
Βόλος - ΑΕΛ
Ατρόμητος  - Ξάνθη
Λαμία - Άρης
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
ΑΕΚ - ΟΦΗ
Αστέρας - Παναθηναϊκός
Παναιτωλικός  - Πανιώνιος
26η αγωνιστική 
01 Μαρτίου
Πανιώνιος - ΑΕΚ
ΑΕΛ - Αστέρας
Άρης  - Ατρόμητος
Παναθηναϊκός  - Βόλος
Ολυμπιακός - Παναιτωλικός
Ξάνθη - ΠΑΟΚ
ΟΦΗ  - Λαμία
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Το αναλυτικό πρόγραμμα της Super League 1
όπως αυτό προέκυψε από την κλήρωση
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Με επιτυχία έγινε  την Κυριακή 30 Ιουνίου, η ορει-
βατική εξόρμηση του Ε.Ο.Σ. Νάουσας στο Φαράγγι 
του Ενιπέα στον Όλυμπο.

22 άτομα πήραν μέρος, ανάμεσα τους και μικρά 
παιδιά, και απόλαυσαν την δροσερή διαδρομή, τα 
πολλά και όμορφα σημεία που επισκέφτηκαν, ό-
πως τον διπλό καταρράκτη του Ενιπέα, τα ξύλινα 
γεφύρια, το σπήλαιο του Αγίου Διονυσίου και φυσικά 

το Παλιό Μοναστήρι. Όλη 
η διαδρομή  ήταν  ανάμεσα 
σε λουλούδια και βότανα, 
κάτω από την σκιά των  αι-
ωνόβιων δέντρων με θέα τις 
ψηλές κορφές του Μυθικού 
βουνού  και με την αύρα του 
κρύου νερού και του θροΐ-
σματος του.

  Μετά το τέλος της δια-
δρομής ακολούθησε στάση 
για φαγητό και καφέ στο Λι-
τόχωρο και μπάνιο στην κο-
ντινή παραλία της Γρίτσας .

 Συνοδοί και οδηγοί μο-
νοπατιού ήταν ο Έφορος 
του ορειβατικού τμήματος κ. 
Γεώργιος Καισαρίδης και οι  
κ.Κώστας Μάϊνος και Θω-

μάς Μητσκόπουλος. Η επίσκεψη αυτή έγινε στο 
πλαίσιο των δράσεων του συλλόγου για την γνωρι-
μία νέων ορειβατών με τα βουνά μας και την φύση 
μας . Θα ακολουθήσουν και άλλες , που θα ανακοι-
νωθούν στον τοπικό τύπο και στην ιστοσελίδα του 
Ε.Ο.Σ. Νάουσας. Ο σύλλογος ευχαριστεί όσους 
πήραν μέρος. στην όμορφη αυτή εξόρμηση.

Δεν συνεχί-
ζει τη νέα 
περίοδο 

στους Αετούς ο 
Γιάννης Παπα-
δόπουλος. Σε 
ανακοίνωσή του 
ο σύλλογος ανα-
φέρει: «Η διοί-
κηση των Αετών 
Βέροιας θέλει 
να εκφράσει την 
ευγνωμοσύνη 
της και να ευχα-
ριστήσει δημόσια 
τον Γιάννη Παπα-
δόπουλο για την 
προσφορά του 
στην ομάδα.

Ένας ακέραιος χαρακτήρας και ένας αθλητής που 
«έδεσε» με την ομάδα σαν να ήταν από την αρχή σε 
αυτή αλλά και ένας παίκτης που βοήθησε σε μεγάλο 
βαθμό στην πορεία των Αετών στο πρωτάθλημα της 
Α ΕΚΑΣΚΕΜ.

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος δεν θα βρίσκεται τη 
νέα σεζόν μαζί μας όμως είμαστε σίγουροι πως θα 
παραμείνει πάντα δίπλα στις προσπάθειες της διοί-
κησης και των συμπαικτών του!

Καλή δύναμη φίλε Γιάννη σε ότι κάνεις, να έχεις 
πάντα την υγεία σου, εσύ και η όμορφη οικογένεια 
σου».

O E.O.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ στο Φαράγγι 
του Ενιπέα στον Όλυμπο

ΔενσυνεχίζειστουςΑετούς
οΓιάννηςΠαπαδόπουλος

ΕΟΣ και ΕΟΧΑ 
κοντά στον αγώνα 

του Γρηγόρη
Κοντά στον Γρηγόρη Τρούπκο και η Ελληνική Ο-

μοσπονδία Χιονοδρομίας (ΕΟΧΑ), με την ομόφωνη 
απόφαση αγοράς ενός σημαντικού αριθμού εισι-
τηρίων για το ματς του περασμένου Σαββάτου στη 
Νάουσα. Είναι φυσικά η αναγνώριση μιας οικογέ-
νειας που έχει προσφέρει το είναι της για τη χιονο-
δρομία στη χώρα. Η σύζυγος του Γρηγόρη, Θωμαή 
Λεφούση, πρωταθλήτρια Ελλάδας επί πολλά χρόνια 
με τον ΕΟΣ Νάουσας. Η κόρη να βαδίζει στα χνάρια 
της μαμάς. Κι ο Γρηγόρης πάντα από κοντά, μέλος 
του δ.σ. και αγνός εργάτης του συλλόγου και της 
ελληνικής χιονοδρομίας. Μπορούσε να μην το ανα-
γνωρίσει αυτό η ΕΟΧΑ, μετά από το σχετικό αίτημα 
του ΕΟΣ; Ασφαλώς και όχι. Και μπράβο σε όλους!

Νοσταλγία 2019
ΣτοντελικόοιDalton’sμετάτηνίκητους

με65-54τουςBadBoys
Ένα πολύ δυνατό παιχνιδι που δεν άφησε παραπονεμενους τους φιλάθλους, έγινε για τον 1ο ημιτελικό 

του τουρνουά Νοσταλγία, την Τρίτη στις 21:15 στο Γήπεδο της Εληας, όπου οι Dalton’s κέρδισαν τους 
Bad. Boys με σκορ 54-65. Δύο διαφορετικά ημίχρονα για τα κακά παιδιά του Μπακαλιδη, που πάλεψαν 
για το όνειρο προηγούμενοι στο ημιχρονο, αλλά μετά έμειναν από δυνάμεις. Παρά το κακο 1ο δεκάλεπτο 
δεν πτοήθηκε η ομάδα και με μπροστάρη τον μαθητή Λυκείου Λιακοπουλο έκανε ένα επιμέρους σκορ 21-
10 στο 2ο δεκάλεπτο και έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενη. Ο Vaggelis Papadopoulos πήρε την σκυτάλη 
στο σκορ μαζί με τον Δουλαλα, οι Γαβριήλακης και Vasilis Polimeris κατέβασαν ριμπαουντ, αλλά επηλθε 
η κούραση σε συνάρτηση με 2  τραυματισμους παικτών και κατέρρευσαν στο 4ο δεκάλεπτο. Ένα ακόμα 
παιχνίδι για τα κακά παιδιά στον μικρό τελικό της διοργάνωσης όπου θα αναμετρηθούν για την τρίτη θέση 
των μεταλλίων. Το πίστεψαν παραπάνω οι δραπέτες του Αθηνόδωρος Καραθανάσης και κατάφεραν να 
πάρουν το ροζ φύλλο που οδηγεί στον τελικό.  Μπήκαν δυνατά στο 1ο δεκάλεπτο και πήραν κεφάλι στο 
σκορ φτανοντας σε επιμέρους 11-2 χαρης σε έξι συνεχόμενους ποντους από τον αρχηγό Kostas Siasios. 
Ένα καταστροφικό 2ο δεκάλεπτο όμως τους έβγαλε από την θέση του οδηγού. Δεν τα παράτησαν όμως 
με μπροστάρη τον Michael Klonaras και τον αφυπνισμένο Καραθανάση Junior έκαναν σταδιακά την ανα-
τροπή. Τρομερός και ο Καραγιαννοπουλος που πήρε επιθετικά ριμπαουντ και τα μετουσίωσε σε πόντους.

DALTONS:(προπονητήςΚαραθανάσηςΔ.)Πετρόπουλος 2 , Καραθανάσης Φ. 18 (1), Καραθανά-
σης Δ. 2, Σιάσιος  (αρχ) 12 (1), Αχτσής, Μπογδαμπείδης  Ν., Παπαγιάννης, Καραγιαννόπουλος  10, Στο-
γιάννος 2, Μπογδαμπείδης Γ. 4, Κλωνάρας 15, Μπογδαμπείδης Σ. 

BADBOYS: (προπονητήςΜπακαλίδης) Γώγος 2, Ελευθεριάδης, Παπαδόπουλος 18  (3), Στικας, 
Μιχαηλιδης 1, Δούλαλας 10 (2)Γαβριήλακης 2, Πολυμερης 2, Λιακόπουλος 13 (1), Πουσατίδης  6, Μπακα-
λιδης.

Δανεικός στον ΟΦΗ από τον Ολυμπιακό 
ο Ημαθιώτης Δημήτρης Μάνος

Στην ανακοίνωση της απόκτησης του Δη-
μήτρη Μάνου προχώρησε ο ΟΦΗ. Η ομάδα 
της Κρήτης απέκτησε τον 24χρονο επιθετικό 
με τη μορφή του δανεισμού για έναν χρόνο 
από τον Ολυμπιακό, ενώ διατηρεί και οψιόν 
αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Η συμφωνία των δύο πλευρών ήταν γνω-
στή εδώ και μέρες, όμως την Τρίτη (02/07) 
ήρθε η επισημοποίηση της. Αναλυτικά η ανα-
κοίνωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ: «Η ΠΑΕ 
ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει τον δανεισμό του πο-
δοσφαιριστή Δημήτρη Μάνου για έναν χρόνο 
από τον Ολυμπιακό, με οψιόν αγοράς από την 
ομάδα μας.

Ο 24χρονος επιθετικός, γεννημένος στις 
16/09/1994 στα Τρίκαλα, πέρασε τα πρώτα 
χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας στην 
ομάδα της Βέροιας, με την φανέλα της οποί-
ας είχε 26 συμμετοχές και 1 γκολ. Τον Αύγουστο του 2015 παραχωρήθηκε δανεικός 
στον Εργοτέλη για 6 μήνες και στη συνέχεια επέστρεψε στην Βέροια. Το καλοκαίρι 
του 2016 ήρθε στον ΟΦΗ, όπου παρέμεινε για δυο χρόνια, μετρώντας συνολικά 59 
συμμετοχές, 37 γκολ και 15 ασίστ. Ήταν απ’ αυτούς που συνέβαλαν σημαντικά στην 
άνοδο της ομάδας στη Super League και χρίστηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήμα-
τος της σεζόν 2017-18. Τον Ιούλιο του 2018 πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, με τον 
οποίο έπαιξε στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, καταγράφοντας 9 συμμετοχές 
και 2 γκολ. Τον Ιανουάριο του 2019 παραχωρήθηκε δανεικός στον ΠΑΣ Γιάννινα και 
με τους Ηπειρώτες έπαιξε σε 15 αγώνες σκοράροντας 3 φορές.

