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-Το έργο του φυσικού
αερίου θα γίνει οπωσδήποτε
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Η παγκόσμια κατακραυγή
για την Ελλάδα…που έγινε
ένα μεγάλο εύγε!
Την καθολική αναγνώριση της παγκόσμιας κοινότητας
απολαμβάνει η Ελλάδα για τους χειρισμούς της και τα
μέτρα που λαμβάνει για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
Ποιος το περίμενε ότι η καθολική κατακραυγή τα
προηγούμενα χρόνια, η σφοδρή κριτική για διαφθορά
και η ασφυκτική πίεση στα οικονομικά με μνημόνια
διαδέχθηκε ο σεβασμός και οι αναφορές ανά την υφήλιο
για υποδειγματική στάση της Ελλάδας. Πέρα από το ηθικό
κομμάτι, αυτή η αναγνώριση αναμένεται να εξαργυρωθεί
και μάλιστα άμεσα αν συνεχίσουν τα καλά αποτελέσματα
με την πανδημία. Δεδομένης της κακής κατάστασης
στις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες και ανταγωνιστές μας
στον τουρισμό, η Ελλάδα φαίνεται να προκρίνεται ως η
ασφαλέστερη και ιδανικότερη λύση για όποιον καταφέρει
να ταξιδέψει για διακοπές, αφού φαντάζουμε εκτός από
τουριστική και υγειονομική όαση! Φυσικά όλα αυτά όταν
ανοίξουν οι τουριστικές πύλες της χώρας και τηρουμένων
των μέτρων και περιορισμών που θα επιβληθούν από τους
ειδικούς για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Μετακίνηση εκτός νομού
με νέο έντυπο κυκλοφορίας
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Μπορεί να έγινε άρση του περιορισμού μετακίνησης εντός
των ορίων του νομού, ωστόσο τι γίνεται με αυτούς που για
λόγους εμπορικούς πρέπει να μετακινηθούν και εκτός νομού;
Το γενικευμένο άνοιγμα της αγοράς την ερχόμενη Δευτέρα 11
Μαΐου προϋποθέτει την ελεύθερη διακίνηση των εμπόρων, εργαζομένων  και των προμηθευτών, προκειμένου να λειτουργήσουν απρόσκοπτα οι επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό, η ΕΣΕΕ
απευθύνθηκε προς την Πολιτική Προστασία και τα συναρμόδια
Υπουργεία και τελικά δημοσιεύτηκε στις 3-5-2020 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  Υπουργική Απόφαση, η οποία ρυθμίζει
το θέμα ως εξής:  Από τον περιορισμό της κυκλοφορίας πέραν
των ορίων της οικείας περιφερειακής ενότητας (νομού) ή στην
περίπτωση της Αττικής πέραν των ορίων της Περιφέρειας εξαιρούνται οι μετακινήσεις για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών αναγκών που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον
τρόπο. Η εξαίρεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων και την μετάβαση από και προς την εργασία, που πιστοποιείται με σχετική
έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη ή άλλα κατάλληλα έγγραφα ή,
εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο, με έγγραφη δήλωση του ιδίου. Κατά τον τρόπο αυτό λύνεται το πρόβλημα των
εμπόρων που, ενόψει του γενικού ανοίγματος της 11ης Μαΐου
και της προετοιμασίας του καταστήματός τους, πρέπει να μετακινηθούν εκτός των ορίων του νομού της κατοικίας τους.
Το έντυπο αυτό ισχύει και για τους εργαζόμενους, που πρέπει
αντίστοιχα να μετακινηθούν για την προετοιμασία των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται.  Οι παραπάνω δυνατότητες μετακινήσεων εξακολουθούν να μην ισχύουν για την νησιωτική χώρα.

