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Η εταιρεία 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 

με έδρα τα Γιαννιτσά , στα πλαίσια
 επενδύσεων και ανάπτυξης 

των παραγωγικών της δραστηριοτήτων, 
αναζητά μηχανικούς – τεχνικούς 

και χειριστές κλαρκ με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος.

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

Στο 70% περίπου η συμμετοχή 
στην στάση εργασίας των 

συμβασιούχων εργαζομένων στα 
νοσοκομεία Βέροιας και Νάουσας

Δωρεά εξοπλισμού 
αξίας 4.960 ευρώ από τη ΔΕΥΑΒ 

στο Νοσοκομείο Βέροιας

Άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ
 χθες το απόγευμα 

στο κέντρο της Βέροιας
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Ήρθε η ώρα να βάλει πλάτη 
η Ευρώπη!

  Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
να ενισχύσει με επιπλέον 600δις ευρώ και να φτάσει 
συνολικά το 1,35 τρις για την αγορά ομολόγων στην 
ουσία μπορεί να φαίνεται κάτι απόμακρο που δεν αγγίζει 
άμεσα την τσέπη του κάθε πολίτη, ωστόσο είναι οξυγόνο 
για τις οικονομίες των κρατών μελών. Πρόκειται για 
ένα μέσο συγκράτησης της ύφεσης, αφού τα επιτόκια 
δανεισμού για τα κράτη θα παραμείνουν χαμηλά και 
οι οικονομίες θα στηριχθούν. Κατ’ επέκταση το κάθε 
κράτος θα έχει την απαιτούμενη ρευστότητα να στηρίξει 
τους πληττόμενους πολίτες και επιχειρήσεις με μέτρα 
στήριξης και ανακούφισης. Είναι καιρός η Ε.Ε. που 
τόσο έχει αμφισβητηθεί ως προς την αλληλεγγύη μεταξύ 
των μελών της να αποδείξει ότι είναι πραγματική ένωση 
και όχι ευκαιριακή που εξυπηρετεί τα συμφέροντα 
μόνο της ισχυρής Γερμανίας. Αν σε αυτή την κρίσιμη 
ιστορικά καμπή δεν υπάρξει απόλυτη αλληλοβοήθεια, 
τότε δεν υπάρχει νόημα ύπαρξης και συνέχισης ενός 
σχηματισμού που θα πρέπει να περάσει τώρα τις πιο 
δύσκολες εξετάσεις του.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ
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ΙΟΥΝΙΟΥ
Δωροθέου επ. Τύρου, Νικάνδρου,

Μάρκου νεομ.

Άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ 
χθες το απόγευμα στο κέντρο 

της Βέροιας

Άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά τουΕΚΑΒ, αλλά και των
πληρωμάτωνδύομοτοσυκλετώντηςΟμάδαςΔΙΑΣπουεκλή-
θησαν χθες λίγο μετά τις 7 το απόγευμαστηνσυμβολή των
οδώνΚωττουνίου και Καρακωστή στο κέντρο της Βέροιας.
Σύμφωναμεπληροφορίεςαπόπερίοικουςέναςάντρας35-45
ετών έπεσε στο σημείο, κατέφθασε αμέσως ηΟμάδαΔΙΑΣ
καιαμέσωςμετάήρθετοασθενοφόροκαιμετέφερετοννεαρό
άνδραστοΝοσοκομείοΒέροιας.Οιπρώτεςπληροφορίεςαπό
τοΕΚΑΒδεναναφέρουνκάτισοβαρό,ωστόσοηάμεσηεπέμ-
βαση τουΕΚΑΒκαι τηςΔΙΑΣ είναισημαντική καισε κάποιες
περιπτώσειςσώζειζωές.

Έρχεται τον Σεπτέμβριο νέο Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙΙ
Σύμφωνα με πληροφορίες τον Σεπτέμβριο

έρχεταιτονέοΕξοικονομώκατ’οίκον,στοοποίο
θα υπάρξει αύξηση τουανώτατου εισοδήματος
των ιδιοκτητώνπου κρίνονται δικαιούχοι των
επιδοτήσεωνμειώνοντας τις εισοδηματικές κα-
τηγορίες από7σε 5, ενώ εκτιμάται ότι μπορεί
ναφτάσει ακόμα και τα 70.000 ευρώ.Παράλ-
ληλα, θαδοθεί έναμπόνους έως και 15%στις
κατηγορίες με χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες
ΗκαιΖ,οιοποίεςείναιοιπαλαιέςκατοικίεςπρο
του1980καιθαγίνειδιεύρυνσητωνεπιλέξιμων
παρεμβάσεων.Δηλαδήπέρααπό κουφώματα,
θέρμανσηκ.λπ., τοΥΠΕΝεξετάζειναχρηματο-
δοτηθούν και άλλες κατηγορίες όπως ταφωτο-
βολταϊκά,καθώςκαιάλλα«πράσινα»εργαλεία.

Οπροϋπολογισμός του τρίτουκύκλου«ΕξοικονόμησηΚατ’Οίκον»,πουαναμένεταιναβγει τοφθινόπωροστον
αέρα,θακυμαίνεταιστα350με400εκατ.ευρώκαιθαείναιοτελευταίος,τουλάχιστονμετημορφήπουμέχρισήμερα
τονήξεραντόσοοιιδιοκτήτεςόσοκαιοτεχνικόςκόσμος.

Τιεργασίεςθαπεριλαμβάνει
*Αντικατάστασηκουφωμάτων.
*Τοποθέτησησυστημάτωνσκίασης.
*Τοποθέτησηθερμομόνωσηςστοκτιριακόκέλυφος,συμπεριλαμβανομένουτουδώματος/στέγηςκαιτηςπιλοτής.
*Αναβάθμισησυστήματοςθέρμανσης.
*Αναβάθμισησυστήματοςπαροχήςζεστούνερούχρήσης.

Π.ΧαρέλαςγιαΈβρο:«Διαχειρίσιμηηκατάσταση,
μεαυξημένεςαπόπειρεςαπόΤουρκία,αλλά
αυξημένεςκαιοιαποτροπές-περιπολίεςμας»

ΚλιμακώνειηΤουρκίατηνέντασηστιςελληνοτουρκικέςσχέσεις,στονΈβροκαιστηαν.Μεσόγειο,ενώτουρκικά
ΜΜΕαπόχθεςκάνουνλόγογια“δεύτερομαζικόκύμαμεταναστώνπουτουςκαλείηΤουρκίανακατευθυνθούνκαινα
συγκεντρωθούνστονΈβρο.”Κάτιπουδενεπιβεβαιώνεταιαπότηνελληνικήκυβέρνησηπουυποστηρίζειότι«καμία
διαφορετικήκινητικότητασεσχέσημεόσαέχουμεπαρατηρήσειτιςτελευταίεςμέρες».

Οιελληνικέςδυνάμειςπάντωςείναιισχυρέςόλοτοτελευταίοδιάστημαστασύνορακαιόπωςείπεχθεςστις«πρω-
ινέςσημειώσεις»τουΑΚΟΥ99.6οπρόεδροςτωνΣυνοριοφυλάκωντηςχώραςΠαναγιώτηςΧαρέλας,οιόποιεςπρο-
σπάθειεςαπότηνπλευράτωνμεταναστών,αποκρούονταιαπότιςελληνικέςδυνάμεις,οιοποίεςτηντελευταίαεβδο-
μάδαενισχύθηκανπεραιτέρω.Ήδη12διμοιρίεςαπότηνΒόρειαΕλλάδαέχουνμετακινηθείστονΈβρο.«Ηκατάσταση
είναιδιαχειρίσιμη…Αυξημένεςμενοιαπόπειρεςαλλάαυξημένεςκαιοιαποτροπέςκαιοι περιπολίεςτηςελληνικής
πλευράς»,διαβεβαίωσεοκ.Χαρέλας,επισημαίνονταςκαιτηνσυμβολή,τωναστυνομικώνδυνάμεωναπότηνΗμα-
θία,πουβρίσκονταιστονΈβρο.

Στο70%περίπουησυμμετοχήστηνστάσηεργασίας
τωνσυμβασιούχωνεργαζομένωνστανοσοκομεία

ΒέροιαςκαιΝάουσας

Περίπου στο 70% έφτασε η συμμετοχή
τωνσυμβασιούχων εργαζομένωνστα νοσο-
κομείαΒέροιαςκαιΝάουσας,σύμφωναμετις
εκτιμήσειςτους,στηντρίωρηστάσηεργασίας
που  έκαναν το πρωί της Πέμπτης (χθες)
από τις 7.00 έως τις 10.00 τοπρωί, με την
συμπαράστασητηςΠΟΕΔΗΝ,τωνεργαζομέ-
νωνκαιτουΕργατικούΚέντρουστηΝάουσα.

Οι συμβασιούχοι που εργάζονται στον
τομέα τηςΥγείαςστηνΗμαθία καλύπτοντας
πάγιες και διαρκείς ανάγκεςσεπολλές ειδι-
κότητεςεδώκαι4χρόνια, ζητούντηνάμεση
μετατροπήτωνσυμβάσεώντουςσεαορίστου
χρόνου, ενώ εκπρόσωποί τους θα λάβουν
μέρος και στην πανελλαδική κινητοποίηση
στηνΑθήνα, που έχουνπροκηρύξει για τις
16 Ιουνίου οιΟμοσπονδίεςΝοσοκομειακών
Γιατρών και  εργαζομένωνστα δημόσια νο-
σοκομεία.
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Από σήμερα οι αιτήσεις για τις επιταγές αγοράς βιβλίων έτους 2020
Από σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12:00 μ. ξεκινά  η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων 

έτους 2020 με προθεσμία υποβολής  μέχρι την Τρίτη 23 Ιουνίου. Σκοπός του προγράμματος είναι η πνευματική ανάπτυξη του εργατικού 
δυναμικού και η στήριξη των επιχειρήσεων στο χώρο του βιβλίου. Το φετινό πρόγραμμα θα ξεκινήσει νωρίτερα, στις 24 Αύγουστου 2020, 
ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι επιταγές πριν από την έναρξη του σχολικού έτους και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 
2020.

Συνολικά θα εκδοθούν 150.000 επιταγές αξίας 20 ευρώ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.000.000 €. 
Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να αγορά-
σουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων.

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες το έτος 2019:
· είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του eΕΦΚΑ ή
· έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
· έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 50 ημερών ή
· συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας 

και επιδότησης ανεργίας) ή
· συμπληρώνουν τουλάχιστον 4 συνεχείς μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους, καθώς και τα παιδιά των 

δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε ετών, με την προϋπόθεση ότι είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη των ιδίων ή του άλλου γονέα.
Πάροχοι του προγράμματος είναι τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν νόμιμη άδεια λει-

τουργίας.
Η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους και η δήλωση συμμετοχής από τους παρόχους γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, με τους κωδικούς πρό-

σβασης του TAXISnet ή με τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών του ΟΑΕΔ.

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο-
χέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) κ. Στέργιος Διαμάντης, συνοδευόμενος από το Γενικό Δ/ντή της 
επιχείρησης κ. Θωμά Αχτσή, παρέδωσαν ως Δωρεά στο Διοικητή του Γενικού Νομαρχιακού 
Νοσοκομείου Βέροιας κ. Ηλία Πλιόγκα,  ειδικό νοσοκομειακό εξοπλισμό  αποτελούμενο από 
δύο monitors και δύο αντλίες χορήγησης υγρών, (συνολικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων εν-
νιακοσίων εξήντα ευρώ € 4.960,00), λόγω της έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού COVID-19 . 