Δημήτρη καλωσήρθες στο σπίτι σου. Καλωσήρθες και πάλι στην οικογένεια του ΟΦΗ!»



Η Ένωση Παλαιών Προσκόπων Βέροιας, ευχαριστεί όλους εκείνους που 
τίμησαν την πρόσκλησή της και ανέβηκαν στο Προσκοπικό Κέντρο της Κα-
στανιάς την Κυριακή 30 Ιουνίου για να χαρούν το βουνό, τον καθαρό αέρα, 
τη δροσιά και να γλεντήσουν μαζί την έναρξη του καλοκαιριού, στον «Χορό 
του Δάσους 2019».

Ο «Χορός του Δάσους» ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε πριν από 21 χρόνια 
το 1998 από τους Θανάση Στάντζο, Αλέκο Ψώνη, Μάνο Λάμπρογλου, Νίκο 
Καραμανλίδη, Δημήτρη Κοντοκώστα+, ανθρώπους με αγάπη προς τη φύ-
ση, την παρέα και τον Προσκοπισμό με σκοπό να ανταμώσουν με φίλους 
σε ένα γλέντι οργανωμένο από τους ίδιους τους συμμετέχοντες και να βοη-
θήσουν τις ανάγκες του Προσκοπισμού της Βέροιας.

Ευχαριστούμε τους Ψητοπωλείο «Μεράκι», Βιβλιοπωλείο «Προμηθέας», 
Τσέλιο Σωτήρη, Τυροκομικά «Κελεπούρης Μίλτος», που στήριξαν το χορό 
του δάσους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τις αρχές και τις αξίες που 
πρεσβεύει ο Προσκοπισμός, αναγνωρίζουν το παιδαγωγικό του έργο και 
την προσφορά του στην κοινωνία.

Ευχαριστούμε επίσης το μουσικό σχήμα που κράτησε αμεί-
ωτο το κέφι. Χαιρόμαστε που ήμασταν η αιτία να βαφτιστούν. 
Ευχόμαστε στους «ΕΝΤΕΥΘΕΝ» πάντα επιτυχίες.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 140 περίπου 

φίλοι, πολλά παιδάκια, η 1η αγέλη Λυκοπούλων Κατερίνης και ο στρατηγός 
διοικητής της 1ης Μεραρχίας πεζικού «Σμύρνη».

Την οργανωτική ομάδα Παλαιών Προσκόπων που φρόντισαν για τον 
«Χορό του Δάσους 2019» αποτέλεσαν οι:

Κώστας Στεργιόπουλος, David Beckham, Αλέκος Ψώνης, Δημόπουλος 
Γιάννης, Θανάσης Στάντζος, Θανάσης Τσολοζίδης, Λίτσα Μπουρδάνου, 
Μερόπη Τσέλιου, Νίκος Καλογήρου, Παναγιώτης Κόλκας, Σωκράτης Κιοσέ-
ογλους, Σωτήρης Τσέλιος, Φάνης Κατσίβελος.

Το γλέντι ξεκίνησε με στίχους από ένα Προσκοπικό τραγούδι:
Το κέφι σου ποτέ δεν πρέπει να χαλάς
θα βρεις μες τη ζωή εμπόδια πολλά
δουλειά μα και χαρά, το σύνθημά σου θα’ ναι
πάντα κεφάτος και πρώτος στη δουλειά... 

Το Δ.Σ.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

ται δηλώσεις για το έτος 
2019 σε παραγωγές ρο-
δάκινων, νεκταρινιών, 
βερικόκων, κερασιών και 

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

ρονται να συμβληθούν με Συμβολαϊακή γεωργία να 
επικοινωνήσουν μέχρι τις 15-04-2019 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια
-Υποκατάστημα 1: Επισκοπής Νάουσας
-Υποκατάστημα 2:  Μελίκης Ημαθίας

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ (ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
«Ο ΖΥΓΟΣ»

Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα στον Άγιο Γεώργιο ζητάει 
μόνιμο υπάλληλο γραφείου με γνώσεις Λογιστικής, απαραί-

τητο προσόν καλή γνώση αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο 
και για τις εποχιακές ανάγκες του προσωπικό διαλογητηρίου και 2 οδηγούς 
κλαρκ. 

Πληροφορίες στο τηλ. 23310 51093 και 
στο email: aszygos@gmail.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   

Θεσσαλονίκη, 03 Ιουλίου 2019 
Αρ. Πρ. : 421678(473)

ΠΕΤ: 1904090824
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4014/2004 (ΦΕΚ 209 τ.Α) σε συν-
δυασμό με την Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 τ.Β) ανακοινώνει 
στους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησης τους για να λάβουν 
γνώση θέτοντας στη διάθεση τους κάθε περιβαλλοντική πληρο-
φορία, περί του με αρ. πρ.:  4179/19/04-06-2019 έγγραφο του 
Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της 
ΑΔΜΘ που αφορά την «Διαβίβαση Φακέλου ΜΠΕ στα πλαίσια 
της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της δραστηριότη-
τας “Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος” της εταιρείας με την 
επωνυμία ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ, με Περιβαλλοντική Ταυτό-
τητα (ΠΕΤ) 1904090824, και η οποία είναι υφιστάμενη στο  Δήμο 
Αλεξάνδρειας, Π.Ε. Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», 
(υποκατηγορία Α2 της 9ης Ομάδας– Βιομηχανικές και συναφείς 
εγκαταστάσεις και της 2ης Ομάδας– Υδραυλικά έργα).

Φορέας υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας: ΔΕΛ-
ΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

Αρμόδια υπηρεσία το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού 
Σχεδιασμού Κ.Μ. της ΑΔΜΘ (Τηλ. 2313309261  Δρ. Στ. Καρα-
θανάσης, εργάσιμες ημέρες και ώρες).

 Αρμόδια υπηρεσία για παροχή πληροφοριών και στοιχείων:
1. Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. (Τηλέφωνο 

2313319831 κ. Μ. Δημούτσικου εργάσιμες ημέρες και ώρες)
2. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος ΠΕ Ημαθίας(Τηλ. 

23313 53639)
Η παρούσα ανακοίνωση είναι αναρτημένη στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, http://www.
pkm.gov.gr και ειδικότερα στη διαδρομή Ενημέρωση/Περιβαλλο-
ντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων/Δημοσιοποιήσεις 
Περιφερειακού Συμβουλίου/Α.Ε.Π.Ο. Το σχετικό τεύχος Μελέτης 
Τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων είναι αναρτημένο στο Η-
λεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (https://eprm.ypen.gr).  

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα 
«ΛΑΟΣ» στις 04 Ιουλίου 2019. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στον 
Τύπο, βαρύνουν το φορέα υλοποίησης του έργου ή της δραστη-
ριότητας, (Άρθρο 19, παρ. 8 του Ν. 4014/2011 ΦΕΚ 209 τ. Α).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.
Παναγιώτης  Θ.  Σπυρόπουλος

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.      11311
Νάουσα 03/07/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ << ΚΙΟΣΚΙ>> 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ  ΝΑΟΥΣΑΣ  

Ο Δήμαρχος Νάουσας Προκηρύσσει :
 Την διενέργεια δημοπρασίας εκμίσθωσης  του  Δημο-

τικού καταστήματος με την επωνυμία  «ΚΙΟΣΚΙ»  συνολικής 
έκτασης 2.563,00 τ.μ. που βρίσκεται στη Νάουσα εντός του 
Δημοτικού Πάρκου, για 15 χρόνια, με το σύστημα του ανοικτού 
πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές.  

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την Τετάρτη 17/07/2019          
και ώρα 13:00μ.μ έως 13:30μ.μ, στο δημοτικό Κατάστημα του 
Δήμου (1ος όροφος- Γραφείο  Δημάρχου) στην Νάουσα. 

Το τεύχος της διακήρυξης θα διατίθεται δωρεάν είτε από τον 
επίσημο δικτυακό  τόπο του Δήμου,  www.naoussa.gr είτε, έως 
και την προηγούμενη της δημοπρασίας εργάσιμη ημέρα και ως 
την 15:00 μ.μ. από το Γραφείο Προσόδων, αρμόδιο υπάλληλο  
κ. Αντωνιάδης Νικόλαος , τηλ. 2332350337 ή κα. Ανθοπούλου 
Μυρούλα  Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής τηλ. 23323 
50340.

Ο Δήμαρχος Η. Π. Νάουσας
Κουτσογιάννης Νικόλαος

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακοπές στην Αιδηψό 
για ιαματικά λουτρά

Τα μέλη και οι φίλοι της λέσχης όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος 
στις φετινές περιόδους ιαματικών λουτρών να δηλώσουν συμμετοχή 
στο τηλέφωνο 23310 25654. Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 9-16 ΙΟΥΛΙΟΥ, κιν. 6976 
953683.

Το Δ.Σ.

Γλέντησαν και χόρεψαν οι Πρόσκοποι 
στο Δάσος της Καστανιάς 



Η τρέχουσα Διοίκηση του 
Ε.Χ.Κ.Σ. ανέλαβε τα καθήκοντά 
της στις 10 Ιουλίου 2015. Η κα-
τάσταση που παραλάβαμε από 
την προηγούμενη Διοίκηση, ήταν 
η εξής: 

• Το ταμειακό αποθεματικό που βρήκαμε ήταν μόλις 148 €.
• Υπήρχε ανάθεση σε εργολάβο για τη λογιστική διαχείριση αλλά 

και για την επιχειρησιακή λειτουργία του φορέα
• Παρόλο που ήμασταν στο μέσον του έτους, δεν είχε ολοκληρωθεί 

η διαδικασία υποβολής και έγκρισης του απολογισμού από την Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού, απαραίτητο προαπαιτούμενο για την κρατική 
επιχορήγηση (ύψους 90 χιλ. €).

• Υπήρχε αδυναμία σύνταξης και υποβολής ακόμα και της ετήσιας 
φορολογικής δήλωσης, λόγω παραλείψεων και εκκρεμοτήτων τρέχου-
σας και προηγουμένων χρήσεων

• Εμφανίζονταν και εγείρονταν χωρίς καμία πρόβλεψη, νομότυπες 
και παράτυπες απαιτήσεις τρίτων πάνω από 500 χιλ. €.

• Ο φορέας δεν είχε καθόλου διοικητικό προσωπικό (ο τελευταίος 
διοικητικός υπάλληλος είχε συνταξιοδοτηθεί το 2013). 

• Υπήρχαν μόνο 2 τεχνικοί υπάλληλοι (έναντι των 25 που προβλέ-
πονται από το οργανόγραμμα) και αυτοί  απλήρωτοι επί 23 μήνες.

• Εκκρεμούσε Υπουργική εντολή για διενέργεια οικονομικού ελέγ-
χου από Ορκωτούς Λογιστές

• Ο φορέας τελούσε υπό στενό έλεγχο: α) από το Σώμα Ελεγκτών 
Δημόσιας Διοίκησης, β) από τους οικονομικούς Εισαγγελείς, γ) διοι-
κητικών αποφάσεων και ανειλημμένων δαπανών από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο. 