Μετά την παράδοση των υλικών ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ δήλωσε, «η Δωρεά αυτή 
είναι ουσιαστικά των πελατών και δημοτών της πόλης.  Η ΔΕΥΑΒ με την ορθή διαχείριση των 
οικονομικών της, από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους λιγοστούς υπαλλήλους της, παρά τις 
ανείσπρακτες οφειλές λόγω περιορισμού των μετακινήσεων, κατάφερε και εξασφάλισε τα 
απαραίτητα κονδύλια για την αγορά και τη Δωρεά στο Νοσοκομείο μας (έπειτα από την δική 
του υπόδειξη), των απαραίτητων μηχανημάτων, με την ελπίδα να βοηθήσουν στην θεραπεία 
των ασθενών μας .»  

Στην παράδοση του υγειονομικού-μηχανολογικού εξοπλισμού παραβρέθηκε και ο Περιφε-
ρειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας και Δ/ντής της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκο-
μείου κ. Χρήστος Κούτρας.

Η όλη ενέργεια γίνεται στο πλαίσιο της Κοινωνικής Ευθύνης της επιχείρησης.  

Δωρεά εξοπλισμού αξίας 4.960 ευρώ από τη ΔΕΥΑΒ 
στο Νοσοκομείο Βέροιας

Ισχυρή ώθηση στην οικονομία της ευρωζώνης 
με επιπλέον 600 δισ. από την ΕΚΤ

Σειρά νέων μέτρων που δίνουν περαιτέρω ώθηση στην οικονομία της ευρωζώνης 
δίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που 
ανακοινώθηκε χθες μετά τη συνεδρίασή του,  για αύξηση κατά 600 δισ. ευρώ του προ-
γράμματος αγοράς ομολόγων για την πανδημία, με παράλληλη επέκταση της χρονικής 
διάρκειάς του, τουλάχιστον έως το τέλος Ιουνίου 2021. Συγκεκριμένα προβλέπει ότι:

-Το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων λόγω του κορονοϊού (PEPP) θα αυξηθεί 
κατά 600 δισ. ευρώ στο ποσό των 1,35 τρισ. ευρώ. Οι αγορές των ομολόγων θα συνε-
χίσουν να γίνονται με ευέλικτο τρόπο, επιτρέποντας στην ΕΚΤ να αποτρέψει κινδύνους 
όσον αφορά την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής (σ.σ.: συγκρατώντας το 
κόστος δανεισμού των χωρών της Ευρωζώνης).

-Το PEPP παρατείνεται από το τέλος Δεκεμβρίου του 2020 έως τουλάχιστον το τέλος 
Ιουνίου του 2021. Σε κάθε περίπτωση, το Δ.Σ. της ΕΚΤ θα προχωρά σε καθαρές αγορές 
στο πλαίσιο του PEPP έως ότου κρίνει ότι η φάση της κρίσης του κορονοϊού έχει παρέλ-
θει.

-Τα έσοδα που θα έχει η ΕΚΤ από τις αποπληρωμές ομολόγων που έχει αγοράσει στο 
πλαίσιο του PEPP και λήγουν θα τα επενδύει ξανά τουλάχιστον έως το τέλος του 2022.

Οι αγορές ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος APP της ΕΚΤ θα συνεχισθούν 
με τον ρυθμό των 20 δισ. ευρώ μηνιαίως, μαζί με τις επιπλέον αγορές 120 δισ. ευρώ που 
έχουν αποφασισθεί για το πρόγραμμα αυτό έως το τέλος του έτους. Το Δ.Σ. της ΕΚΤ εξα-
κολουθεί να εκτιμά ότι οι μηνιαίες καθαρές αγορές ομολόγων με βάση το APP θα συνεχι-
σθούν όσον είναι αναγκαίο και θα σταματήσουν λίγο πριν από την αύξηση των βασικών 
επιτοκίων της.

Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια και τόνισε ότι θα παραμείνουν στα σημερινά 
ή χαμηλότερα επίπεδα έως ότου οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σε ένα 
επίπεδο λίγο χαμηλότερο από το 2%.
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ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6:00, 6:30, 7:15, 8:00, 9:30, 11:00, 

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

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

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

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

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

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

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

ΝΑΟΥΣΑ-ΑΘΗΝΑ 7:25

ΒΕΡΟΙΑ-ΑΘΗΝΑ 8:00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΑΘΗΝΑ  8:30

ΑΘΗΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-
ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ  8:00

Τηλ. Επικοινωνίας Υπεραστικών 
Γραμμών: 2331022342.
6975906066

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

Του  Κωνσταντίνου 
Βλαχόπουλου
Δικηγόρου

Όταν ανέλαβε η κυβέρ-
νηση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη τα νέα της καθήκοντα 
τον Ιούλιο του 2019, η προ-
στασία του περιβάλλοντος,  
ήταν ένα από τα πρώτα θέ-
ματα στην ατζέντα της. 

Όλες οι εξαγγελίες που 
έγιναν από τον ίδιο τον 

Πρωθυπουργό, τον Οκτώβριο του 2019 , έκαναν λόγο 
περί αποφασιστικότητας της νέας κυβέρνησης για τολ-
μηρές πολιτικές στον τομέα του περιβάλλοντος, αξιο-
ποιώντας στο έπακρο την ευαισθησία των πολιτών και 
την εμπειρία των Οργανώσεων που ασχολούνται με την 
προστασία της πανίδας και της χλωρίδας.

Δυστυχώς, τον περασμένο Μάιο, ο Υπουργός Δικαι-
οσύνης κ. Κων/νος Τσιάρας κατέθεσε μία Διάταξη  στη 
Βουλή, με την οποία, παύει η ποινική δίωξη για αδικήμα-
τα που επισύρουν ποινές ως ένα χρόνο φυλάκιση.

Πολλά από αυτά τα αδικήματα όμως,  στα οποία παύ-
εται η ποινική δίωξη, σχετίζονται με τη προστασία του Πε-
ριβάλλοντος, δηλ. της πανίδας και χλωρίδας της χώρας 
μας, και συγκεκριμένα αναφέρομαι στην παραγραφή της 
αξιόποινης πράξης της λαθροθηρίας (ν.δ. 86/1969).

Με την απόφαση αυτή, η Πολιτεία ενθαρρύνει την 
παραβατικότητα και αποδυναμώνει τους Φορείς Προ-
στασίας Περιβάλλοντος, που η ίδια έχει θεσπίσει (Δασι-
κή Υπηρεσία, Δασοφύλακες, Θηροφύλακες Κυνηγετικών 
Οργανώσεων). Μάλιστα την έντονη αντίθεσή τους στην 
Υπουργική αυτή Διάταξη,  σχετικά με την Παραγραφή 
των παραβάσεων του Νόμου περί Θήρας,  εξέφρασαν  
Κυνηγετικές Ομοσπονδίες, Περιβαλλοντικές οργανώσεις, 
το Σωματείο Θηροφυλάκων και άλλοι Φορείς μικρότεροι 
ή μεγαλύτεροι που έχουν ως στόχο την προστασία του 
περιβάλλοντος.

Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Προστασίας του 
Περιβάλλοντος, δηλ. της 5ης Ιουνίου, έρχεται το ίδιο 
το Κράτος, επικαλούμενο τον μεγάλο όγκο των δικαστι-
κών υποθέσεων να «δίνει αμνηστία» σε αδικήματα που 
διαπράττονται εις βάρος της φύσης και της άγριας ζωής, 
όταν το ίδιο το Κράτος διατυμπανίζει την  μηδενική ανοχή 
του σε παράνομες δραστηριότητες που υποβαθμίζουν το 
φυσικό περιβάλλον.

Οι παραβάσεις αυτές, που παραγράφονται,  αφορούν 
τη χρήση παράνομων μέσων για το κυνήγι, κυνήγι χωρίς 
άδεια θήρας, παράνομη θήρα τη νύχτα, θανάτωση προ-
στατευομένων ειδών, όπως η αρκούδα, θανάτωση ή σύλ-
ληψη άγριων πουλιών, αιχμαλωσία αγρίων ζώων, κυνήγι 
σε Εθνικούς Δρυμούς κ.α.

Ακόμα και ο μέσος πολίτης, που δείχνει,  έστω και 
την ελάχιστη ευαισθησία για την προστασία της πανίδας 
στη χώρα μας,  έχει λόγους να αναρωτιέται , αν ο επι-
καλούμενος όγκος των δικαστικών υποθέσεων είναι 
πιο «βαρύς» στην Ζυγαριά της Ελληνικής Δικαιοσύνης 
σε σχέση με την περιβαλλοντική παραβατικότητα.

Το μόνο σίγουρο αποτέλεσμα της παραπάνω «ζύ-
γισης», είναι πρόκληση του αισθήματος των πολιτών 
και ιδιαίτερα των Δημοσίων Εποπτικών και Ανακριτικών 
οργάνων, η απογοήτευση των νομοταγών κυνηγών αλλά 
και των Θηροφυλάκων, που με κίνδυνο της ζωής τους α-
ποτρέπουν και συλλαμβάνουν ασυνείδητους παραβάτες 
σε δύσβατες ορεινές περιοχές και Εθνικά πάρκα σε όλη 
την Ελλάδα. 

Αυτά τα αδικήματα, ίσως για κάποιους, μπορεί να 
χαρακτηρισθούν μικρής απαξίας. Όμως σε ένα σύγχρο-
νο Ευρωπαϊκό κράτος και για όλους όσους γνωρίζουν, 
αποτελούν σοβαρά εγκλήματα κατά της φύσης και ιδιαί-
τερα κατά της πανίδας με μακροπρόθεσμα καταστροφικά 
αποτελέσματα για το περιβάλλον της χώρας μας.

Το παράδοξο είναι ότι, εκτός των Περιβαλλοντικών 
οργανώσεων που σαφώς αντιτίθενται στο εν λόγω Νόμο 
παραγραφής, είναι και οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες οι 
οποίες,  εδώ και καιρό,  κρούουν τον κώδωνα του κιν-
δύνου για τα ανησυχητικά μηνύματα «επιβράβευσης» 
της κατ’ εξακολούθηση ατιμωρησίας με την παύση της 
ποινικής δίωξης.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας τις δε-
σμεύσεις του για τη διαφύλαξη του φυσικού πλούτου της 
πατρίδας μας, που βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής 
του, όπως το ίδιο δηλώνει, δια μέσου του στόματος του 
Υπουργού του Κου Κωστή Χατζηδάκη, θα έπρεπε να 
ασκήσει πίεση στον Υπουργό Δικαιοσύνης ώστε να εξαι-
ρεθούν της παραγραφής, όλες οι παραβάσεις σχετικά με 
το περιβάλλον και τη παράνομη θήρα.

 Θα πρέπει να βρουν σύμφωνη την Πολιτεία, οι προ-
τάσεις των Κυνηγετικών Συνομοσπονδιών και άλλων φο-
ρέων με την θέσπιση αυστηρών διοικητικών προστίμων, 
προκειμένου να αποφευχθεί στο μέλλον η διάπραξη των 
ανωτέρω αξιοποίνων πράξεων και σε αντίθετη περίπτω-
ση να επωφεληθεί το κράτος οικονομικά.

Με το να επαναλαμβάνεται η ίδια πολιτική, με αυτή 
της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για παραγραφή 
αδικημάτων, το Κράτος επιβραβεύει τους παραβάτες και 
επιδεικνύει μία νομική προχειρότητα στην αντιμετώπιση 
του προβλήματος. 

Πιστεύω ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ο α-
ξιόλογος και δραστήριος Υπουργός του, θα πρέπει να 
επέμβει άμεσα ώστε ικανοποιώντας το αίτημα του Υ-
πουργείου Δικαιοσύνης για παραγραφή των αδικημάτων 
αυτών που σχετίζονται με το περιβάλλον, να προτείνει με 
τη σειρά του την άμεση επιβολή διοικητικών προστίμων 
στους συλληφθέντες παραβάτες, ώστε να τους επιβληθεί 
ένα είδος χρηματικής τιμωρίας και να ικανοποιήσει το αί-
τημα των χιλιάδων νομοταγών κυνηγών, Θηροφυλάκων, 
δασικών υπαλλήλων και ημών των απλών πολιτών που 
νοιαζόμαστε για το φυσικό περιβάλλον και που επιθυ-
μούμε τον εκσυγχρονισμό του Κράτους στον τομέα της 
προστασίας της φύσης.

Θα πρέπει η «Ζυγαριά της Ελληνικής Δικαιοσύνης» να 
γείρει προς τη μεριά της εφαρμογής του Νόμου Περιβαλ-
λοντικής προστασίας, ικανοποιώντας μεν, όλους εμάς 
που ευαισθητοποιούμαστε για το μέλλον του φυσικού 
πλούτου της Ελλάδας αλλά και διαψεύδοντας όλους εκεί-
νους που κάνουν λόγο για ανικανότητα της Πολιτείας να 
εφαρμόσει του Νόμους. 

ΛΑΟΓΡΑΦΟΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το ΔΣ του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας ευχαριστεί θερμά την Δέσποινα και Χάι-

δω Μιχαηλίδη για την δωρεά  του ποσού των 500 ευρώ στον  Σύλλογό μας εις 
μνήμην των γονέων τους Γεωργίου και  Μαρίκας Μιχαηλίδη.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέσς

Πίσκος Δημήτριος     Τσίρης Γεώργιος

Δράσεις του ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας για 
την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου 

Το ποδήλατο βρίσκεται εν χρήσει για περισσότερο από δύο αιώνες. Είναι ένα 
απλό, προσιτό, αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον μεταφορικό μέσο και βο-
ηθάει τους ανθρώπους σ’ έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Η 3η Ιουνίου έχει οριστεί από 
τον ΟΗΕ Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου και τιμήθηκε από τους εκπαιδευτικούς και 
τους μαθητές του ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας κάνοντας χρήση ποδηλάτου και εικαστικές 
δράσεις.

5 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Περιβαλλοντικός ζυγός- 
Παραγραφή ή Τιμωρία;



H βουλευτής Ημαθίας του 
ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω Καρασαρλίδου 
συναντήθηκε με την ομάδα SOS 
Βέρμιο, στο πλαίσιο του πολυ-
νομοσχεδίου για την προστασία 
του περιβάλλοντος, που ψήφισε 
τελικά η Ν.Δ. παρά τη μαζική 
αντίθεση της κοινωνίας. 

 «Με το νομοσχέδιο ολοκλη-
ρώνεται νομικά η καταστροφή 
του Βερμίου. Ενός βουνού, που 
παρόλο το χαμηλό ενεργειακό 
του φορτίο, έχει την “ατυχία” να 
συνορεύει με το ενεργειακό κέ-
ντρο της ΔΕΗ και το δίκτυό της. 
Το Βέρμιο έχει ήδη 84 MW και 
32 ανεμογεννήτριες. Τα νέα σχέ-
δια όμως κάνουν λόγο για εγκα-
τάσταση 1,5 GW στους δήμους 
Βέροιας και Νάουσας και 0,2 στο δήμο Πτολεμαΐδας. 
Σύνολο 1,7 GW στο Βέρμιο από τα 7 GW του εθνικού 
μας στόχου. Αυτό θα σημάνει την καταστροφή του Βερ-
μίου», επεσήμανε η βουλευτής. 

 Στη συνάντηση τόσο η βουλευτής κα.Καρασαρλί-
δου όσο και η ομάδα SOS Βέρμιο εξέφρασαν από κοι-
νού την ανησυχία τους για την υποβάθμιση του βουνού 
και του ευρύτερου περιβάλλοντος και συμφώνησαν να 
συνεχίσουν τον κοινό τους αγώνα.   

Ως εκπρόσωπος της Ημαθίας στο Ελληνικό 
Κοινοβούλιο, η βουλευτής θα καταθέσει από την 
πλευρά της Ερώτηση στον υπουργό Περιβάλ-
λοντος κ. Χατζηδάκη με αίτημα τη μη υλοποίηση 
των αιολικών πάρκων μέχρι την ολοκλήρωση 
του ειδικού χωροταξικού για τις ΑΠΕ, με σκοπό 
να υπάρχει αναλογική χωροταξική ανά δήμο για 
την κάλυψη του εθνικού στόχου των 7 GW και 
να είναι συμβατή η εγκατάσταση με την Ατζέντα 

2030 των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Βιώσιμη 
Ανάπτυξη. 

Κλείνοντας τη συνάντησή της με την ομάδα SOS 
Βέρμιο, η βουλευτής κα. Καρασαρλίδου δήλωσε την 
αμέριστη στήριξή της ενάντια σε οποιαδήποτε απόπει-
ρα υποβάθμισης του Βερμίου αλλά και του ευρύτερου 
φυσικού περιβάλλοντος της Ημαθίας, τόσο ως πολίτης 
της περιοχής όσο και ως εκπρόσωπος της περιοχής 
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΛΑΖΟΣΗΛΙΑΣ του Γεωργίου και 

της Μαρίας, το γένος Κωνσταντούδη, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑ του 
Νικολάου και της Αθηνάς, το γένος Πα-
παδόπουλου, που γεννήθηκε στο Διδυ-

μότειχο Έβρου και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρ-
χείο Βέροιας.

ΑΠΩΛΕΙΑ
Η κ. PARASHCHUK NATALIVA έχασε ένα φάκελο με 

επίσημα έγγραφα, στο κέντρο της Βέροιας, που περιείχε:
-Απολυτήριο Λυκείου με το παράρτημα αυτού και το 

ισότιμό του με το Ελληνικό Λύκειο.
-Πτυχίο Ιατρικής Εθνικού Πανεπιστημίου Βίνιτσα Ου-

κρανίας με το παράρτημά του.
-Αναγνώριση πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.
Όποιος το βρει ας επικοινωνήσει με το τηλέφωνο 6946 

141514, υπάρχει επιβράβευση.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ευχαριστούμε θερμά τους συγγενείς και φίλους που με 

οποιοδήποτε τρόπο εκφράσανε την συμπαράστασή τους 
για την απώλεια του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού και αδερφού ΤάκηΖαμάνη.

Η εκδήλωση των συναισθημάτων από όλους όσοι τον 
γνώρισαν απαλύνουν τον πόνο μας.

Ο άνθρωπος μπορεί να μην είναι κοντά μας σαν 
φυσική παρουσία, η όλη όμως πορεία του στη ζωή, μας 
εμπνέει, μας ανακουφίζει και μας δυναμώνει για τη συνέ-
χεια.

Ηοικογένειάτου

Ολοκληρώνοντας την τοπο-
θέτηση του στην κατ’ άρθρον 
συζήτηση επί του νομοσχεδίου 
«Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων για την ανα-
βάθμιση και τον εκσυγχρονισμό 
του αγροτικού τομέα», ο Τάσος 
Μπαρτζώκας ζήτησε την ουσια-
στική παρέμβαση της πολιτικής 
ηγεσίας για τα χρονίζοντα ζητή-
ματα του ΕΛΓΑ.

Ειδικότερα, 4 ήταν τα θέματα 
που έθιξε ο Βουλευτής, απευθυ-
νόμενος απευθείας στους αρμό-
διους Υπουργούς:

• Οικονομική ενίσχυση των 
πληγέντων κτηνοτρόφων, οι 
οποίοι υπέστησαν σημαντικές 
απώλειες εισοδήματος, κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας και των περιοριστικών μέτρων

• Ταχύτατη τροποποίηση του Κανονισμού του 
ΕΛΓΑ, έτσι ώστε να ενσωματώνονται όλες οι α-
σφαλιστικοί κίνδυνοι, δυνάμει της κλιματικής αλ-
λαγής

• Ταχύτερη διαδικασία των εκτιμήσεων και δι-
καιότερες αποζημιώσεις

• Κατάργηση της τμηματικής καταβολής των 
αποζημιώσεων και άμεση πληρωμή του υπόλοι-
που 35%, που παραμένει σε εκκρεμότητα

Επίσης, ο Τάσος Μπαρτζώκας εστίασε και  στο 
επίμαχο ζήτημα των εργατών γης. Τονίζοντας ότι 
η πραγματική μεταρρύθμιση είναι η απεξάρτηση 
της αγροτικής παραγωγής από τη μετακλητή ερ-
γασία, η οποία και δυσκίνητη αλλά και γραφειο-
κρατική είναι, δήλωσε την ικανοποίηση του που 

υπήρξε μέριμνα για επιδότηση της εργασίας από 
Έλληνες, άνεργους πολίτες. Εξάλλου, η πρόνοια 
αυτή υπήρξε αντικείμενο πρόσφατης κοινοβου-
λευτικής του παρέμβασης, με την οποία ζητούσε 
την παροχή κινήτρων σε εγχώριο δυναμικό, δια-
τεθειμένο να απασχοληθεί εποχιακά  σε αγροτικές 
εργασίες, χωρίς να χάνει το επίδομα ανεργίας.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Τάσου Μπαρτζ-
ώκα « Οι ρυθμίσεις του εν λόγω νομοσχεδίου 
επιλύουν μια σειρά από εκκρεμότητες του παρελ-
θόντος. Ωστόσο, τα σοβαρά και πάντα επίκαιρα 
προβλήματα  είναι ακόμα εδώ και πιέζουν ασφυ-
κτικά τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μεταποιητές 
και όσους ασχολούνται με τον πρωτογενή κλάδο. 
Δεν μπορούμε να τα αγνοούμε άλλο, ούτε να τα 
κρύβουμε κάτω από το χαλί. Η ώρα για αλλαγές 
είναι τώρα!»

Με την ομάδα SOS Βέρμιο 
συναντήθηκε η Φρόσω 

Καρασαρλίδου για το αιολικό πάρκο

Τ. Μπαρτζώκας προς Μ. Βορίδη: 
«Άμεση παρέμβαση για τα 

χρονίζοντα ζητήματα του ΕΛΓΑ
 που ταλαιπωρούν τους αγρότες»
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Ανακοίνωση για το 
Ψυχοσάββατο

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

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

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

Δευτέρα του Αγίου 
Πνεύματος 

στην Παναγία Σελίου 

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

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Kυριακή 7 Ιου-

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

ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 

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

Η σύζυγος, 
Τα τέκνα,

Ο εγγονός, 
Οι λοιποί συγγενείς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρει-

άζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  Γηροκο-
μείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ 
Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 

«ΠΕΛΕΚΑΝ (στο Κομνήνιο)

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020, εορτή του Αγ. Πνεύματος, 
πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Αδελφότητας 
«ΠΕΛΕΚΑΝ» στο ΚΟΜΝΗΝΙΟ.

Οι Ιερές Ακολουθίες θα τελεσθούν κατά το ακόλουθο 
πρόγραμμα:

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

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

Ανακοίνωση  

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

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

  τηλ.επικοιν. 23310 24891.  