• Το Χιονοδρομικό Κέντρο ΔΕΝ είχε άδεια λειτουργίας
• Ήταν ασυντήρητες και άνευ νομιμοποίησης (αυθαίρετες) οι κτιρια-

κές και οι μηχανολογικές δομές (αναβατήρες) .
• Ήταν ασυντήρητοι, με πολλά προβλήματα βλαβών οι 2 χιονο-

στρωτήρες και σε πλήρη ακινησία οι άλλοι 2, καθώς επίσης και τα 3 
εκχιονιστικά οχήματα.

•  Το κτήριο εστιατορίου του φορέα ήταν εκτός λειτουργίας και λεη-
λατημένο. 

Σε διάστημα 4 ετών, ως Διοίκηση του ΕΧΚΣ ολοκληρώσαμε ή 
δρομολογήσαμε τις παρακάτω εργασίες τακτοποίησης και αναμόρφω-
σης του φορέα:

1. Πετύχαμε την αύξηση της κρατικής επιχορήγησης στα 300χιλ. € 
ετησίως και την τακτική καταβολή της προς το ΕΧΚΣ, που ως φορέας 
απέκτησε διαχειριστική επάρκεια και ανέκτησε την αξιοπιστία του ένα-
ντι του εποπτεύοντος Υπουργείου.

2. Διενεργήσαμε έλεγχο στα οικονομικά του φορέα με ορκωτούς 
λογιστές και καταθέσαμε το πόρισμά τους αρμοδίως.

3. Παρουσιάσαμε 3 ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, οι οποίοι 
εγκρίθηκαν από τις εποπτεύουσες Αρχές και, κατά την εκτέλεσή τους, 
απέβησαν πλεονασματικοί.

4. Εντάξαμε το ΕΧΚΣ στο κυβερνητικό πρόγραμμα ληξιπρόθεσμων 
οφειλών και προχωρήσαμε στην αποπληρωμή των νομότυπων οφει-
λών προς τρίτους αλλά και προς τους υπαλλήλους του φορέα.

5. Παραπέμψαμε στη δικαιοσύνη τις παράτυπες αξιώσεις.
6. Σε συνεργασία με την ΓΓΑ στελεχώσαμε το ΕΧΚΣ μέσω ΑΣΕΠ 

(Προκηρύξεις 8Κ & 9Κ του 2006-08) με 2 διοικητικούς υπαλλήλους (εκ 
των οποίων ο ένας ΠΕ) και με 2 τεχνικούς 

7. Εντάξαμε το φορέα στη κινητικότητα υπαλλήλων και αναμένου-
με να πληρωθούν οι κενές θέσεις με υπηρεσιακό προσωπικό, ούτως 
ώστε να περιορίζονται οι τυχόν δυνατότητες της εκάστοτε διορισμένης 
από την κεντρική κυβέρνηση διοίκησης, να αυθαιρετεί σε ζητήματα 
προσλήψεων προσωπικού.

8. Λειτουργήσαμε επιχειρησιακά τον φορέα με εποχικούς εργαζόμε-
νους μέσα από το πρόγραμμα ανέργων από 55 ως 67 ετών του ΟΑ-
ΕΔ, πετυχαίνοντας έτσι μία οικονομία κλίμακας των 100 χιλ.€ κατ’ έτος. 

9. Διαχειριστήκαμε τον φορέα χωρίς την επέμβαση εργολάβων σε 
διοικητικά και επιχειρησιακά θέματα.

10. Εφαρμόσαμε διπλογραφικό λογιστικό σύστημα απεικόνισης και 
ελέγχου.

11. Τετραπλασιάσαμε την επισκεψιμότητα και σχεδόν δεκαπλασιά-
σαμε τα έσοδα του φορέα, με πλήρες σύστημα μηχανογράφησης και 
διαφανούς διαχείρισης.

12. Πετύχαμε την αδειοδότηση λειτουργίας του φορέα κατ’ αρχήν 
προσωρινά και από τον Δεκέμβρη του 2018 για 10 χρόνια μετά και την 
έγκριση της ΑΕΠΟ.

13. Αποκαταστήσαμε όλες τις φθορές και νομιμοποιήσαμε όλα τα 
κτίρια του φορέα.

14. Φροντίσαμε για την τακτική διενέργεια κάθε χρόνο όλων των 
προβλεπόμενων τακτικών ελέγχων και συντηρήσεων στις μηχανολογι-
κές εγκαταστάσεις του φορέα και καταθέτουμε τα απαιτούμενα πιστο-
ποιητικά στην αρμόδια υπηρεσία (ΕΥΠΑΤΕ)

15. Αποκαταστήσαμε πλήρως τις βλάβες σε εκχιονιστικά μηχανή-
ματα καθώς και στα μηχανήματα διάστρωσης του χιονιού και αντικατα-
στήσαμε ένα κατεστραμμένο με ένα τελευταίας τεχνολογίας.

16. Ξεκινήσαμε την αντικεραυνική προστασία των κτιρίων τοποθε-
τώντας αλεξικέραυνα.

17. Κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμισθώσαμε το κτίριο του 
εστιατορίου του φορέα σε ιδιώτη επιχειρηματία, το οποίο αφού ανακαι-
νίστηκε, λειτουργεί. 

18. Δρομολογήσαμε την τακτοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώ-
τος όλων των εκτάσεων του φορέα.

19. Στα πλαίσια της προσπάθειας για ποιοτική αναβάθμιση των 
προσφερόμενων υπηρεσιών του φορέα προς τους πολίτες, πέρα από 
την συμμετοχή του στη διοργάνωση αγώνων χειμερινών αθλημάτων, 
συνδιοργανώσαμε δράσεις με άλλους φορείς, όπως αγώνα ορεινού 
τρεξίματος (Δρομείς Βέροιας, ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας, ΣΧΟΒ, ΠΤΟΣ), 
αλλά και την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΙΟΝΙΟΥ (με τον ΣΧΟΒ) που 
βραβεύτηκε ως 3η καλύτερη διοργάνωση παγκοσμίως, καθώς και την 
ΗΜΕΡΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ.

20. Με στόχο την ανάδειξη του φορέα σε Εθνικό Προπονητικό 
Κέντρο και έχοντας την διαβεβαίωση του Υπουργείου Αθλητισμού ότι 
θα χρηματοδοτούσε την περαίωσή τους, ζητήσαμε να μας παραχωρη-
θούν τα ημιτελή κτίρια της Περιφέρειας (κατατέθηκε και σχετική τροπο-
λογία), αλλά συναντήσαμε την άρνηση του Αντιπεριφερειάρχη.

21. Κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Αθλητισμού αποδεχτή-
καμε την γενναιόδωρη προσφορά φίλου του φορέα, Μηχανολόγου Μη-
χανικού, να εκπονήσει πλήρη μελέτη εφαρμογής για τεχνητή χιόνω-
ση, με σκοπό την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-

δύσεων του 2020, με προϋπολογισμό 4 εκατ. Ευρώ σε πρώτη φάση. 
22. Τέλος, όπως μας ζητήθηκε από την ΓΓΑ, καταθέσαμε προτάσεις 

βιωσιμότητας και ανάπτυξης του φορέα, με επένδυση μέρους των εσό-
δων του (ενισχυόμενα από επιχορήγηση μέσω ΕΣΠΑ) στην ενεργειακή 
του αναβάθμιση και την ενεργειακή του αυτονόμηση.

Θεωρούμε ότι σε μόλις τέσσερα χρόνια, αν και παραλάβαμε έναν 
φορέα και ένα Χιονοδρομικό κέντρο που είχε περιπέσει σε εγκατάλει-
ψη και παρακμή, καταφέραμε να μετατρέψουμε το Ε.Χ.Κ.Σελίου σε ένα 
πλήρως λειτουργικό Χιονοδρομικό Κέντρο, με πλήρη αδειοδότηση και 
αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών, υποστηριζόμενο από έναν φορέα με δι-
αχειριστική επάρκεια και αναπτυξιακό προσανατολισμό. Παραδίδουμε 
στους Βεροιώτες και σε όλους τους Έλληνες ένα Χιονοδρομικό Κέντρο 
ανάλογο των προσδοκιών τους και άξιο του ονόματος και της Ιστορίας 
του.

Μετά τιμής,
Για την Επιτροπή Διοίκησης του Ε.Χ.Κ.Σ.

Τζελέπης Κωνσταντίνος
Πρόεδρος

13www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
του Ε.Χ.Κ.Σελίου 7/2015 – 7/2019



14 5-6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 7 Ιου-

λίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Α-
ντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπημένης μας 
μητέρας και γιαγιάς

ΕΥΘΑΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΙΑ 

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

 Τα παιδιά, Τα εγγόνια
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Ανακοίνωση

Επίσης όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που 
δεν χρειάζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  
το  Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής 
Αγοράς.

ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ 

Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο 
υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για τις 
ανάγκες του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και 
επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί προς οι-
κονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας, στην 
ALPHA  BANK .

Αρ.Λογ: 829 00 2001 000024 , IBAN:  GR78 
0140 8290 8290 0200 1000 024 και του ΑΔΕΛΦΑ-
ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, Αρ.Λογ.:830 00 
2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 8300 8300 0200 
1000 070.

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο 
Βέροιας  , εκπίπτουν από την Εφορία.  

Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκο-

μείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστο-
ποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης 
των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν 
, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  ανα-
λαμβάνει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει  αυτούς τους 
ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται.

Επίσης ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς 
και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επισκε-
πτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος , είναι από τις 
10.00-12.00 και 16.00-18.00.  

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Το ΚΕΜΑΕΔ ζητά 
εργοθεραπευτή/τρια και Κοινωνική Λειτουργό
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας 

Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας ζητά εργοθεραπευτή – εργοθερα-
πεύτρια   & Κοινωνική Λειτουργό για την κάλυψη των αναγκών του προγράμ-
ματος του.

Επικοινωνία: 2331022223 8:00π.μ. εως 13:00μ.μ.  
Για το Δ.Σ.

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια 
και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Πανηγυρική Θεία λειτουργία για 
Άγιο  Αθ. Αθωνίτη στη Μ. Σάντα

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή και ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μι-
κρής Σάντας σας προσκαλούν στις 5 Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή στην 
πανηγυρική Θεία λειτουργία για τη γιορτή του Αγίου Αθ. Αθωνίτη της 
εκκλησίας μας στην Μ. Σάντα.

Θα ακολουθήσει δεξίωση και παράθεση παραδοσιακών εδεσμάτων από 
κατοίκους του χωριού.

Θα υπάρχει δωρεάν λεωφορείο για την μετακίνηση στις 8.00 στο Πασακιό-
σκι και 8.10 στην πλατεία Ωρολογίου (μπροστά στο σούπερ μάρκετ Μασού-
της).