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

5 Ιουνίου 2020 στις 5.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου 
στη Συκιά Ημαθίας ο Τριαντά-
φυλλος Κων. Καρατόλιος σε η-
λικία 81 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οι-
κείους του ειλικρινή συλλυπητή-
ρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

5 Ιουνίου 2020 στις 11.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Λεμονιά 
Καλτερίμογλου σε ηλικία 87 ε-
τών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

CMYK

Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου

 Ψυχοσάββατο στα 
Κοιμητήρια Βεροίας 

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

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ  5- 6 
- 2020

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

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

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

σκευή Ενός Κοινού Δίσκου Κολλύβων Το Απόγευμα Της Παρασκευής.»



Του Γιάννη
Καμπούρη

Έξω από το πρό-
βλημα του λαογραφι-
κού, ένα ακόμα πρό-
βλημα που περιμένει 
τη λύση του είναι το  
ΔΗΠΕΘΕ. Το να επιμέ-
νουμε να μη βλέπουμε 
τα προβλήματα του, δε 
σημαίνει ότι αυτά δεν 
υπάρχουν.

Απλά τα σπρώ -
χνουμε στο μέλλον με την «ελπίδα» να σκάσουν 
στα χέρια του επόμενου.

Ας τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Αν και 
το ξεκίνημα των ΔΗΠΕΘΕ ήταν δυναμικό,  αντι-
μετώπιζαν ήδη από τη γέννηση τους ένα σοβαρό 
πρόβλημα, το συγκερασμό δύο διακριτών «οντο-
τήτων» στο ίδιο πρόσωπο. Συγκεκριμένα οι καλ-
λιτεχνικοί διευθυντές ήταν επιφορτισμένοι τόσο με 
το καλλιτεχνικό έργο, όσο και με τα γενικά διευθυ-
ντικά καθήκοντα. Αυτός ό άτοπος συγκερασμός 
ήταν απόρροια της ανοικτής πρόσβασης στο ΥΠ-
ΠΟ των σκηνοθετών και ηθοποιών. Αυτοί λοιπόν 
διαμόρφωσαν το πλαίσιο των προγραμματικών 
συμβάσεων όπως τους βόλευε, αναδεικνύοντας 
τους εαυτούς τους σε απόλυτους «άρχοντες».  
Και είναι κακό αυτό θα αναρωτηθεί κάποιος ;

Ναι και αυτό αποδείχθηκε στη συνέχεια. Οι 
καλλιτεχνικοί διευθυντές στην επιθυμία τους να 
διασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό καλλιτεχνικό 
αποτέλεσμα κατά την κρίση τους, έβαζαν σε δεύ-
τερη μοίρα τα υπόλοιπα ζητήματα παραγωγής, 
τα κόστη, τη σχέση τους με την τοπική κοινωνία. 

Αποτέλεσμα οι παραγωγές να μη βγαίνουν, να 
συσσωρεύουν σημαντικές ζημίες, ενώ παράλληλα 
δημιουργήθηκε χάσμα με τις τοπικές κοινωνίες. 
Στη συνέχεια απαξιωμένα, με σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα και έχοντας χάσει την επαφή τους 
με αυτές,  χάθηκε κάθε ενδιαφέρον για την τύχη 
τους. Το ΔΗΠΕΘΕ Βορείου Αιγαίου διαλύεται, το 
«θεσσαλικό Θέατρο» φυτοζωεί κλπ.

Όταν εντόπισα αυτό το ζήτημα αυτό, εισέπρα-
ξα τη «συνδικαλιστική» μήνη κάποιων «συντε-
χνιών». Και τι δουλειά είχα στο χώρο θα με ρω-
τήσετε. Ήταν η εποχή που το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας 
υπήρχε ο κίνδυνος να κλείσει εξαιτίας μεγάλων οι-
κονομικών ανοιγμάτων. Έτσι ο τότε δήμαρχος Α. 
Βλαζάκης με όρισε διευθυντή του, σε μια προσπά-
θεια να αποτραπεί η διάλυσή του όπως και έγινε.

Και τι σχέση έχουν όλα αυτά με το σήμερα ;
Αν και τα δεδομένα έχουν αλλάξει, δεν άλλαξε 

η νοοτροπία εκείνης της εποχής που εξακολουθεί 
να είναι βαθιά ριζωμένη και συνεχίζει να γεννά 
προβλήματα. Εγκλωβισμένα τα ΔΗΠΕΘΕ στο 
«ένδοξο» παρελθόν τους, στην υποχρηματοδό-
τηση του σήμερα, και σε ατελέσφορες διοικητικές 
δομές, αδυνατούν να δώσουν απαντήσεις στα 
προβλήματά τους.

Εξακολουθούν να προβάλλουν την αυτοτέλειά 
τους ως πανάκεια στο πρόβλημα της επιβίωσης 
τους. Αλλά τι σημαίνει αυτοτέλεια.

Σημαίνει μια πλήρη διοικητική δομή με αντί-
στοιχη γενναία χρηματοδότηση, ώστε να κατα-
στούν ικανά να ανταπεξέλθουν σε όλες τις α-
νάγκες τους. Όμως το λειτουργικό κόστος και 
μόνο (μισθοδοσία, λειτουργικά έξοδα & λειτουργία 
χώρων) μιας παρόμοιας δομής, ανέρχεται σε 
200.000 € και δεν είναι μόνο αυτό. Η περίοδος 
έντασης στο ΔΗΠΕΘΕ είναι περίπου στους 6 με 7 

μήνες και γεννιέται το ερώτημα, τον υπό-
λοιπο καιρό τι θα κάνει το προσωπικό ;

Ερχόμαστε λοιπόν στα καθ΄ ημάς και 
βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κρίσιμο 
ερώτημα. Έχει ο δήμος μας την πολυτέ-
λεια να σηκώσει δύο πλήρεις δημοτικές 
πολιτιστικές δομές, το ΔΗΠΕΘΕ και την 
ΚΕΠΑ ;

Είμαι απόλυτος ... ΟΧΙ ... τα λεφτά 
δεν τρέχουν δα και από τα μπατζάκια 
του. Και αν με ρωτήσετε γιατί παρόλα 
αυτά, αυτή η εμμονή στην ύπαρξη δύο 
πολιτιστικών δομών, θα σας απαντήσω 
ότι εικάζω για να διασφαλιστεί μια ακό-
μα μισθοδοτούμενη θέση προέδρου για 
κάποιον αιρετό, τόσο απλά. Μια ιστορία 
που τραβά τετραετίες τώρα, απόρροια 
της «επιθυμίας» κάποιων αιρετών να 
«υπηρετήσουν» από τη 
θέση αυτό το θέατρο - και 
παρακαλώ όχι σχόλια!

Αυτό βέβαια δεν ε-
μποδίζει σε τίποτα να 
τεθεί και πάλι το ζήτημα 
της - αδήριτης κατά την 
άποψη μου - αναγκαιότη-
τας συγχώνευσης ΚΕΠΑ 
- ΔΗΠΕΘΕ.

Στην περίπτωση λοι-
πόν μια ενιαίας δομής 
πολιτισμού - μιλάμε για 
συγχώνευση και όχι κα-
τάργηση - εκτιμώ ότι θα 
υπάρχει οικονομικό όφε-
λος τουλάχιστον 50.000 
€. Παράλληλα θα υπάρχει 
καλύτερη αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού 
και των υποδομών, συ-
ντονισμός και εξάλειψη ό-
λων των δυσλειτουργιών 
που προκύπτουν από τον 
γεγονός ότι υπάρχουν 
δύο αλληλοκαλυπτόμενες 
δομές προγραμματισμού. 
Καμιά δράση του ΔΗΠΕ-
ΘΕ δεν θα ακυρωθεί και 
όλες θα ενσωματωθούν 
στο γενικότερο πλαίσιο 
της λειτουργίας ενός ενι-

αίου δημοτικού πολιτιστικού φορέα. Και για όσους 
προβάλλουν κάποιες «μεταφυσικές» ανησυχίες 
σε σχέση με τέτοια επιλογή, απλά να τους πω για 
πολλοστή φορά, ότι η Καλαμάτα το έχει κάνει χρό-
νια τώρα και όλα κυλούν ρολόι.

 Και εδώ μια εύλογη απορία. Η παράλληλη 
ενασχόληση ορισμένων στελεχών σε ιδιωτικές 
εταιρείες που διαχειρίζονται καλλιτεχνικά σχήματα 
πως αιτιολογείται ;  Και έχει ενδιαφέρον να μάθου-
με αν υπάρχει κάποια σχέση αυτών των εταιρειών 
με εμάς. Υπάρχει λοιπόν ή όχι σχέση ; Αν δεν 
υπάρχει καλώς, αλλά αν υπάρχει δεν θα πρέπει 
κάποιος να την αιτιολογήσει ;

Και ειλικρινά απορώ που κάθε τρεις και λίγο 
πρέπει να ξανακαλύπτουμε την Αμερική. Γενικά 
μια παραγωγή έχει δύο παράγοντες, τον παραγω-
γό και τον σκηνοθέτη. Ο σκηνοθέτης προτείνει και 
ο παραγωγός όντας ο άνθρωπος της «αγοράς» 
εγκρίνει ή όχι. Γιατί ο παραγωγός «επενδύει» τα 
χρήματά του και δίκαια θέλει τις καλύτερες δυνα-
τές διασφαλίσεις ως προς το αποτέλεσμα. Στα 
ΔΗΠΕΘΕ όπως είναι δομημένα συμβαίνει ακρι-
βώς το ανάποδο, ο παραγωγός - καλλιτεχνικός 
διευθυντής - είναι και σκηνοθέτης ή αν όχι ο ίδιος, 
κάποιος συνάδελφος του.

Συνηθέστερο αποτέλεσμα αυτής της κατάστα-
σης η οικονομική «αστοχία» των παραγωγών, την 
οποία βέβαια καλείται να καλύψει εκ των υστέρων 
το ίδιο το ΔΗΠΕΘΕ. Και ας μην πάμε πολύ μακριά 
αν αναζητούμε παραδείγματα ...

Ο παραγωγός θέτει - και στην περίπτωση ενός 
ΔΗΠΕΘΕ πρέπει να θεωρηθεί ως «υποχρέωση» 
του ΔΣ - τη «στοχοθεσία», που θα συνοδεύει κάθε 
απόφαση για οποιαδήποτε παραγωγή. 
Στοχοθεσία που θα προσδιορίζει το πο-
σοτικό και ποιοτικό επιδιωκόμενο αποτέ-
λεσμα της όποιας παραγωγής του, ώστε 
στη συνέχεια να μπορέσει να εκτιμηθεί 
το αποτέλεσμά της.

Και μιας και μιλάμε για παραγωγές, 
πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το ε-
λάχιστο κόστος μιας επαγγελματικής 
μικρής θεατρικής παραγωγής είναι τα 
60.000 €. Το κόστος αυτό και ως απά-
ντηση σε όσους έχουν θεοποιήσει την 
επιλογή των «παραγωγών» και μέμφο-
νται ειδικά την ΚΕΠΑ που δε σηκώνει 
μόνη της αντίστοιχες καλλιτεχνικές πα-
ραγωγές.

Είναι διατεθειμένοι όσοι υιοθετούν τη 
σχετική επιχειρηματολογία να υπερα-
σπιστούν και το κόστος που συνεπάγε-
ται αυτή ;

Και δε μιλάμε βέβαια για ερασιτεχνι-

κές παραγωγές ικανές να προκαλέσουν περιο-
ρισμένο ενδιαφέρον. Αν ήταν έτσι,  τότε ας μου 
εξηγήσει κάποιος τι χρειαζόμαστε το ΔΗΠΕΘΕ. 
Ας δίνουμε τα χρήματα σε μια ερασιτεχνική θεα-
τρική παραγωγή που θα μας βγαίνει με σχεδόν 
μηδενικό κόστος. Όσοι μιλούν και υπερασπίζονται 
με πάθος αυτή την ιστορία εκτιμώ ότι στο βάθος 
κρύβεται η ανομολόγητη επιθυμία τους, της ικανο-
ποίησης προσωπικών τους «φιλοδοξιών» και έτσι 
«διυλίζουν τον κώνωπα (ΚΕΠΑ) και καταπίνουν 
την κάμηλον»  (ΔΗΠΕΘΕ)!

Αυτά προς το παρόν και σε αναμονή κάποιας 
διαφορετικής προσέγγισης.

   (Σημείωση. Τα ζητήματα αυτά τα έχω θέσει 
πολλές φορές, χρόνια τώρα, αλλά ποτέ δεν είδα 
μια τεκμηριωμένη αντίθετη άποψη, οπότε περι-
μένουμε)

*Επειδή ορισμένοι δεν κατάλαβαν ή κάνουν 
ότι δεν κατάλαβαν, θεωρώ σκόπιμο να κάνω 
την ακόλουθη διευκρίνηση.

Το άρθρο αφορά το ΔΗΠΕΘΕ. Έτσι η ανα-
φορά σε ενδεχόμενη «παράλληλη ενασχόλη-
ση ορισμένων στελεχών σε ιδιωτικές εταιρείες 
που διαχειρίζονται καλλιτεχνικά σχήματα» 
αφορά αποκλειστικά όσους από  το ΔΗΠΕΘΕ 
εμπλέκονται στον προγραμματισμό. Οπότε αν 
όντως συμβαίνει ή συνέβη αυτό, κάποιος από 
το ΔΗΠΕΘΕ ας μας δώσει επιτέλους μια αξιό-
πιστη πληροφόρηση.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ         Αρ.Πρωτ.: 40023 ΕΞΕ  2020 
Κτηματική Υπηρεσία                     Ημ/νία: 04/06/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ημαθίας, διακηρύσ-

σει ότι την 23-06-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (κατάθεση 
δικαιολογητικών συμμετοχής μέχρι 10.00 π.μ.) εκτίθεται, για 
λόγους Δημόσιας Υγείας, σε κλειστή πλειοδοτική δημοπρασία η 
εκμίσθωση του αποκλειστικού δικαιώματος απόληψης δασικών προϊ-
όντων από την υλοτομία του Δασικού τμήματος 17 και των Συστά-
δων 21α, 21β του συνιδιόκτητου και με δημόσια διαχείριση Δάσους 
Πολυδένδρου, με λήμμα: 

542 κ.μ. Οξυάς(+10%) και 138 κ.μ. Δρυός(+10%) του Δ.Τ.17
340 κ.μ.Οξυάς(+10%) και 40 κ.μ. Δρυός(+10%) της συστάδας 21α 
948 κ.μ. Οξυάς(+10%) και 82 κ.μ. Δρυός( +10%) της συστάδας 

21β, σύμφωνα με την αρ. πρωτ:.39954/04-06-2020 Διακήρυξη (Α-
ΔΑ:6ΙΘΛΗ-7ΒΠ). 

Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Βέροιας, 
σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αναλυτικής Διακή-
ρυξης Δημοπρασίας. 

Σε περίπτωση που η Δημοπρασία αποβεί άγονος ή ασύμφορος, 
επαναλαμβάνεται με τους ίδιους όρους και υποχρεώσεις και στον ίδιο 
τόπο στις 30-06-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (κατάθεση 
δικαιολογητικών συμμετοχής μέχρι 10.00 π.μ.).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ/Α

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο ΤΖΙΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 
Αναστασίου και της Βασιλικής, 
το γένος Κιάου, που γεννήθη-
κε στη Βέροια και κατοικεί στη 
Νάουσα Ημαθίας και η ΠΕΤΡΙ-
ΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Αλέκου και της 
Ευγενίας, το γένος Πατάκη, που 

γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο ΧΑΣΑΝΛΛΑΡΙ ΡΟΛΑ-
ΝΤΟ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιρφάν και 
της Μουρβέτ, το γένος Λάμε, 
που γεννήθηκε στο Πόγραδετς 
Αλβανίας και κατοικεί στη Βέ-
ροια και η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Στέφανου και 

της Χαριτίνης, το γένος Παλαμούτη, που γεννήθη-
κε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Πρ. Ηλία Βέροιας.

Σαν πολύ «φουσκώνει» το χαλί ... συγχώνευσης 
ΚΕΠΑ - ΔΗΠΕΘΕ  και δεν  χωρά άλλα προβλήματα από κάτω

Σελίδα 1 από 1 
 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ   ΗΜΑΘΙΑΣ                                                       Βέροια: 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΠΔΔ Δήμου Βέροιας
Ταχ. Διεύθυνση : Π ά ρ . Η ρ α κ λ έ ο υ ς  1  -  Β έ ρ ο ι α  
ΑΦΜ: 099452122 – Δ.Ο.Υ:ΒΕΡΟΙΑΣ   
   

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΣΟΔΑ    Λογ/σμος Ποσό € 
Τακτικά έσοδα χρήσης €
Έκτακτα έσοδα χρήσης €
Έσοδα Παρελθ.  ετών που βεβαιώνονται για 1η φορά 00,00 €
Εισπράξεις Υπέρ Δημοσίου & Τρίτων Επιστροφές Χρημάτων €
Χρηματικά Διαθέσιμα Ταμειακά Υπόλοιπα: από 1  €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  2020: €

ΕΞΟΔΑ Λογ/σμος Ποσό € 
Γενικές Υπηρεσίες ΕΞΟΔΑ χρήσης έτους   €
Λοιπές Αποδόσεις Πληρωμ. Π.Ο.Ε. & Προβλέψεις έτους €
Υπηρεσ. Πολιτισμού & Κοιν. Πολιτικής ΕΞΟΔΑ χρήσης έτους €
Επενδύσεις Παγίων Χρήσης έτους   €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ : 2020 €

ΕΣΟΔΑ (-) ΕΞΟΔΑ 2019 : 242.831,54 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  (01/01/2020): 242.831,54 € 

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Βασιλειάδης Κωνσταντίνος 



Τη Δευτέρα 08/06/2020, ημέρα 
του Αγίου Πνεύματος, ο Ε.Ο.Σ. 
ΝΑΟΥΣΑΣ θα πραγματοποιήσει 

την καθιερωμένη ανάβαση 
στην κορυφή Άγιο Πνεύμα, 
του όρους Βερμίου της Νάου-
σας.

Ηαναχώρησηγιατηνανάβαση,θα
γίνειστις08:30π.μ,απότομικρόκατα-
φύγιοτουΕ.Ο.ΣΝάουσαςπουβρίσκε-
ταιστοχιονοδρομικόκέντρο3-5Πηγά-
δια,ενώσελειτουργίαθαείναικαιοε-
ναέριοςαναβατήραςτουχιονοδρομικού
κέντρουαπότις8.30έωςτις12.30μ.μ.
Oδηγοίμονοπατιούθαείναιοικ.κΚαι-

σαρίδηςΓεώργιοςκαιΜάϊνοςΚωνσταντίνος.
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του

ΕΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, Β. Φιλίππου
2, τηλέφωνο 2332 0 28567,
(20:30-22:00μ.μ).
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Την πρώτη μεταγρα-
φή του ανακοίνωσε 
ο Δούκας καθώς 

ο Διογένης Αποστολίδης 
(23/02/1996, 1.91μ.) ανή-
κει πλέον στο ρόστερ της 
ομάδας του Κωστή Μπού-
να.

Ο 24χρονος αθλητής που α-
ναμένεται να ενισχύσει τηνπερι-
φέρεια των εκπαιδευτηρίωνπρο-
έρχεται από καλές χρονιές, τόσο
από τονΑερωπόΈδεσσας, όπου
αγωνίστηκετηνπερασμένησεζόν,
όσοκαιαπότονΦίλιπποΒέροιας.

Οι υπεύθυνοι του τμήματος
θα είναι έτοιμοιπολύσύντομα να
προχωρήσουν και στις επόμενες
κινήσειςτου,ενώήδηέχουνέρθει
σε επαφές με τους υποψήφιους
μεταγραφικούςστόχους.

Ο Τάσος Παπαπέ-
τρου θα διευθύ-
νει το ντέρμπι 

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός, με 
τον Τάσο Σιδηρόπουλο 
να είναι στο VAR. Το 
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 
θα το διαιτητεύσει ο 
Θανάσης Τζήλος. νΗ 
ΚΕΔ γνωστοποίησε 
τους διαιτητές για την 
πρεμιέρα των playoffs 
της Super League, 
στην επανεκκίνηση του 
πρωταθλήματος μετά 
την πανδημία του κορο-
νοϊού. Η είδηση είναι 
βέβαια πως έπειτα από 
πολύ καιρό θα δούμε 
ελληνική σφυρίχτρα σε 
ελληνικό ντέρμπι.

Οεκλεκτόςγια τοντέρμπι της
Τούμπας ανάμεσασεΠΑΟΚ και
Ολυμπιακό είναι οΤάσοςΠαπα-
πέτρου,πουθαέχειβοηθούςτου
τουςΑπτόσογλου, Πετρόπουλο,
ενώ τέταρτος θα είναι οΜαλού-
τας. Στο VAR θα βρίσκονται οι
Τάσος Σιδηρόπουλος και Πολυ-
χρόνηςΚωσταράς.

Το αθηναϊκό ντέρμπανάμεσα
σεΑΕΚκαιΠαναθηναϊκόθαδιευ-
θύνειοΘανάσηςΤζήλος,μετους
Νικολακάκη καιΚούλαΧασάν να
είναιοιβοηθοί του, ενώ τέταρτος
θαείναιοΤσαμούρης.ΟιΜανού-
χος καιΜεϊντάνα θα βρίσκονται
στοVAR.

Στην αναμέτρηση τουΆρη με
τονΟΦΗδιαιτητής θα είναι ο ε-
πίσης διεθνής,ΑριστοτέληςΔια-
μαντόπουλος,βοηθοίτουθαείναι
οιΜπουξμπάουμκαιΨαρρής)και
στοVARοΕυαγγέλου.

Σάββατο6/6
19:15 Πανιώνιος - Βόλος:

Κουμπαράκης (Σπυρό-
πουλος, Τζιώτζιος, 4ος
Τάσης, VAR: Σκουλάς,

Μπαλτάς)
20:00 Ξάνθη - Ατρόμητος:

Κουτσιαύτης (Κωνσταντίνο, Κο-
λοσιώνης, 4οςΦωτιάδης, VAR:
Γκορτσίλας,Λ.Δημητριάδης)

21:30Άρης -ΟΦΗ:Διαμαντό-
πουλος(Μπουξμπάουμ,Ψαρρής,
4ος Βάτσιος, VAR: Ευαγγέλου,
Καρσιώτης)

Κυριακή7/6
19:15ΑΕΛ -Αστέρας: Ζαχα-

ριάδης (Χριστάκογλου, Καραγκι-
ζόπουλος, 4ος Τζοβάρας, VAR:
Παπαδόπουλος,Μ.Δημόπουλος)

19:30 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός:
Παπαπέτρου (Απτόσογλου, Πε-
τρόπουλος, 4οςΜαλούτας,VAR:
Σιδηρόπουλος,Κωσταράς)

21:30ΑΕΚ - Παναθηναϊκός:
Τζήλος (Νικολακάκης,ΚούλαΧα-
σάν, 4οςΤσαμούρης, VAR:Μα-
νούχος,Μεϊντάνας)

Δευτέρα8/6
20:00Λαμία - Παναιτωλικός:

Βρέσκας (Φωτόπουλος, Παπα-
δάκης, 4ος Καραντώνης, VAR:
Φωτιάς,Τριανταφύλλου)

ΣτονΔούκαθααγωνίζεται
τηνεπόμενησεζόνοΒεροιώτης

ΔιογένηςΑποστολίδης

SuperLeague

Ο Παπαπέτρου στην Τούμπα, 
ο Τζήλος στο ΟΑΚΑ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΤοΔ.Σ. τουΕ.Γ.Σ.Νάουσας«Ζαφειράκης», εκφράζει τηβαθιά τουθλίψη

καιταειλικρινήτουσυλλυπητήριαγιατηναπώλειατουΤάκηΓιαβάλκα,μέλους
τηςδιοίκησης τουΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ  και επί χρόνιαυποστηρικτή τουαθλητι-
σμούτηςπόλης.