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 
ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Τήν Δευτέρα 8 Ἰουλίου 2019  ἑορτή τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπί-
ου πανηγυρίζει ὁ ὁμόνυμος ἱερός Ναός πού βρίσκεται ἐπί τῆς ὁδοῦ Λυκούρ-
γου 3 στή Βέροια. (Πλατεῖα Κόρακα). Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες θὰ τελεσθοῦν κατά 
τὸ ἀκόλουθο πρόγραμμα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 19.00-20.30
Πανηγυρικός ἑσπερινός μετά ἀρτοκλασίας.

 ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 07.00-10.00
Πανηγυρικός ὄρθρος καί  Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιω-

τάτου Μητροπολίτου Βεροίας κ.κ. Παντελεήμονος.

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 19.00-20.00
 Ἑσπερινός καί παράκληση τοῦ Ἁγίου Προκοπίου.
Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Προκοπίου θά εἶναι ἀνοικτός τήν Κυριακή 7-7-2019 ἀπό 

18.00 ἔως 22.30 μ.μ. καί τό Σάββατο 8-7-2019 ἀπό 07.00 π.μ.  ἔως 22.30 
μ.μ. γιά νά ἔχουν τήν δυνατότητα οἱ πιστοί νά προσκυνήσουν τό λείψανο τοῦ 
Ἁγίου Προκοπίου.

Στην Ιερά Μονή 
Μεταμορφώσεως Μουτσιάλης
Εγκαίνια Ι. Ν. Μεταμορφώσεως 

του Σωτήρος και Οσίου 
Παϊσίου του Αγιορείτου

Το Σάββατο 6 Ιουλίου 2019 θα τελεστούν τα Εγκαίνια του Ιερού 
Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και Οσίου Παϊσίου του Αγιορεί-
του στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Μουτσιάλης., σύμφωνα με το 
παρακάτω πρόγραμμα:

Παρασκευή 5 Ιουλίου, 7:00 μ.μ.
Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός των Εγκαινίων χοροστατού-

ντος του Σεβασιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπα-
νίας κ. Παντελεήμονος.

Σάββατο 6 Ιουλίου, 7:00 π.μ.
Όρθρος, Ακολουθία των Εγκαινίων και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία 

προεξάρχοντος του Σεβασιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

H κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμι-
ώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης 
και Καμπανίας 
κ.  Παντελεή -
μων:

Την Παρα -
σκευή 5 Ιουλί-
ου το πρωί θα 
ι ε ρ ο υ ρ γ ή σ ε ι 
στη Μικρή Σά-
ντα του Δήμου 
Βεροίας, επί τη 
εορτή του Αγίου 
Αθανασίου του 
Αθωνίτου.

Την Παρα -
σκευή 5 Ιουλίου 
στις 7:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό των 
Εγκαινίων του Ιερού Ναού του Οσίου Παϊσίου του 
Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Μουτσιάλης.

Το Σάββατο 6 Ιουλίου το πρωί θα τελέσει τα 
εγκαίνια του Ιερού Ναού του Οσίου Παϊσίου του 
Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Μουτσιάλης.

Το Σάββατο 6 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό στην Ιερά 
Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού. 

Την Κυριακή 7 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής 
Λουτρού.

Την Δευτέρα 8 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Προκοπίου Βε-
ροίας (Ενορίας Υπαπαντής).
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιούνιος 2019 
Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα τά 

το διά στη μα α πό 1-7-2019 μέχρι 7-7-2019 
θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη τής 
βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το 
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη 
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

Λουδίας, Αλεξάνδρεια, Βρυσάκι, Καμποχώρι, Καλο-
χώρι, Καβάσιλα, Σταυρός, Μακροχώρι

Προορισμός: Βέροια
 5:35,  6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45, 

14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45,  20:15,  21:30
ΤαχείεςΘεσσαλονίκη–Βέροια–Νάουσακα-

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 

14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:45
Βέροια-Θεσσαλονίκηόλαταδρομολόγια
Αφετηρία:Βέροια
Ενδιάμεσοισταθμοίμη ταχείας:  Μακροχώρι, 

Σταυρός, Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυσά-
κι, Αλεξάνδρεια, Λουδίας, Χαλκηδώνα, Σίνδος

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέ-
λι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων

Προορισμός: Θεσσαλονίκη
ΑπόΔευτέραέωςΠαρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15, 

7:45 ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45 ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45 ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 10:30, 10:45 ΤΑΧΕΙΑ, 11:45 ΤΑΧΕΙΑ, 12:00, 
12:45 ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45 ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45 
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45 ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45 ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 17:00, 17:45 ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30 ΤΑΧΕΙΑ, 
19:45, 20:45, 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια–Θεσσαλονίκη6:45Δ, 7:45T, 8:00,8:45T

,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T, 
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T , 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,  1 7 : 3 0 , 
17:45T,18:30,19:30T,20:00, 21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00 
1 5 : 1 5 T , 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T , 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0 
19:00,19:15T,20:15,20:45T, 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30,  10:30,  

11:30, 12:30,  13:30, 14:30, 15:30Τ,  16:30,17:30Τ, 
18:30,19:30Τ, 20:30, 21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00, 
19:00Τ,20:15,21:00Τ,  21:30

Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να 
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσ-
σαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο 
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως 
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπερα-
στικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και 
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο  23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  23313 50102
Πυροσβεστική   23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 23313 51400
ΕΚΑΒ 166  
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό 
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894463,
  2310894562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331024.598  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  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
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,  
 2331025.197, 76.625 FAX: 23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2331076650
 Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . .2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών . . . . .

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . .2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . . .2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . .23333 50144
Γραφείο Προσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .23333 50142

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Πέμπτη 4-7-2019

13:30-17:30ΜΑΖΑΡΑΚΗ
ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑ-
ΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟ-
ΣΟΚΟΜΕΙΟ 23310-23200

21:00-08:00 ΣΙΜΟΥ
ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4 (πε-
ζόδρομος αγοράς) 23310-
73124 

Φαρμακεία

Την αναδιάρθρωση του ποδο-
σφαίρου σχολίασε ο Γιώργος 
Βασιλειάδης. Ο Υφυπουργός 

Αθλητισμού μίλησε στον «Sport24 
Radio 103.3» σχολιάζοντας μεταξύ 
άλλων τη συμφωνία της αναδιάρ-
θρωσης και τον ρόλο της ΕΡΤ.

Αναλυτικά:
Για τα συμβόλαια της ΕΡΤ: «Προφανώς χρη-

σιμοποιήθηκε ως μέσο για την αναδιάρθρωση. 
Θέλαμε την ΕΡΤ στο ποδόσφαιρο. Έχει χρήματα. 
Από το ανταποδοτικό τέλος ζει και είναι υπερ-
πλεονασματική. Από το ποδόσφαιρο το δημόσιο 
εισπράττει 60 εκατομμύρια ευρώ το μήνα και 660 
εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το να μην ξεκινήσει 
το πρωτάθλημα δεν είναι κάτι απλό.

Είναι πρόβλημα να σου σφραγίζουν τα βιβλία 
και να μην πληρώνεις τις δόσεις στην εφορία. 
Έτσι κάναμε μια επένδυση στο οικοδόμημα. Θα 
φανεί η απόδοση της επένδυσης. Με την ΕΡΤ 
το ποδόσφαιρο έρχεται δωρεάν στα σπίτια στην 
Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. 

Εκτός από τους ομογενείς υπάρχουν και οι νέ-
οι που έφυγαν τα τελευταία χρόνια από τη χώρα 
και θέλουν να βλέπουν το προϊόν. Η μπάλα είναι 

ο δεσμός με την πατρίδα σου. Σώσαμε πέρσι οι-
κονομικά το πρωτάθλημα και πάμε να φτιάξουμε 
ένα νέο προϊόν. 

Να διασφαλίζει ότι οι κατηγορίες θα είναι βιώ-
σιμες. Στην ΟΥΕΦΑ είχα δώσει την πλήρη ελευ-
θερία με το match fixing. Φτιάχναμε ένα σύστημα 
σε συνδυασμό με τους κανονισμούς της ΕΠΟ να 
υπάρχουν υποβιβασμοί και τιμωρίες για τα στη-
μένα παιχνίδια. Είχαμε μια καθυστέρηση με την 

ΟΥΕΦΑ. 
Αν το δούμε συνδυαστικά με τους νέους νό-

μους και τους νέους κανόνες, η νέα δομή του 
πρωταθλήματος, τότε μπορείς να δημιουργήσεις 
κάτι καλό. Είμαστε ικανοί βέβαια να καταστρέ-
φουμε τα πάντα.

Αν οι τέσσερις μεγάλες ομάδες αποφασίσουν 
κομμένη η πλάκα και πουν ας το πάρει ο καλύτε-
ρος τότε έχουμε μια ελπίδα. Όταν ανέλαβα ήμουν 
Ολυμπιακός. Βέβαια υπάρχει κόντρα με τα παι-
δάκια που είναι θερμόαιμοι. 

Ο Ολυμπιακός έλεγε για ξένους διαιτητές και 
ξένη ΚΕΔ όταν ήταν ο Κοντονής. Αυτό έκανα και 
εγώ με ορισμένες ομάδες να διαφωνούν μάλι-
στα. Θεώρησα ότι αυτό ήταν το πιο σωστό. Για 
να σταματήσει η ιστορία και μπας φτιάξουμε τα 
πράγματα. Το πρόβλημα είναι τα παιδάκια. 

Πλακώνονται οι άλλοι για τον ΟΠΑΠ, ή για το 
πως θα το παρκάρει το τάνκερ καλύτερα από τον 
άλλο και μπαίνουν στη μέση τα παιδάκια. Μιλάω 
για τους οπαδούς. Οι μικρότεροι σε ηλικία μπλέ-
κονται. Αυτοί πάνε στους συνδέσμους.

Η ΕΡΤ για κάθε ένα ευρώ που χαλάει, τα ο-
γδόντα λεπτά επιστρέφονται στο κράτος με τον έ-
ναν ή τον άλλο τρόπο. Όρος της ΕΡΤ είναι να μην 
υπάρχει απλήρωτος παίκτης και προπονητής, να 
υπάρχει ασφαλιστική ενημερότητα».

«Όρος της ΕΡΤ να μην υπάρχει απλήρωτος 
παίκτης, προπονητής και να υπάρχει

ασφαλιστική ενημερότητα»

«Κόκκινο» σε ΑΟΚ, που θα ξεκινήσει με μείον 
τρεις βαθμούς. Πληρούν τις απαιτήσεις της διαδι-
κασίας επιτήρησης οι υπόλοιπες ΠΑΕ.

H ομάδα της Κέρκυρας, που θα αρχίσει με μεί-
ον τρεις βαθμούς, καθώς και οι Ηρακλής, Ηρόδο-
τος, Σπάρτη και Αιγινιακός που έχουν υποβιβαστεί 
δεν πέρασαν από το δεύτερο στάδιο της επιτήρη-
σης της αρμόδιας επιτροπής της ΕΠΟ.

 Η ανακοίνωση: 
«Το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης της 

Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την 
τελευταία του συνεδρίαση στις 03.07.2019, έλαβε 
τις παρακάτω αποφάσεις αναφορικά με την 2η 
φάση της διαδικασίας επιτήρησης για τις ΠΑΕ της 
Football League.