ΟΘεόςνατοναναπαύσει!Υγείακαιυπομονήστηνοικογένειατου!
ΗπρόεδροςOΓεν.Γραμματέας
ΔέσποιναΡάλληΝίκοςΜπάμπος

Ο Ε.Ο.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ στην κορυφή 
Άγιο Πνεύμα του Βερμίου

τη Δευτέρα... του Αγίου Πνεύματος!
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Με απόφαση  Απ. Τζιτζικώστα 

Πράσινα Σημεία στους 38 Δήμους 
της Κεντρικής Μακεδονίας

Στη δημιουργία Πράσινων Σημείων στους 38 Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας προχωρά η Περιφέρεια, 
με τη χρηματοδότησή τους μέσω ευρωπαϊκών πόρων, μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.

Τα Πράσινα Σημεία είναι βασικός πυλώνας της νέας πολιτικής για τα απορρίμματα, σύμφωνα με το νέο 
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και είναι η βάση για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της 
ανακύκλωσης.

«Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση στο περιβάλλον και ένα κρίσιμο βήμα στην επίλυση του μείζονος 
ζητήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων, με σύγχρονο και βιώσιμο τρόπο. Προτρέπουμε όλους τους 
Δήμους να ανταποκριθούν στην πρόσκλησή μας και στην υποχρέωσή τους να δημιουργήσουν Πράσινα Ση-
μεία, ώστε να διαφυλάξουν και να προστατεύσουν το περιβάλλον, έχοντας ταυτόχρονα σημαντικά οικονομικά 
ανταποδοτικά οφέλη. Επίσης, με τις συγκεκριμένες υποδομές θωρακίζουμε τη δημόσια υγεία και βελτιώνουμε 
σημαντικά την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Τα Πράσινα Σημεία είναι επένδυ-
ση σε μια καλύτερη ζωή στον τόπο μας για όλους τους πολίτες», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Τα Πράσινα Σημεία θα συμβάλλουν στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και στην προετοιμασία 
προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστική συλλογή και ανακύκλωσή τους, συμπεριλαμβανομένης και της κομπο-
στοποίησης.

Κάθε Πράσινο Σημείο είναι ένας οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος, με κατάλληλη κτιριακή υποδο-
μή και εξοπλισμό, οργανωμένος από κάθε Δήμο ξεχωριστά, ώστε οι δημότες να εναποθέτουν ανακυκλώσιμα 
υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό, ύφασμα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημέ-
να αντικείμενα και εξοπλισμό (ρουχισμός, έπιπλα, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός), προκειμένου στη 
συνέχεια να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.

Κάθε Δήμος υποχρεούται να λειτουργεί τουλάχιστον ένα Πράσινο Σημείο, σε συμφωνία με τον εγκεκριμένο 
Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει 11,5 εκ. ευρώ για νέα έργα δημιουργίας οργανωμένων Πρά-
σινων Σημείων σε όλους τους Δήμους της περιοχής.

Οι υποδομές που θα χρηματοδοτηθούν είναι: περίφραξη, πύλη εισόδου, ασφαλτοστρωμένη πλατεία, αποθηκευτικός εξοπλισμός, στεγασμένοι χώροι, εξοπλισμός ζύγισης, συμπιεστές, δεματοποιητές, κλαδοτεμαχιστές,, 
γραφεία, αποθήκες εργαλείων και χώρος αποδυτηρίων.

Στις προτάσεις που θα υποβληθούν μπορούν να περιλαμβάνονται η αγορά γης, έργα αρχαιολογίας, έργα αποκατάστασης οργανισμών κοινής ωφέλειας κτλ.
Τα Πράσινα Σημεία θα πρέπει να αφορούν στα ρεύματα αποβλήτων που δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα οργανωμένα συστήματα ή και δεν καλύπτονται επαρκώς από την ελεύθερη αγορά.

Δράσεις της ΟΝΝΕΔ Ημαθίας για το περιβάλλον

Η ΟΝΝΕΔ Ημαθίας συμμετέχει στις δράσεις που διοργανώνονται από την ΟΝΝΕΔ 
σε όλη την Ελλάδα με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 
στις 5 Ιουνίου.

Το Δ.Σ. και τα μέλη των τοπικών οργανώσεων  της ΟΝΝΕΔ  Ημαθίας προχώρησαν 
σε καθαρισμό περιοχής στις όχθες του Αλιάκμονα.

Ήταν μια συμβολική όσο και ουσιαστική δράση ευαισθητοποίησης για την προστα-
σία του φυσικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα αντιπροσωπεία της ΟΝΝΕΔ είχε συνάντηση εργασίας με τον Προϊστα-
μενο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ημαθίας κ.Μπαρμπαρούση στην 
οποία συζητήθηκαν μέτρα και δράσεις πυροπροστασίας και πυρασφάλειας εν όψει της 
θερινής περιόδου που ήδη ξεκίνησε. 

Τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων αλλά 
και η κινητοποίηση και αξιοποίηση εθελοντικών ομάδων που μπορούν να συνδράμουν 
αποφασιστικά στο ζήτημα της πυρασφάλειας.

Όταν πριν λίγους μήνες εν μέσω της 
πανδημίας του κορονοιού αναδείχτηκαν οι 
καινούργιοι ¨ήρωες¨ μας, το ιατρικό και νο-
σηλευτικό προσωπικό αλλά και όλοι  οι ερ-
γαζόμενοι στα Δημόσια Νοσοκομεία, τους 

οποίους με σεβασμό χειροκροτήσαμε, δεν φανταζόμασταν ότι τόσο 
γρήγορα η κυβέρνηση της ΝΔ θα αθετούσε τις δεσμεύσεις της για την 
ανάγκη ισχυροποίησης του ΕΣΥ.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 με τον φόβο της κατάρρευσης 
του ΕΣΥ αλλά και της αδυναμίας πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, 
λόγω μνημονιακών δεσμεύσεων, προχώρησε στην πρόσληψη 15000 

εργαζομένων στις Δημόσιες δομές υγείας σαν βοηθητικό προσωπικό, 
μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, με 4τείς συμβάσεις και με ελαστικές 
μορφές εργασίας.

Σήμερα οι παραπάνω εργαζόμενοι, που καλύπτουν βασικές ανά-
γκες στην λειτουργία των Νοσοκομείων, βρίσκονται υπό τον κίνδυνο 
της απόλυσης με την λήξη  της θητείας τους χωρίς να υπάρξει στους 
10 μήνες διακυβέρνησης της ΝΔ ούτε μία προκήρυξη για μόνιμο προ-
σωπικό και με 1600 εργαζόμενους λιγότερους στον χώρο της Υγείας.

Απέναντι στα σχέδια για επαναφορά των εργολάβων και τις μεθο-
δεύσεις για αποκλεισμούς και τακτοποιήσεις της Κυβέρνησης της ΝΔ 
εμείς διεκδικούμε:

Για το Επικουρικό προσωπικό και εργαζόμενους μέσω  του ΟΑΕΔ 

την προκήρυξη αποκλειστικά όλων των θέσεων που ήδη καλύπτουν 
και εργάζονται με ειδική επιπλέον αυξημένη μοριοδότηση [ λαμβάνο-
ντας υπόψη και διορθώνοντας τα προβλήματα της 2Κ/19]

Για τις ατομικές συμβάσεις σε καθαριότητα, φύλαξη, σίτιση την 
επανασύσταση όλων των οργανικών θέσεων στους οργανισμούς των 
Νοσοκομείων και την προκήρυξή τους. Για όλους τους ήδη εργαζόμε-
νους αυξημένη μοριοδότηση η οποία θα αφορά και τους εργαζόμενους 
στους εργολάβους.

Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ  θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας υπερασπιζό-
μενοι τους εργαζόμενους αλλά και τις ανάγκες των Δημόσιων δομών 
Υγείας για μόνιμο προσωπικό γιατί αυτό θα είναι και η καλύτερη απά-
ντηση στο χειροκρότημα!..

ΤΜΗΜΑ  ΥΓΕΙΑΣ
Ν.Ε  ΣΥΡΙΖΑ  ΗΜΑΘΙΑΣ  

ΦΡΟΣΩ  ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας: Η επιστροφή στην κανονικότητα...



Ο Δήμος Αλεξάνδρειας καλεί όλους τους Δημότες, να 
συμμετάσχουν στην Εθελοντική Αιμοδοσία που διοργανώνει 
σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Βέ-
ροιας, την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 από τις 09:00 π.μ. έως 
12:00 μ.μ. στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας.

Σκοπός είναι η ενίσχυση του αποθέματος αίματος της Ο-
μάδας Εθελοντών Αιμοδοτών, προκειμένου να συνδράμομε 
σε περίπτωση έκτακτων, κυρίως, περιστατικών ασθενείας ή 
ατυχήματος των Δημοτών μας.

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια χειρονομία καλής θέλη-
σης, φροντίδας και αγάπης προς 
τον συνάνθρωπο μας. Δεν υπάρ-
χει πολυτιμότερο δώρο από την 
εθελοντική αιμοδοσία, αφού στην 
πραγματικότητα είναι ένα δώρο 
δύναμης και ελπίδας γι’ αυτόν 
που το δέχεται.Η εθελοντική αι-
μοδοσία είναι απόλυτα ασφαλής 
και ο δότης δεν διατρέχει κανέ-
ναν απολύτως κίνδυνο για την 
υγεία του.

Για τον λόγο αυτό είναι ευθύ-
νη όλων μας να κατανοήσουμε 
τη σημασία της δωρεάς αίματος 
και να την κάνουμε πραγματι-
κότητα. Ας διαθέσουμε, λοιπόν, 
όλοι οι Δημότες λίγο από τον πο-
λύτιμο χρόνο μας και ας σπεύ-
σουμε στο κάλεσμα αυτό. Προ-

σφέροντας λίγα λεπτά από τον χρόνο μας γινόμαστε πρότυ-
πα κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.

Για να γίνει κάποιος εθελοντής αιμοδότης χρειάζεται:
• Να είναι 18-60 ετών και υγιής
• Να έχει κοιμηθεί καλά το προηγούμενο βράδυ
• Να μην έχει καταναλώσει αλκοόλ και φάρμακα
• Να έχει πάρει ένα ελαφρύ γεύμα όχι όμως μεσημεριανό
Θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά 

τη διάρκεια της αιμοδοσίας, για την προστασία από τον 
COVID-19.

10 www.laosnews.gr

CMYK

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA                                                                       ΒΕΡΟΙΑ 03/06/2020
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                   Αριθ. Πρωτ.2019
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -  ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ              

ANAKOINΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 

διάρκειας δύο (02) μηνών
  Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής 

Δήμου Βεροίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό-
νου , εννέα (9) άτομα για την κάλυψη  πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των αθλητικών κέντρων του 
Νομικού Προσώπου, ύστερα από την αριθ. 47/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΠΑ Δή-
μου Βέροιας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Ν.Π. «ΚΑΠΑ 
Δήμου Βέροιας»,  για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για τις εξής 
ειδικότητες , με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική διάρκεια.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλ-
ληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν και να μην έχουν 
κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Η αίτηση των υποψηφίων θα συνοδεύεται τα εξής δικαιολογητικά: α) αντίγραφο των δύο όψεων της 
αστυνομικής τους ταυτότητας, β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γ) υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν 
έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου, δ) υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα Γραφεία 
της Υπηρεσίας μας -ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ- αυτοπροσώπως (ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον ή εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή), απευθύ-
νοντάς την στο Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού-Θ. Ζωγοπούλου 5 (4ος όροφος) (πληροφορίες: κ. Αθηνά 
Λαζαρίδου τηλ. επικοινωνίας: 23310 - 22178 και 23310 – 22547- (εσ. 3) κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες), ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail: info@veriakapa.gr 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρ-
χίζει από την επομένη της ανάρτησής της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην εφημερίδα και στο κατάστημα της υπηρεσί-
ας μας, δηλαδή από Σάββατο 6/6/2020 μέχρι και Τρίτη 16/6/2020.

Ο  ΠΡΟΕΡΟΣ Δ.Σ
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Δήμος Βέροιας: Αναγγελία 
ζημιάς από χαλαζόπτωση

Την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 σημειώθηκε χαλαζόπτωση που έπληξε δενδρώδεις καλ-
λιέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας. 

Οι αγρότες των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν  καλούνται να καταθέσουν δηλώ-
σεις έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 στο γραφείο 3 του Δήμου Βέροιας, στον κ. Σιδηρό-
πουλο Αθανάσιο.  
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Δήμου Βεροίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
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πρόσκαιρων αναγκών στο Ν.Π. «ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας»,  για την ανάγκη περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για τις εξής ειδικότητες , με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά 
προσόντα και την αντίστοιχη χρονική διάρκεια. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 
Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία     Έδρα 
υπηρεσίας 

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 
        (σε μήνες) 

Αριθμός  
ατόμων 

105 «ΚΑΠΑ 
Δήμου 
Βέροιας» 

Βέροια Εργάτες Γενικών 
Καθηκόντων, 
κατηγορίας ΥΕ 

          2 μήνες 
(από την ημερομηνία  
υπογραφής της  
       σύμβασης) 

3 

106 «ΚΑΠΑ 
Δήμου 
Βέροιας» 

Βέροια Εργάτες/εργάτριες 
Προσ. Καθαριότητας, 
κατηγορίας ΥΕ 

          2 μήνες 
(από την ημερομηνία  
υπογραφής της  
       σύμβασης) 

6 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 
Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) 
προσόντα 

105 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997) 
106 
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ΣΥΡΙΖΑ: 
Ανικανότητα 

η  αδιαφορία της 
κυβέρνησης για τους 

κτηνοτρόφους;
Από το Τμήμα Α-

γροτικής Πολιτικής 
ΣΥΡΙΖΑ, δόθηκε η 
παρακάτω ανακοί-
νωση:

«Στις 27/4 κατά 
τη διάρκεια τηλεδι-
άσκεψης με εκπρο-
σώπους κτηνοτρό-
φων για την αιγο-
προβατοτροφία, η κα  
Αραμπατζή τόνιζε ότι 
η παρουσίαση του 
ολοκληρωμένου σχε-
δίου για την ενίσχυ-
ση των κτηνοτρόφων 

από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού θα 
πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ένα μήνα πριν από το 
βήμα της βουλής, ο κ. Βορίδης τόνιζε ότι «έχει προχωρή-
σει η συζήτηση, είναι ώριμη και μέσα στις επόμενες μέρες 
θα είμαι σε θέση να ανακοινώσω το ακριβές ποσό και τη 
μεθοδολογία με την οποία πρόκειται να ενισχυθούν οι αι-
γοπροβατοτρόφοι». 

Στις 12/5 με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου, 
δεσμευόταν ο ίδιος προσωπικά ότι μέχρι το τέλος της τότε 
εβδομάδος θα είχε λάβει την τελική απόφαση για την στή-
ριξη των αιγοπροβατοτρόφων.

Έως και σήμερα η κυβέρνηση  δεν έχει ανακοινώσει 
και πολύ περισσότερο δεν έχει καταβάλλει το ποσό της 
ενίσχυσης για τους πληττόμενους αιγοπροβατοτρόφους, 
περιοριζόμενη απλώς μέσω διαρροών να αναφέρει ποσά 
ενίσχυσης πολύ κατώτερα της οικονομικής ζημιάς που 
έχουν υποστεί οι αιγοπροβατοτρόφοι.

Βλέποντας τη ταχύτητα με την οποία η κυβέρνηση έδω-
σε ενισχύσεις λόγω κορονοϊού σε Μέσα Μαζικής Επικοι-
νωνίας, ΙΕΚ για τηλεκατάρτιση, εθνικούς εργολάβους, είναι 
εύλογο το ερώτημα εάν η κωλυσιεργία για τη στήριξη των 
κτηνοτρόφων οφείλεται σε διαχειριστική ανεπάρκεια της 
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου ή σε συνειδητή πολιτική 
επιλογή της κυβέρνησης.

Τέλος, να θυμίσουμε ότι σε δημοσιονομικές συνθήκες 
δυσκολότερες και χωρίς να υπάρχει πανδημία, η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ ενίσχυσε τους αιγοπροβατοτρόφους με 42 εκ. 
ευρώ  μέσω του μηχανισμού de minimis, αναγνωρίζοντας 
την σπουδαιότητα του κλάδου αλλά και την επιτακτική α-
νάγκη στήριξής του».

Αιμοδοσία για 
την δημιουργία 

Τράπεζας 
Αίματος στην 

ευρύτερη περιοχή της  
Ειρηνούπολης

 

Μια εθελοντική κίνηση ανθρωπιάς  πραγμα-
τοποιήθηκε την Τετάρτη  3 Ιουνίου στον Πολυ-
πλάτανο Ημαθίας  και συγκεκριμένα στο χώρο 
του συλλόγου Νέων Πολυπλατάνου όπου συμ-
μετείχαν:

Οι πρόεδροι των κοινοτήτων: Πολυπλατάνου 
,Πρόιος Χρήστος,  Ανω Ζερβοχωρίου ,Σταμπο-
λίδης Νίκος, Αγγελοχωρίου :Νησιώτη Πετρούλα.

Οι πρόεδροι των πολιτιστικών συλλόγων 
:Νέων Πολυπλατανου ,Όππας Δημήτριος, Α-
νω  Ζερβοχωριου -Ποντιακά Νιάτα, Κελεσίδου 
Αθηνά,  Αγγελοχωριου -Σύλλογος Κάμπου ,Σα-
ράντη Δήμητρα,  Εύξεινος Λέσχη ,Ορφανίδου 
Μαρία.

Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδος 
«ΑΤΛΑΣ» Αν. Ζερβοχωριου ,Τζαλίλης Δημήτρι-
ος.

 Οι πρόεδροι των συλλόγων γονέων και  κη-
δεμόνων των δημοτικών σχολείων, Αγγελοχω-
ριου- Μπόιτσης Αντώνης,  Αν. Ζερβοχωριου 
-Μαυροδοντη Ελένη,  Πολυπλατάνου- Δουλγε-
ρίδης Μάριος, καθώς και η  Εθελοντική Ομάδα 
Πολυπλατανου, αποφασίστηκε και ορίστηκε να 
πραγματοποιηθεί αιμοδοσία με σκοπό την δη-
μιουργία Τράπεζας Αίματος για τους κατοίκους 
της ευρύτερης περιοχής του πρώην Δήμου  Ει-
ρηνούπολης  και όχι μόνο.

Η αιμοδοσία θα γίνει στις 24 Ιουνίου στις 
5.00 μ.μ., στον χώρο του ιατρείου Αγγελοχωρί-
ου.

Νέο δυναμικό ξεκίνημα των Βιωματικών 
Σεμιναρίων του «Έρασμου» στη Νάουσα

Μετά την αναγκαστική περίοδο της καραντίνας, λόγω COVID 
19, τα Βιωματικά Σεμινάρια του  Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβα-
σης «Έρασμος» στη Νάουσα επέστρεψαν στην κανονικότητα (με 
την απαιτούμενη τήρηση μέτρων ασφαλείας), με την πρώτη συ-
νάντηση την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 στην αίθουσα του ΚΑΠΗ της 
πόλης και με θέμα την «Αυτογνωσία». Η διεξαγωγή των Σεμιναρί-

ων αποσκοπεί στην προσφορά ερεθισμάτων στους συμμετέχοντες, ώστε  να εκφραστούν 
ελεύθερα, να πειραματιστούν, να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν προ-
σωπικές και κοινωνικές δεξιότητες.  Η περσινή σημαντική αποδοχή που γνώρισε η δράση 
από τους Ναουσαίους συμπολίτες μας, ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο το κοινωνικό μας 
έργο, του οποίου μεγάλο κομμάτι αφορά την πρόληψη απέναντι στο διαχρονικό φαινόμενο 
της βίας, θεωρώντας ότι οι μεγάλες κοινωνικές αλλαγές ξεκινούν μέσα από την ανίχνευση 
και καλλιέργεια του εαυτού μας!

Δηλώστε συμμετοχή  Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 - 14:00
Τηλ. επικοινωνίας: 2331074073 Εmail: erasmos.veria@gmail.com

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου
Εθελοντική Αιμοδοσία στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας
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ΗΕλληνικήΒιομηχανίαΧυμώνΚ.ΔέδεςΑΣΠΙΣΑΕ,μιααπότις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίαςφρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,γιατηνκάλυψηθέσεωνεργασίαςδιαφό-
ρωνειδικοτήτωνστοεργοστάσιοτηςστοΖερβοχώριΗμαθίας.

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

αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας

(www.aspis.gr)ήαπευθείαςσταγραφείατηςεταιρείαςστοΖερβο-
χώριΗμαθίας.

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

έγγραφααπαιτείταιμιααπλήφωτοτυπία.
ΕπιπλέονπληροφορίεςΔ/νση:ΖερβοχώριΗμαθίας,59034

Τηλ:+30–2332303100,ΤμήμαΠροσωπικού:καΑλέκαΜπαράκου

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

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες/εργά-

τριεςπαραγωγής
•Επιστημονικόπροσωπικό (γεωπόνους, χημικούς, τε-

χνολόγουςτροφίμων,τεχνολόγουςγεωπόνους)
•Τεχνίτεςδιαφόρωνειδικοτήτων(μηχανικούς–ηλεκτρο-

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

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Email:info@almifoods.gr

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

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

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

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

 
 

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

 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.) 
 

 
 

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια 

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

εργάτες - εργάτριες παραγωγής, 
οδηγούς και χειριστές 

ανυψωτικών μηχανημάτων.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας
2331044445,6909202921
καιemailasifaist@otenet.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

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

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

Παρασκευή
5-6-2020

13:30-17:30ΠΑΠΑ-
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
3823310-29551

21:00-08:00ΚΑΛΑΪ-
ΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα
ΚΤΕΛ)23310-62989

Φαρμακεία

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ακύρωσηεκδηλώσεων

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας με λύπη της ανα-
κοινώνει ότι λόγω των παγκόσμιων δυσμε-

νών επιδημιολογικών συνθηκών λόγω της παν-
δημίας του κορονοϊού 

Α Κ Υ Ρ Ω Ν Ε Ι
τις διήμερες θερινές εκδηλώσεις πουπραγματοποιεί κάθε

χρόνοστοΚομνήνιοΒέροιας,καθώςκαιτηνπρογραμματισμένη
εκδρομήστηνΠράγα,πουήτανναπραγματοποιηθεί εντόςτου
καλοκαιριούτου2020.