Οι ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας, Απόλλων Πόντου, 

Δόξα Δράμας, Εργοτέλης, Καραϊσκάκης, Κισσαμι-
κός, Νέος Βόλος, Παναχαϊκή, Πλατανιάς και Τρί-
καλα πληρούν τις απαιτήσεις της διαδικασίας επι-
τήρησης.

Οι ΠΑΕ Ηρόδοτος, Ηρακλής, Κασσιόπη, Σπάρ-
τη και Αιγινιακός δεν πληρούν τις απαιτήσεις της 
διαδικασίας επιτήρησης».

Δεν πέρασε από την επιτήρηση η Κέρκυρα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 

πωλούνται 2 διαμερί-
σματα από 80 τ.μ., 
πακέτο, αυλή, κήπο, 
θέρμανση, καλή κατα-
σκευή. Τιμή 55.000 ευ-
ρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 
6974 805947.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. 
Παρασκευή, πωλείται 
διαμέρισμα 98 τ.μ., 2Δ-
ΣΚWC, 5ος όρ., κεντρι-
κή θέρμανση, γωνιακό, 
δ ιαμπερές,  μεγάλα 
μπαλκόνια, θέση στάθ-
μευσης. Τηλ.: 6977 
435166, 23310 61205 
& 23310 62776.

ΝΑΟΥΣΑ, κέντρο, 

πλατεία Καρατάσου, 
πωλείται διαμέρισμα 
75 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 1ος 
όρ., ανακαινισμένο. 
Τηλ.: 6987 376116.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο διαμέρισμα 100 
τ.μ. με 3ΔΣΚ 2WC, 
2ος όροφος, 55.000 
ευρώ. Euromesi t ik i 
2331500844.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγρο-
τεμάχια 16,5 στρέμμα-
τα στο Μαυροδένδρι 

(Καράτσαλι) Βέροιας, 
με ροδακινιές, διάφο-
ρες ποικιλίες και πο-
μώνα και μπεκάκια. 
Τηλ.: 6942 202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους 
Γεωργιανούς 2 στρέμ-
ματα, σε πολύ καλή 
θέση, με νερό, ρεύμα, 
θέα, πολύ κοντά στο 
δρόμο. Τηλ.:  6934 
662478.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο 
λόγω συνταξιοδότη-

σης. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΜΙΑΟΥΛΗ 14, Πλ. 
Ωρολογίου, ενοικιάζε-
ται διαμέρισμα 110 τ.μ., 
σε διόροφη οικοδομή, 
1ος όρ., κεντρική θέρ-
μανση. Τιμή ενοικίου 
260 ευρώ. Τηλ.: 6945 
928723.

ENOIKIAZETAI Δι-
αμέρισμα στο κέντρο 
με 3ΔΣΚ Α.Θ. (πέλετ) 
θέα 350 ευρώ. Τηλ.: 
6945122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ η-
μιεπιπλωμένο διαμέ-
ρισμα στην περιοχή 
Πασακιόσκι, 1ΔΣΚWC, 
1ος όροφος με θέα, 
αυτόνομη θέρμανση, 
πόρτα ασφαλείας, συν-
θετικά κουφώματα και-
νούργια. Πληροφορίες 
κ. Παναγιώτης, τηλ.: 
6978 009149.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ ενοικιά-

ζονται επαγγελματικοί 
χώροι στο κέντρο της 
πόλης, ατομική θέρ-
μανση, με W.C. Τηλ.: 
23320 24784 & 6971 
779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  αρτο -
ποιός για εργασία σε 
φούρνο στην Πατρίδα. 
Η εξοικείωση στο ε-
πάγγελμα απαραίτητη. 
Ωράριο 02.00-10.00 τε-
τραήμερο, κ. Χρήστος 
6944 271012.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 
για σέρβις από ψητο-
πωλείο στο Μακροχώ-
ρι. Τηλ.: 23310 43222, 
μετά τις 6.00 μ.μ.

ZHTEITAI  άτομο 
με πείρα και γνώσεις 
Αγγλικών, για μόνιμη 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κα-
τάστημα 200 τ.μ. 
με υπαίθριο χώρο 
5.000 τ.μ. (παιδι-
κή χαρά-μπαρ) με 
πλήρη εξοπλισό κα-
φέ-ταβέρνας, προς 
Ασώματα-Νοσοκο-
μείο. Πληροφορίες 
από τον ιδιοκτήτη 
του ακινήτου κ Δα-
μιανό. Τηλ.: 6973 
834067.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 

Προμηθέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, παντα-
χώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα, σε προ-
χωρημένη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 
764477 & 23310 27796.

Τίτλος της θέσης εργασίας: Πωλητής
Τοποθεσία: Βέροια
Απασχόληση: Πλήρης
ΜΙσθός-Αποδοχές: 500-700Ευρώτομήνα
Απαραίτητα προσόντα: Γνώσεις Πωλή-

σεων σε Παροχή Υπηρεσίας (π.χ. ηλ. ρεύμα, 
φυσικό αέριο, τηλεφωνία, ασφάλειες, ακίνητα), 
γνώσεις χρήσης Η/Υ (Microsoft Office, Emails), 
γνώση Αγγλικών, επικοινωνιακός/ή, με άνεση 
στο λόγο. Ηλικία 25-45.

Συνθήκες εργασίας: Φιλικό περιβάλλον, 
ισόγειο κατάστημα, πλήρες ωράριο, 5ήμερο, πα-
ρέχεται εκπαίδευση.

Αρμοδιότητες: Πώληση Υπηρεσιών Ηλεκτρι-
κού Ρεύματος και Αερίου, Εξυπηρέτηση Πελα-
τών, αποστολή των αιτημάτω και συμβολαίων 
στα Κεντρικά του Ομίλου μας.

Οι υποβολές θα σταλθούν στο
kkosmadakis@revmaplus.gr,
veroia@revmaplus.gr.



17ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

εργασία, ως σερβιτόρος 
σε εστιατόριο στη Βέροια. 
Τηλ.: 6974 064888 & 
23310 71590.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός 
για διανομή με δικό 
του μηχανάκι για κα-
τάστημα εστίασης στη 
Βέροια. Τηλ.:  6986 
885352.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μοδίστρα 
για κατάστημα νυφι-
κών στη Βέροια. Τηλ.: 
23310 60832 ώρες κα-
ταστημάτων.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός 
αυτοκινήτων από την ΤΟΥ-
ΟΤΑ Γεωργιάδη, με πτυ-
χιο μηχανικού. Τηλ.: 23310 
62780 & 6978 770066.

ZHTEITAI νέος-α για 
γραμματέας με προσό-
ντα: 1) πτυχίο οικονομι-
κά-λογιστικά, 2) άπται-
στα Αγγλικά, 3) επιθυμη-
τά Ισπανικά, 4) πολύ κα-
λή γνώση υπολογιστών. 
Αποστολή βιογραφικών 
(με φωτο): elisavet21@
yahoo.gr μέχρι 30/06/19.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ :  Μη -
χανικός αυτ/του και 

βοηθός και οδηγός ταξί 
για αγροτικές και κτηνο-

τροφικές εργασίες. Τηλ.: 
23310 71553.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 
30 τ.μ. καθ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 
Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατα-
σκευασμένη το 1975 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Ξύλινα, 
Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, 
A/C, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές - Τιμή: 180 €.

κωδ.23129 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται και-
νούργια γκαρσονιέρα 44 τ.μ., 4 ος όροφος 
, κατασκευή 2002, 1 υ/δ, σαλόνι , κουζίνα 
και μπάνιο , διαθέτει αυτόνομη θέρμανση με 
ογκομετρητές  , μίσθωμα 200€. Από 30/6/19 
ελεύθερη. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24695 ΚΕΝΤΡ0, Γκαρσονιέρα 44 
τ.μ., καθ.  κατασκευή 1996, 1 υ/δ, 1 ος όρο-
φος,  σε άψογη κατάσταση, αλουμινίου κου-
φώματα  με διπλά τζάμια, άριστη κατασκευή, 
με υλικά ανώτερης ποιότητας, με  αυτόνομη 
θέρμανση με ωρομετρητές , ενοίκιο 200€.

Κωδ.23367 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Γκαρσονιέρα 
50 τ.μ., επιπλωμένη κομπλέ , κατασκευή 
1978, 1 υ/δ, 1 ος όροφος, καλοδιατηρημένη, 
σε καλή κατάσταση, ατομική θέρμανση με 
υπέρυθρες , μηδαμινά κοινόχρηστα  ,  άνετοι 
χώροι, 180€.

Κωδ: 23304 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κομπλέ επιπλωμένη νεόδμητη 
Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 70 τ.μ. 
Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, 
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και 
διαθέτει θέρμανση αυτόνομη  - Πετρέλαιο,  
δυνατότητα Πάρκινγκ έξω , Κήπο ωραίο και 
Τζάκι, με  Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια - Τιμή: 
250 €. Από 30/6/19 ελεύθερη.

Κωδ. 12796 Ενοικιάζεται διαμ/μα στην 
Αγία Κυριακή  71 τ.μ. 2ος ορ. με 2δσκλ , 
διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου , δεν 
υπάρχει ασανσέρ και είναι φωτεινό με νότιο 
προσανατολισμό , ενοίκιο 200€.

Κωδ.105233 Σπάνια Γκαρσονιέρα 72τ.μ. 
στο κέντρο προς ενοικίαση με πολύ άνετο 
σαλόνι , ξεχωριστή κουζίνα και 1υ/δ με μια 
μεγάλη ντουλάπα ,  2ος όροφος σε πολύ 
αξιόλογη οικοδομή , η θέρμανση της με δύο 
κλιματιστικά Inverter. ενοίκιο 220€.

Κωδ: 23097 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στα ΚΤΕΛ 
ενοικιάζεται κομπλέ επιπλωμένη μεγάλη 
γκαρσονιέρα  75 τ.μ., πολύ άνετη , με 1δσκλ 
, σε πολύ καλή κατάσταση , είναι ενεργειακής 
κλάσης Η , διαθέτει ατομική θέρμανση με 
κλιματιστικό και μία πολύ μεγάλη βεράντα , 
ενοίκιο μόνο 230€.

κωδ. 24731 Στο Πασακιόσκι κομπλέ ε-
πιπλωμένο διαμ/μα 120 τ.μ., οικοδομή του 
1990  , η θέρμανση του ατομική με αντλία 
θερμότητας , επιπλωμένο συνολικά , άριστη 
κατασκευή 3 υ/δ, σαλόνι , κουζίνα και 1wc , 
ημιόροφος  ενοίκιο μόνο 300€.

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα σαν σε Μονοκατοικία συνολικής 
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα 
συντηρημένο, με πολυτέλεια και ζεστασιά. 
Αποτελείται από 3 μεγάλα Υπνοδωμάτια με 

εντοιχιζόμενες ντουλάπες, μια ωραιότατη 
σαλοκουζίνα με τζάκι και ένα μπάνιο . Εί-
ναι κομπλέ επιπλωμένο μαζί με ηλεκτρικές 
συσκευές. Διαθέτει ατομική θέρμανση πε-
τρελαίου, συνθετικά κουφώματα με διπλά 
τζάμια, με ανοιχτό πάρκινγκ, κοινόχρηστη 
αυλή.  Τιμή: 300 €. Πληροφορίες μόνο στην 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Από 1/8/19 ελεύ-
θερο.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επι-
πλωμένη συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε 
δύο επίπεδα . Αποτελείται από 2 Υπνοδω-
μάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. 
Είναι κατασκευασμένη το 1998 και διαθέτει 
θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα 
Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζά-
κι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, 
Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

αποθήκη 120 τ.μ., με καλή πρόσβαση από 
την είσοδο της οικοδομής , σε ημιυπόγειο , 
τιμή πολύ χαμηλή μόνο 100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23850 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα ένα πολύ μικρό γρα-
φείο συνολικής επιφάνειας 8 τ.μ. 1ος Υπερυ-
ψωμένος κατάλληλο και για έδρα επιχείρη-
σης. Μηνιαίο μίσθωμα 80 €.

Κωδ.23892 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο ενός χώ-
ρου 22 τ.μ., κατασκευή 1974,  3ος όροφος, 
ανακαινισμένο εκ βάθρων, καλοδιατηρημένο,  
με κεντρική Θέρμανση  και wc δικό του , ενοί-
κιο μόνο 130€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23753 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κα-
τά αποκλειστικότητα Γραφείο συνολικής επι-
φάνειας 35 τ.μ. 1ος όροφος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 1 ενιαίο χώρο και WC και 
διαθέτει θέρμανση με Κλιματιστικό, με Ανελ-
κυστήρα Τιμή: 120 €.

Κωδ.23847  Ενοικιάζεται στο κέντρο της 
πόλης γραφείο 45 τ.μ. 2 χώροι με δικό του 
WC στον 2ο ορ. βλέπει μπροστά σε δρόμο 
κεντρικό και με ενοίκιο 200€ .

Κωδ: 23819 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 75 τ.μ. 1ος 
ορ. Αποτελείται από 3 Χώρους, είναι κατα-
σκευασμένο το 1976 και διαθέτει δική του 
θέρμανση με κλιματιστικά , έχει κουφώματα 
αλουμινίου συρόμενα, A/C, μίσθωμα 250 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 30 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 
1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1980 και 
διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου καινούργια 
τιμή 150 €.

Κωδ: 23626 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. Ι-

σόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο και δικό του 
WC. Τιμή: 340 € . Το γραφείο μας διαθέτει 
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακι-
νήτου αυτού.

Κωδ: 23665 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 33 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 
1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1974.
Τιμή: 180 € .

Κωδ: 23521 - ΠΙΕΡΙΩΝ περίπου στη 
μέση ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο κατάστημα 
συνολικής επιφάνειας 60 τ.μ. Αποτελείται από 
1 Χώρο και με WC. Είναι κατασκευασμένο 
το 1976 και διαθέτει Προαύλιο το δε Μίσθω-
μα του 290 €. Το γραφείο μας διαθέτει την 
ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου 
αυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

Πάρκινγκ 15τ.μ. κλειστό με άνετη πρόσβαση 
με μηνιαίο μίσθωμα μόνο 50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105265  ΡΟΔΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γκαρ-

σονιέρα συνολικής επιφάνειας 42 τ.μ. Ημι-
ώροφος. Αποτελείται από Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 1975 και 
διαθέτει Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θω-
ρακισμένη, Διπλά τζάμια, Σκαλιά εισόδου - 
Τιμή: 21.000 €.

Κωδ: 105971 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 77 τ.μ. 
μικτά και 66τ.μ. καθ., στον 2ο όροφο. Αποτε-
λείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1981 και 
διαθέτει ατομική θέρμανση με θερμοσυσ-
σωρευτές, προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή 
μόνο: 40.000 €. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105837  Σπάνιο καινούργιο διαμ/
μα στην Ακρόπολη 110 τ.μ. του 2005 3ου ορ. 
με θέα τον κάμπο της πόλης με 3δσκλ με 110 
τ.μ. μικτά 100 τ.μ. καθ. με ατομική θέρμανση 
πετρελαίου και ένα τεράστιο γκαράζ αποθήκη 
78 τ.μ. συνολικό τίμημα 115.000 € τελική τιμή. 

Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105715 - ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟ 
ΤΣΕΡΜΕΝΙ πωλούνται δυο οροφοδιαμερί-
σματα ανακαινισμένα πολυτελώς συνολικής 
επιφάνειας 230τ.μ. τα οποία βρίσκονται σε 
1ο και 2ο όροφο. Ο 1ος όροφος αποτελείται 
από σαλόνι, κουζίνα, 4 υπνοδωμάτια και 
μπάνιο , είναι κατασκευασμένος το 1978 και 
ανακαινίστηκε το 2015.Ο 2ος όροφος απο-
τελείται από σαλόνι, κουζίνα, 3 υπνοδωμάτια 
και μπάνιο. Είναι κατασκευασμένος το 1991 
και ανακαινίστηκε το 2009. προσφέρονται σε 
πολύ καλή τιμή μόνο 85.000 € και τα δυο μα-
ζί. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμε-
νο. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα Μονοκατοικία Υπερυψω-
μένη συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. και 55τ.μ. 
υπόγειο χτισμένη σε ένα ελαφρώς επικλινές 
οικόπεδο συνολικού εμβαδού 490τ.μ. Αποτε-
λείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο. Είναι κατασκευασμένη το 1997 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, έναν 
πολύ ωραίο κήπο και μεγάλη βεράντα, δίνε-
ται σε τιμή ευκαιρίας μόνο 65.000 €.

Κωδ: 105858 - ΠΑΤΡΙΔΑ Πωλείται κατά 
Αποκλειστικότητα Μονοκατοικία συνολικής 
επιφάνειας 100 τ.μ. σε 1ο όροφο Υπερυψω-
μένη. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σα-
λόνι, ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα και Μπάνιο, 
σε πολύ καλή κατάσταση, με εξαιρετική διαρ-
ρύθμιση, μαζί με Ισόγειο Κατάστημα 100τ.μ. 
σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 2.315τ.μ. 
γωνιακό και με πολύ μεγάλη πρόσοψη στον 
δρόμο. Είναι κατασκευασμένη το 1980 και δι-
αθέτει θέρμανση ατομική πετρελαίου, καινού-
ρια κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια 
και προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή όλο μαζί 
μόνο 75.000€.

Κωδ: 106148 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διπλο-
κατοικία συνολικής επιφάνειας 260 τ.μ. σε 
οικόπεδο 750τ.μ., η οποία αποτελείται από 2 

ανεξάρτητα οροφοδιαμερίσματα σε ημιόροφο 
και 1ο όροφο με 130τ.μ. το καθένα αντίστοι-
χα. Ο κάθε όροφος διαθέτει 3 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, καινούργια συν-
θετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, πολύ 
άνετους χώρους, με ωραία διαρρύθμιση, με 
πολυτέλεια και ζεστασιά.  Διαθέτουν αυτόνο-
μη θέρμανση πετρελαίου, ο 1ος όροφος έχει 
και τζάκι,  σε πολύ καλή τοποθεσία με πολύ 
ωραίο κήπο, προσφέρονται όλα μαζί σε τιμή 
πραγματικής ευκαιρίας μόνο 200.000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται 

υπόγεια αποθήκη 65 τ.μ., σε καινούργια οι-
κοδομή , κατασκευή 2005. Πρόκειται για έναν 
ενιαίο χώρο στο υπόγειο οικοδομής , τιμή 
, μοναδικά και πολύ σπάνια τόσο χαμηλή , 
μόνο 7.500€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ 105042  ΓΡΑΦΕΙΟ , πωλείται πλη-

σίον Πλ. Ωρολογίου επί της Κεντρικής με  40 
τ.μ., 1ος ορ. , δύο χώροι , σε καλή κατάστα-
ση προσφέρεται σε  τιμή προσφοράς στα 
12000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.1116 Πωλείται στο Κέντρο  νεόδμη-
το γραφείο ενός χώρου , συνολικής επιφάνει-
ας 40 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Είναι κατασκευα-
σμένο το 1991 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
με κλιματιστικό  και Κουφώματα Αλουμινίου 
με  Διπλά τζάμια , καθώς και μία θέση στάθ-
μευσης. Τιμή: 42.000 €.

Κωδ: 1114 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 51 τ.μ. στον 1 
ο όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1975 και διαθέτει 
Κουφώματα Αλουμινίου και Ανελκυστήρα - 
Τιμή: 25.000 €. Το γραφείο μας διαθέτει την 
ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  του ακινήτου 
αυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14210 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 58 

τ.μ., ισόγειο, με 45 τ.μ. υπόγειο και 27 τ.μ. 
πατάρι , εξαιρετικό , πολύ φωτεινό και με 
μεγάλη βιτρίνα , χωρίς θέρμανση , αυτοτελές, 
κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , πρόκειται 
δε για ένα πολύ αξιόλογο ακίνητο το οποίο 
προσφέρεται σε μία πολύ λογική τιμή , μόνο 
80.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106027  ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑ-

ΓΟΥΛΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής 
επιφάνειας 5.625 τ.μ. γωνιακό, κατάλληλο 
για ανέγερση βίλας, σε πολύ καλή τιμή μόνο 
25.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115727 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ περιοχή 

Σοφουλιό πωλείται αγροτεμάχιο συνολική 
επιφάνειας 14.750τ.μ. σε τιμή προσφοράς 
33.000€. Πληροφορίες μόνο από την ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-

δο συνολικής επιφάνειας 386 τ.μ. μέσα στο 
χωριό, άρτιο οικοδομήσιμο, γωνιακό, σε τιμή 
ευκαιρίας μόνο 15.000 €.

Κωδ 13860 ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ, Οικόπεδο 
745 τ.μ., με ελιές, αμφιθεατρικό , ελαφρώς 
επικλινές , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε τιμή 
πράγματι χαμηλή μόνο 10.000€, Πληροφορί-
ες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ: 13859 - Στον Τρίλοφο ευκαιρία ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο σε σημείο με ανοιχτωσιά 
συνολικής επιφάνειας 884 τ.μ. Τιμή μόνο 
20.000€.

Κωδ: 13826 - Στα Παλατίτσια ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 980 τ.μ. σε 
πολύ καλό σημείο . Τιμή μόνο 15.000 €.

Κωδ. 13852 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Στην 
οδό Σαλαμίνος πωλείται οικόπεδο 1.406 τ.μ., 
με συντ.  δόμησης 0,8 , άρτιο και οικοδομίση-
μο  , μοναδική ευκαιρία , τιμή από 70.000€ 
τώρα μόνο 40,000€. Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,

Κωδ 13807 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, Οικόπεδο με 
συνολικά 4.003 τ.μ., από αυτά τα 2.902 τ.μ. 
έχουν τεθεί εντός του σχεδίου πόλεως , τα 
685 τ.μ. είναι ρυμοτομούμενα και τα 440 τ.μ. 
εκτός σχεδίου , διαθέτει μία εκπληκτική και 
ανεμπόδιστη θέα , είναι ελαφρώς επικλινές 
, πολύ κοντά στην Εληά προνομιούχο οικό-
πεδο. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία μόνο για αποφασιστικό 
αγοραστή , προσφέρεται σε τιμή ευκαιρίας 
μόνο από 120.000€ όλο μαζί τώρα μόνο 
90.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 14037 Πωλείται αγροτεμάχιο 5 στρ. 