Μετηνευχήότιόλεςοιδυσμενείςκαταστάσειςσύντομαθα
αλλάξουνκαιμετηνελπίδαναείμαστεόλοικαλά,ανανεώνου-
μετοραντεβούμαςγιατοΣεπτέμβριο.

ΓιατοΔ.Σ.
ΟΠρόεδρος-ΤουμπουλίδηςΝικόλαος

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάου-
σας

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 63
τ.μ. μεπατάρι και υπόγειο στη
Βέροια,οδόςΤρύφωνος3.Τηλ.:
6944024468.

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ53ενοικιάζεταιδι-
αμέρισμα80τ.μ.,2ΔΣΚWCκαιμι-
κρήαποθήκη,1οςόροφος,ατομική
θέρμανση.Τηλ.:6973813725.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΙΝΔΟΥ&ΕΜ.ΠΑΠΠΑγωνία

ενοικιάζεταικατάστημα45τ.μ.μεπατά-
ρι&W.C.,ανακαινισμένομεκαινούργια
κουφώματα.Τηλ.:6936554258.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπερίπτεροΑ-
κροπόλεως,στηνκαινούργιαγέφυ-

ρα«Κούσιου».Τηλ.:6984108684.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ29ενοικιάζεταιεπαγ-

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός για Οδική

Βοήθεια, στηΒέροια, με δίπλωμα
Γ΄ κατηγορίας.Τηλ.: 6980136902,
2331041601&6988564576.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθαρίστριες σε
ενοκιαζόμενα διαμερίσματα στην
Κασσάνδρα Χαλκιδικής, εξασφα-
λισμένη διατροφή, στέγη και α-
σφάλιση για σεζόν. Τηλ.: 6976
689089.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας   ,

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23472ΚΕΝΤΡΟ,Γραφείο19τ.μ.,

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

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

Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-
τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-

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

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

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟροφοδι-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ.23397Μονοκατοικία60τ.μ.σπάνια

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14280-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769-ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοπο-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο218τ.μ.,

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα65τ.μ.

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ-

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

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

ΟΑΓΡΟΤΙΚΟΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΒΕΡΟΙΑΣ«VENUS
GROWERS»ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙΓΙΑΤΗΝΚΑΛΥΨΗΘΕΣΕΩΝΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣΤΩΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣΚΑΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΚΑΙ

ΔΕΧΕΤΑΙΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΑΤΙΣΠΑΡΑΚΑΤΩΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α)ΕργατώνΠαραγωγής
Β)Αδειούχωνκαιβοηθώνχειριστώνκλαρκ
Γ)ΤεχνίτηήΑρχιτεχνίτηήΕργοδηγούΜηχανικούεγκαταστάσεων

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

ΑρχιτεχνίτηήΕγκαταστάτηΗλεκτρολόγουΑ’Ειδικότητας

ΤΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑΤΗΝΥΠΟΒΟΛΗΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙΤΑΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):

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

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α) Άνδρα ή γυναίκα
γιαβοηθόλογιστήπουνα
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

ΗΕταιρείαCoverjeans IKE αναζητάΠωλητή-τρια για κατάστημα ενδυμάτων
μεπροϋπηρεσία  στο χώρο της μόδας, ενημερωμένο με τις σύγχρονες τάσεις ,
με επικοινωνιακό και οργανωτικόπνεύμα, άριστη γνώσηΑγγλικών&Η/Υ, έως40
ετών για θέσηπλήρους και μερικής απασχόλησης.Γιααποστολήβιογραφικού
vageliscover@gmail.comΕπικοινωνία6932627614



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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

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

κτρονικήδ/νση:sidiropoulosfert@gmail.com.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδομεσπίτι στηΧαρίεσσαΝαούσης εντός τουοικι-

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

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

ΟCustomerServiceAgentθαασχολείταιμε τηνεπίλυσηεκπαιδευτι-
κώνζητημάτωντωνσυνεργατώνμας,θαενημερώνειγιατουςνέουςμας
τίτλουςβιβλίων,θαδίνεισυμβουλέςκαιθαπροτείνειτρόπουςδιδασκαλίας.

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΗΜΑΘΙΑΣ:

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστονΒάλτοΣταυρού

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

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



ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για το εξωτερικο κυλι-
κείο τουΝοσοκομείουΒέροιας.Ώρες επικοι-
νωνίαςΜΟΝΟαπό18.00έως21.00στοτηλ.:
6944577645.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ ‘’TSIFLIDIS
SECURITY’’ ζητάει ναπροσλάβει για μόνιμη
απασχόληση, εξωτερικόπωλητή ήπωλήτρια
γιατουςΝομούςΗμαθίας,Πέλλας,Θεσσαλο-
νίκης.Απαραίτηταπροσόντα,ευχέρειαλόγου,
αγγλικήγλώσσα,δίπλωμααυτοκινήτου,άδεια
εργασίαςπροσωπικούασφαλείας,εμπειρίαμε
βιογραφικό καισυστάσεις.Μισθός, ασφάλιση
και ποσοστά.Παραλαβή δικαιολογητικών με
συνέντευξηστα κεντρικά γραφεία μας,Θεσ-
σαλονίκης 45Βέροιαwww.securitytsiflidis.gr-
sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.2331027102.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ Σκυροδέματος «ΠΥΡΑΜΙΣΑ-
ΤΕ»ζητάοδηγούςμπετονιέρας,οδηγούςεπι-
καθήμενου και χειριστές αντλίαςσκυροδέμα-
τος.Τηλ.:6948549279&2332043050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για σέρβις σε κα-
φέ-μπαρ.Πληροφορίες:6980760244.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μισθο-
δοσία κατά προτίμηση του προγράμματος
Epsilon γιαΛογιστικό Γραφείο. Τηλ.: 23310
76870&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηνπεριποίησηγερό-

ντωνκαιγια24ωρηαπασχόληση,καθαριότη-
ταγραφείωνκαισκάλες.Τηλ.:6946479828.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτος ΤΕΙ με γνώ-
σεις φυσικοθεραπείας ΖΗΤΑ εργασία για να
παρέχει υπηρεσίες είτε στοΝοσοκομείο, είτε
κατ’οίκον.Πληροφορίεςστατηλέφωνα23310
25520&6948798051.

ΚΥΡΙΑΕλληνίδααναλαμβάνειτηφροντίδα
καιπεριποίησηηλικιωμένωνγια24ωρηβάση.
Τηλ.:6986276287.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4,1800κυβικά,μοντέλο

1996, υγραέριο, 160.000 χιλιόμετρα, μαύρο
χρώμα.Τηλ.:6973473304.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ-ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ-Επιστήμων ζητεί σύζυ-

γο-σύντροφοέως40ετών,γιασοβαρήσχέση.
Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ38ετώναπότηΒέροια,επιθυμεί
γνωριμία με κοπέλα 25-40 ετών.Τηλ.: 6974
706470.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις
ζητάΚυρία έως 50 ετών για οοβαρήσχέση.
Τηλ.:6984040769.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανα-
καινίσειςσπιτιών, καταστημάτωνμεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπεια
στοχρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Κλάρκ για
εργασία σεΨυγείo – Συσκευαστή-

ριoστονΚοπανόΗμαθίας.Προϋπη-

ρεσία και Μηχανολογικές Γνώσεις

θα ληφθoυν υπόψιν.Δίπλωμα χει-

ριστή κλάρκ δεν είναι απαραίτητο.

Πληροφορίεςστοντηλ:6946437441

πρωινέςώρες.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστον

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

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

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



P Το μεγάλο 
στοίχημα τα βράδια 
στο σπίτι είναι να 
νυστάξω πριν πεινά-
σω…

 
P Και επιτέ-

λους, να βρεθεί ένα 
ψυγείο που δεν δι-
ανυκτερεύει όπως 
όλα.

 
P Η μόνη λύση 

εδώ, είναι το άδειο 
ψυγείο.

 
P Όπως π.χ. και το σάντουιτς διαίτης: 

το μισό σάντουιτς.
 
P Με το φαγητό ισχύει το: ό,τι φας θα 

χρησιμοποιηθεί σε βάρος σου.
 
P Κι όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο λι-

γοστεύουν και τα ψίχουλα στο πιάτο.
 
P Διότι ψίχουλα, σημαίνει ότι εκτός από 

φαγωμένος, πιθανόν να σηκωθείς από το 
τραπέζι και δαρμένος.

 
P Η αγάπη μπορεί στο αλάτι να έχει 

ελαφρύ χέρι, δεν ισχύει το ίδιο στο ξύλο.
 
P Εμένα μετά την καραντίνα το μόνο 

ρούχο που μου χωρούσε ήταν η μάσκα.
 
P Χώρια που σε δύο μήνες καταφέρα-

με να αδειάσουμε όλα τα ντουλάπια από 
τις προμήθειες της περίπτωσης πολέμου.

 
P Ήταν τόση η λιγούρα που με είχε πιά-

σει, που πήγαινε κάποιος να μπει στην κου-
ζίνα και φώναζα: «Άλλος»!

 
P Άσε που κάθε φορά η αγάπη ρω-

τούσε τι θα φάμε αύριο, όταν ακόμη δεν 
ξέραμε τι θα φάμε το βράδυ.

 
P Γενικά η περίοδος της καραντίνας πέ-

ρασε με δύο καθημερινά ερωτήματα:
1.Πώς θα αδυνατίσουμε;
2.Τι έχει να φάμε;
 

P Και κάθε πρωί η ζυγαριά είχε ένα 
κιλό παραπάνω. Ή εγώ έτρωγα την προ-
ηγούμενη μέρα ή η ζυγαριά.

 
P Και:
 Μπαίνει στο μπαρ ένας μαγκάκος ύψους 

1.60, 50 κιλά, έτοιμος για μανούρα και πα-
ραγγέλνει. Καθώς πίνει το ποτό, βλέπει έναν 
μπρατσαρά από απέναντι, 2 μέτρα, 120 κιλά 
να τον κοιτάζει. Σηκώνεται σαν μάγκας, πη-
γαίνει στο θηρίο και του λέει:

«Τρέχει τίποτα ρε καραγκιόζη;»
Ο μπρατσαράς τον κοιτάει, χαμογελάει και 

δεν λέει τίποτα.
«Τι γελάς ρε βλάκα, δεν ακούς που σου 

μιλάω;» συνεχίζει ο μάγκας.
«Φίλε, δεν τρέχει τίποτα, δεν κοιτούσα 

εσένα…» του λέει ο μπρατσαράς.
«Τα γυρίζεις τώρα ρε αλήτη, αφού σε είδα 

να με κοιτάς παράξενα ρε…»
Πριν προλάβει να το ολοκληρώσει ο μα-

γκάκος, το θηρίο έχει σηκωθεί και του έχει 
ρίξει μια μπουνιά, που όπως έπαιρνε σβού-
ρες ο κοντός, του σκορπούσαν τα δόντια στο 
μαγαζί! Σκυμμένος ο μάγκας, ψάχνοντας να 
βρει τα δόντια του, γυρνάει στον μπρατσαρά 
και του λέει:

«Καλά, έτσι και λείπει κανένα, μην σε πιά-
σω στα χέρια μου!»

K.Π.
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