στη Νέα Νικομήδεια  με νερό και με ετήσια 
καλλιέργεια  τιμή 5000€ τελική. Εξαιρετική 
ευκαιρία. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΙΚΟΠΕ-
ΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κλινική η 
Οίκο Ευγηρίας και όχι μόνο  στη θέση  Κα-
βάκια πάνω στο δρόμο για τη Ραχιά  12.000 
τ.μ.  αμφιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της 
Ημαθίας και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . 
Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο 
από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ 
σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς αμφιβο-
λία, Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμε-
νο,  τιμή 450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος 

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση στη μονω-
δία, διδάσκει τραγούδι. Διδάσκονται όλα τα εί-
δη ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου (έντεχνο, 
λαϊκό, ποπ, ροκ, μιούζικαλ, κλασσικό κ.ά.). 
Προαιρετικά διδάσκεται πιάνο και κιθάρα για 
τη συνοδεία του τραγουδιού. Προετοιμασία 

για εισαγωγή σε μουσικές σχολές. Πρώτο μάθημα ΔΩΡΕΑΝ. Τιμές 
προσιτές. Τηλ.: 6980 202881.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλεί-
ται γκαρσονιέρα στην 
οδό Πολυζωΐδη, κοντά 
στην Πλατεία Ωρολο-
γίου. Τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6949 981810.

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

λογιστικής για εργασία στην Πατρίδα Ημαθί-
ας. Τηλ.: 23310 51840, 6947 420720 & 6944 
306862.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπι-
κό για ψητοπωλείο στη 
Βέρο ια .  Πληρ.  6984 
472747 & 6946 103988.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδη-

γός με επαγγελματικό ή 
ερασιτεχνικό δίπλωμα, 2) 
κοπέλα για υπάλληλο γρα-
φείου, 3) εργατοτεχνίτες 
για επιχείρηση στη Βέροια. 

Τηλ.: 6974 312313 - 6974 
814606.

Η εταιρεία φυλάξεων
«TSIFLIDISSECURITY» ζη-
τάει 3 άτομα φύλακες , με ά-

δεια εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας και βιογραφικό 
για αξιολόγηση στοιχείων. 
Πληροφορίες με ραντεβού 
για συνέντευξη στα γρα-
φεία της εταιρείας Θεσ-
σαλονίκης 45, τηλ. 23310 
27102.

Η  Ε Τ Α Ι -
Ρ Ι Α  « T S I F L I D I S
SECURITY» ζητάει για 
άμεση πρόσληψη και 
μόνιμη απασχόληση, 
εξωτερικό πωλητή, κύ-
ριο ή κυρία με γνώσεις 
πωλήσεων και ευχέρεια 
λόγου, απαραίτητα στοι-
χεία: να διαθέτει  άδεια 
εργασίας προσωπικού 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ 35 τ.μ. επιπλωμένο καλό 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. υπερλουξ ανακαινισμένο & επιπλωμένο 
230 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 35 τ.μ.  καλό 130 €
ΡΟΛΟΪ 40 τ.μ. 10ετίας καλό 200 €
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 40 τ.μ. κόπλαμ επιπλωμένο θέα 180 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό με θέα 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 50 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 60 τ.μ. επιπλωμένο καλό 240 €
ΚΤΕΛ 65 τ.μ. ανακαινισμένο  200 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό γκα-
ράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 80 τ.μ. επιπλωμένο καλό 280 €
ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. με υποδοχή για ξυλόσομπα 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό με ατομικό λέβητα & A/C 280 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & A/C 300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 10ετίας με ατομικό λέβητα, θέα & 
αποθήκη 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο καλό 270 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ 20 τ.μ. καλό 7.500 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ.  καλό 11.000 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 2 γκαρσονιέρες 34 τ.μ. & 18 τ.μ. 16.000
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. καλό με κόπλαν 7.200 €
ΡΟΛΟΙ 45 τ.μ. καλό 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο 28.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας & μισθωμένο 37.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 20 ετών lux 73.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό με 2 αποθήκες 75.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 100 τ.μ.  ευκαιρία 35.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό με θέα 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. με τζάκι, ατομ.λέβητα, θέα 46.000 €

ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. πολυκατοικία 125.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. πολύ καλό 1.100 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ  1.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές κοντά στο χωριό 30 ετών 
5.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές & νερό 10.500 €
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.800 μέτρα με ελιές 9.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 5.000 μέτρα με νερό 12.500 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 29.000 €
ΚΟΥΜΑΡΙΑ 5 τμχ & 2 οικόπεδα & 3 αγροτεμάχια (16.000 
μέτρα σύνολο) 25.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 17.000 μέτρα με ακτινίδια 5 ετών 67.000 €  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα ενοίκιο 450 €/έτος

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 320 μέτρα 48.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 500 μέτρα 65.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 650 μέτρα  25.000 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ 95 τ.μ. διαμέρισμα φωτεινό, διαμπερές 11.000 
ΚΤΕΛ 72 Τ.Μ.  διαμέρισμα ρετιρέ, θέα 18.000
ΡΟΛΟΙ 78 τ.μ. διαμέρισμα καλό 9.500
ΚΕΝΤΡΟ 33 τ.μ. γραφείο 20.000

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης, νέος ψυκτικός ή μηχανολόγος για 
συνεργασία σε επιχείρηση ψυκτικών και ηλεκτρομηχανολογικών 
εργασιών και πωλήσεων. Η προϋπρεσία και εμπειρία μη απα-
ραίτητη. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή 
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. 
περιοχή Παπάγου στα μπετά 
100 τ.μ. ο κάθε όροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία 
στην παλιά πόλη (πίσω από 
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο 
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματα Πιερίων καινούργια 90 
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και 
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστι-
κό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όρο-
φος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμένα διαμερίσματα κέντρο 
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110 
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και 
200 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και 
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ 
και 220 ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μη-
τροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 
110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ημ/ υπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ  ,85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν.  55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 40 τ.μ 3ος 1ΔΣΚ Μπανιο, προσοψης  22000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110τ.μ ωραιο διαμ. χ.ασανσερ με 3Δ-
ΣΚ2WC 60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 70 τ.μ 2ος με Κ.Θ, θεα 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 3ΔΣΚ  2wc Α.Θ  Θεα   350€
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ  από 1/8 -350€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΔΥΑΡΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ στο κεντρο με ΚΘ 300€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΡΟΔΩΝ 1ΔΣΚ επιπλωμενο με ηλ.συσκευες Α.Θ 230€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμες.
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 20 τ.μ 10000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€ 
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ δυο οκοπεδα με σ.δ 0,8 500 και 380 τ.μ σε τιμη 
ευκαιριας
ΜΕΛΙΚΗ παραγωγικο κτημα 7000τ.μ με βανες περιοχη 
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευ-
καιρια 70000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με νερο 12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ 4 στρ. για ολες τις καλλιεργειες 8000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ καταστημα μοναδικο 150+150 
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά, 85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 40 τ.μ για Ιατρειο-Τεχνικο γραφειο  1ος με 
ασανσερ 20000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αγορα από τα καλυτερα  150+150 τ.μ 3500€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 100€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 350 τμ προνομοιακη θεση Σοβαρες προτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 τ.μ 1ος καινουριο για 2 Ιατρεια 550€
ΑΣΤΙΚΑ  στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 50 τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΚΤΕΛ   Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€
ΠΙΕΡΙΩΝ αρχες  70 τ.μ +παταρι 300€
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ

ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι για το σταθμό αυτοκίνητων 
ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗΑΦΟΙστη Βέροια, που περιλαμβάνει πρα-
τήριο ανεφοδιασμού αυτοκινήτων, πλυντήριο, τμήμα βιο-
λογικού καθαρισμού,  λιπαντήριο  και διανομή πετρελαίου 
θέρμανσης. Προσφέρονται ευχάριστο  περιβάλλον εργασί-
ας πλήρης μισθός και ασφάλεια.

Προϋπηρεσία θα ληφθεί σαν πρόσθετο προσόν.
Βιογραφικά κ επικοινωνία στο τηλ 2331020188 12.00-

14.00, email kalliaridis@gmail.com, Καλλιαρίδης Τέλης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ζητάει έμπειρο 
Πολιτικό Μηχανικό 
για εργοτάξιο οικο-
δομικού έργου στην 
Καβάλα. Απαραίτη-
τη γνώση αγγλικών, 
AutoCAD. Βιογραφι-
κά στο iderm@tee.
gr, πληροφορίες στο 
2591024022 ΔΕΡ-
ΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.

ΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε. ζητά εποχικό προ-
σωπικό για τις ανάγκες της παραγωγής του επόμενου 
εξαμήνου. Συγκεκριμένα:

•Εργάτες και εργάτριες για το τμήμα παραγωγής
•Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων (κλαρκ)
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

ταθέτουν αιτήσεις στην έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. 
Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. Η αίτηση θα πρέπει να 
συνοδεύεται από φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr



ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτο-
κινήτου, γνώσεις αγγλικής γλώσσας για 
τους νομούς Ημαθίας και Θεσσαλονί-
κης. Παραλαβή βιογραφικών και δικαιο-
λογητικών για αξιολόγηση στοιχείων με 
συνέντευξη  στα κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας  οδός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 
επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά σπίτια, υπόγεια, α-

ποθήκες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά αντικείμενα. 
Αγοράζω και χαλκό και μπρούντζο. Τηλ.: 
6948 861867 κ. Στράτος.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει την περιποίη-
ση γερόντων και παιδιών, καθαριότητα 
γραφείων, σπιτιών και σκάλες. Τηλ. 
6943994643.

ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά ερ-
γασία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμέ-
νης. Τηλ.: 6934 162137.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυ-

χιούχος κλασσικής φιλολογίας) με πο-
λυετή φροντιστηριακή πείρα, παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυ-
μνασίου και λυκείου. Θερινά μαθήματα 
προετοιμασίας για το γυμνάσιο και τις 
πανελλήνιες εξετάσεις. Τιμές προσιτές. 
Τηλ.: 6973 387996 & 2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματι-

κό γερμανικής κατασκευής με φορι-
αμό και τρεις πολυθρόνες σε άριστη 
κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973 
827192.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 μηχανή ψυγείου, 1 
ψησταριά με 3 σούβλες, 1 ψησταριά 
διπλή υγραερίου και διανομέας με φι-
άλες, μαχαιροπήρουνα, πιάτα και πια-
τέλες, διάφορα διακοσμητικά και παλιά 
κρασιά. Τηλ.: 6946 952173.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώ-

σεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβα-
ρή σχέση. Τηλ.: 6984 040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερι-
κό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτη-
τη οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο 
και 2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€. 
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο, 
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάστα-
ση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια 
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κου-
ζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δω-
μάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη 
η κατοικία. Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 
120.000€(κωδ ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ 
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή 
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμέ-
νο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ 
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο, 
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδ-
ΠΔ21)
 Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες 
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με 
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση, 
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κου-
ζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο 
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε 
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα 
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ 
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι 
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω 
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική 
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαί-
ου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώ-

ροι. Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπά-
νιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3Δ-
ΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική 
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμαν-
ση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη, 
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώ-
ρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο 
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC, 
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική 
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή 
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ 
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο 
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευ-
ρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δέν-
δρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια 
Τιμή 30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε πα-
ραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με 
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ρο-
δάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από 
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ. 94 Πωλείται οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσι-
μο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 95 Πωλείται οικόπεδο στη Βέροια, 1.017 τ.μ. κοντά στο κέντρο 
άρτιο και οικοδομήσιμο, τιμή πώλησης 220.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 Πωλείται κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40 τ.μ. 
με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 15 Πωλείται κατάστημα στο Ρολόϊ 40 τ.μ. ισόγειο με 40 τ.μ. 
υπόγειο, τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 116 Πωλείται χωράφι πολύ κοντά στη Βέροια 10 στρ. με ροδάκι-
να, ποτίζεται με σταγονίδια, τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 Πωλείται 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό σημείο, 
τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ καλό 
σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 197 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 103 τ.μ., 3ος όροφος με ασαν-
σέρ, με 2Υ/Δ, κουζίνα, καθιστικό, σαλόνι, W.C. Έχει πολύ ωραία θέα, 
μεγάλα μπαλκόνια. Τιμή πώλησης 52.000 ευρώ
-Κωδ. 201 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, 
σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται μονοκατοικία στον Άγιο Γεώργιο 200 τ.μ. σε 4 
στρεμ. οικόπεδο. Έχει 4 Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C., βεσέ, τζάκι, σκεπή, 
συνθετικά κουφώματα, 2 καυστήρες για πετρέλαιο και υγραέριο. Είναι 
πλήρως ανακαινισμένη. Τιμή πώλησης 120.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 Πωλείται μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε 220 τ.μ. 
οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνι-
σης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 Πωλείται μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε 468 
τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. 
Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό σημείο. 
Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 69 Πωλείται οικόπεδο στο Εργοχώρι 500 τ.μ. γωνιακό. Τιμή 
πώλησης 140.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 Πωλείται οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο κέντρο. 
Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 Πωλείται γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ., 1ος 
όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή 
πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 19 Πωλείται γκαρσονιέρα ημιυπόγεια στο κέντρο 60 τ.μ. Τιμή 
πώλησης 14.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 Πωλείται χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα ρο-
δάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 71 Πωλείται χωράφι στο 7.5 χλμ. 4 στρ. Τιμή πώλησης 50.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 400 τ.μ., μέσα στο χωριό, κέντρο, 
18.000 ευρώ. ΚΩΔ. 72
-Πωλείται οικόπεδο 1.950 τ.. στους Γεωργιανούς με ρεύμα, νερό, 
θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη κοντά στ κάντρο 220 τ.μ., 50.000 ευρώ.

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

Προσφοράτηςεβδομάδας
1. Πωλείταιδιαμ.100τ.μ.2οςόρ.στηνΠλατεία

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

2. Πωλείταιδιαμ. επί τηςΜητροπόλεως65 τ.μ.
πλήρωςανακαινισμένο.Τιμήπώλησης:28.000ευρώ

3. ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά500τ.μ.πανο-
ραμικό.Τμήπώλησης:17.000ευρώ.

4.Πωλείταιχωράφι3.500τ.μ.μεελιέςπολύκο-
ντάστηΒέροια,μενερόκαιρεύμα.Τιμήπώλησης:
14.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος 
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚ-
ΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ 
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ 2ος ΤΣΕΡΜΕΝΙ 40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 840τ.μ. ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ 4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 320Τ.Μ. 

ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α 
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ :ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Δ-
ΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ 
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ 
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

ΚΑΤΣΙΚΙΑΠΩΛΟΥΝΤΑΙμε τα δικαι-
ώματά τους. Πληροφορίες δίδονται στο 
τηλέφωνο: 23810 35234 από 9-11 το 
βράδυ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πωλείται ποσοστό ή ολόκληρη επιχείρηση (best for) 

στο κέντρο της αγοράς της Βέροιας (Βενιζέλου 1), σε κα-
τάστημα συνολικού εμβαδού 300 τ.μ.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:6942456600

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ζητά ΓΕΩΠΟ-
ΝΟΥΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ 
για το εργοστάσιό της στο 5ο χλμ Αλε-
ξάνδρειας –Κρύας Βρύσης.

Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να 
αποσταλούν στο:

Fax:2333027806και
e-mail:info@almifoods.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙεπαγγελματικόακίνη-
το350τ.μ.μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.σε
έκταση 2 στρεμμάτων.Περιφραγμένο,
ασφαλτ/νο, γωνιακόσε κεντρικό δρό-
μο.Περιλαμβάνει δύο χώρους γραφεί-
ωνπλήρως εξοπλισμένων με έπιπλα.
3οχλμ.Ν.Νικομήδειας-Βέροιας.Πληρ.
τηλ.:6936975803.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες 
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με 
προσοχή στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τι-
μές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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ΑπότηνεπιχείρησηΗΡΑΕΠΕμε έδρα 
στο 7,5 χλμ Βέροιας – Νάουσας ανακοινώνει 
ότι δέχεται αιτήσεις μόνιμου προσωπικού για 
το συσκευαστήριο (εργάτες – συσκευάστριες 
– χειριστή / βοηθό χειριστή Κλαρκ) 

Δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες
1)Αστυνομική ταυτότητα 
2)Εκκαθαριστικό Εφορίας
3)Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ 
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P Κι άντε μετά να αισιοδοξείς με πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ονόματι Ούρσουλα…

 
P Που ούτε κι αυτή φοράει γραβάτα.
 
P Φον Ντερ Λάιεν. Λογικά πρέπει να ξεκίνησε 

την καριέρα της από την Άντερλεχτ.
 
P Την τελευταία περιπέτεια που είχα εγώ 

σε Φον, ήταν όταν ήμουν συνδρομητής στην 
Πάναφον.

 
P Μια τέτοια θα έπαιρνα αν ξεκινούσα εκ νέου 

τη ζωή μου. Αυτή να δουλεύει, κι εγώ πρώτος κύριος 

της χώρας.
 
P Μέχρι και τα οικιακά θα έκανα με όλη μου 

την καρδιά άμα λάχει. Καλού κακού θα κοιμό-
μουν και με την ποδιά.

 
P Αντί αυτού; Την αγάπη, που δεν χάνει εσπε-

ρινό για εσπερινό.
 
P Πρώτη φορά εκκλησιαστικά. Σώπα όπου 

να’ναι θα σημάνει η καμπάνα.
 
P Μου λέει προχθές: Πόσο μ’ αγαπάς από το 1 

μέχρι το 10; Της λέω: Από το 1 μέχρι το 10 σ’ αγαπώ 
πολύ, από το 11 ως το 30 πάω Ρόδο!

 
P Ελπίζουμε να μην τρέμει κι η 

Ούρσουλα σαν την Άγγελα ε;
 
P Πάντως εμείς στα νιάτα μας με 

άλλην Ούρσουλα έτρεμαν τα χέρια μας.
 
P Που ήταν και το πρώτο κορί-

τσι του Τζέιμς Μποντ να πούμε. Διότι 
πίσω από έναν μεγάλο άντρα πρέπει 
να κρύβεται μια Άντρες.

 

P Φανταστείτε τι απωθημένα 
τού άφησε. Κάθε ταινία και με άλλη.

 
P Στα δικά μας. Η επιλογή 

Τσίπρα να πάει στη Σία, είναι η 
δεύτερη πιο εντυπωσιακή κίνηση 
από τότε που η Λαμπίρη πήγε 
στην Τατιάνα Στεφανίδου.

 
P Ο Αλέξης ξεκίνησε την καριέ-

ρα του πουλώντας τσαμπουκά στη 
Μέρκελ και την τελειώνει πουλώντας 
τσαμπουκά στην Κοσιώνη.

 
P Και ξαφνικά έρχεται η Πα-

ναγοπούλου και μου λέει: Έχω 
και κότερο, πάμε μια βόλτα;

 
P Αμάν Κατερίνα μου / κουζούμ 

Κατερίνα μου!
 
P Χίλιες φορές να είχε κεφτέ-

δες στη φωτιά και να γλυκοτηγά-
νιζε Αλέξη…

 
P Και:
 
Γίνονται εκλογές και κερδίζει το κόμμα που ήταν 

στην αντιπολίτευση. Στο υπουργείο Οικονομικών 
κατά την τελετή παράδοσης – παραλαβής ο παλιός 
υπουργός λέει στον καινούριο:

–Εκτός από ό,τι σου είπα ήδη στο πρώτο συρτά-
ρι του γραφείου θα βρεις και 3 γράμματα με οδηγίες 
για την αντιμετώπιση κρίσεων…

Περνάνε τρεις μήνες και ξεσπά-
ει η πρώτη κρίση. Ο υπουργός 
προσπαθεί να την αντιμετωπίσει, 
αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα, 
οπότε ανοίγει το συρτάρι του γρα-
φείου του, ανοίγει το πρώτο γράμ-
μα και διαβάζει: 

«Στην πρώτη μεγάλη κρίση 
θα ισχυριστείς ότι για όλα φταίει 
ο προηγούμενος, οπότε ζήτησε 
πίστωση χρόνου».

Έτσι λοιπόν ο υπουργός, βγαί-
νει και λέει στον λαό ότι είναι αδύ-
νατον να αντιμετωπιστεί το χάος 
που παρέλαβε από τον προηγού-
μενο υπουργό μέσα σε τρεις μήνες 
και έτσι θα πρέπει να του δοθεί 
πίστωση χρόνου ώστε να φέρει τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Η κρίση αρχίζει να 
γίνεται χειρότερη 
μετά από έξι μήνες. 
Οπότε ο υπουργός 
ανοίγει το συρτάρι 
του γραφείου του, 
βγάζει έξω το δεύτε-
ρο γράμμα και δια-
βάζει: 

«Ισχυρίσου πως 
για όλα τα προβλή-
ματα φταίει το σύ-
στημα».

Έτσι λοιπόν ο υπουργός βγάζει λόγο για τις α-
δυναμίες του συστήματος και το σάπιο κατεστημένο 
που τον εμποδίζει στο έργο του.

Η κρίση όμως συνεχίζει ακάθεκτη, οπότε ο υ-
πουργός πανικόβλητος μετά από λίγο καιρό ανοίγει 
το συρτάρι του γραφείου του και διαβάζει στο τρίτο 
γράμμα: 

«Τώρα που τελείωσαν οι δικαιολογίες, ετοίμασε 
τρία γράμματα για τον επόμενο»!

K.Π.
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