Λ. Τσαβδαρίδης στον ΑΚΟΥ 99.6:
-Η ΔΕΔΑ θα καταθέσει ένσταση
-Το έργο του φυσικού αερίου θα γίνει οπωσδήποτε
-Ακόμη κι αν κατασκευαστεί από ιδιώτες
τα τιμολόγια τα ελέγχει η ΡΑΕ
Παρέμβαση για το θέμα την απένταξης
της Βέροιας από το φυσικό αέριο έκανε
ο βουλευτής Ημαθίας της Ν.Δ. Λάζαρος
Τσαβδαρίδης στην ραδιοφωνική εκπομπή
ΛΑΪΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον ΑΚΟΥ 99.6 χθες
το μεσημέρι. Ξεκαθάρισε ότι το έργο δεν
κινδυνεύει και θα υλοποιηθεί, ωστόσο επεσήμανε ότι εξαιτίας του νόμου Σταθάκη επί ΣΥΡΙΖΑ που προέβλεπε αυτά τα
στενά χρονοδιαγράμματα, η ανεξάρτητη
αρχή ΡΑΕ έπρεπε να είναι σύννομη ερμηνεύντας ότι έχουν παρέλθει οι   προθεσμίες και εξέδωσε αυτή την απόφαση. Ο κ.
Τσαβδαρίδης ζήτησε από τον ΣΥΡΙΖΑ να
μην κουνάει το δάχτυλο γιατί το πρόβλημα
δημιουργήθηκε εξαιτίας δικού τους νομοθετήματος, ευθύνονται επίσης για πολλές
καθυστερήσεις, ενώ   για την συνάδελφό
του Φρόσω Καρασαρλίδου σχολίασε ότι προσπαθεί να
αποκομίσει πρόσκαιρα κομματικά οφέλη από το θέμα.
Απαντώντας στην ουσία του θέματος ο ημαθιώτης
βουλευτής ενημέρωσε ότι υπήρξε μια δικαιολογημένη καθυστέρηση στην αδειοδότηση της μονάδας αποσυμπίεσης
στην Αγ. Βαρβάρα Βέροιας, αφού είναι ένα έργο που γίνεται για πρώτη φορά και πρέπει να τηρηθούν πιστά οι κανόνες ασφάλειας. Μετά από επαφές που είχε με τον αρμόδιο
υπουργό Κωστή Χατζηδάκη και τον διευθύνοντα σύμβουλο
της ΔΕΔΑ κ. Τσάκα, ενημερώθηκε ότι θα ασκηθεί ένσταση

κατά της απόφασης της ΡΑΕ, αφού η ΔΕΔΑ αμφισβητεί ότι
παρήλθε η 18μηνη προθεσμία. Σε κάθε περίπτωση διαβεβαίωσε τους ημαθιώτες να μην ανησυχούν γιατί το έργο θα
υλοποιηθεί, ωστόσο τίθεται θέμα αν θα γίνει από την ΔΕΔΑ
ή από ιδιώτες. Ο κ. Τσαβδαρίδης έδωσε την προσωπική
του εκτίμηση ότι το έργο θα προχωρήσει με τον κρατικό
φορέα, την ΔΕΔΑ, ενώ όπως είπε χαρακτηριστικά ακόμη
και αν προχωρήσει με ιδιώτες δεν θα πρέπει να υπάρχει
ανησυχία για αύξηση της τιμής του καυσίμου, αφού την τιμολόγηση την ελέγχει η ανεξάρτητη αρχή ΡΑΕ και θα είναι
ίδια ανεξάρτητα με το αν θα κατασκευαστεί από την ΔΕΔΑ
ή από ιδιώτες.  

Αυτοκόλλητα ασφαλείας και αποστάσεων, σε ΔΕΥΑΒ
και Κέντρο Υγείας Βέροιας

Πέρα από την προληπτική απολύμανση λόγω
κορωνοϊού για τη προστασία   του κόσμου   και των εργαζομένων της
ΔΕΥΑΒ που έκανε από το   Μάρτιο η διοίκηση σε όλους τους χώρους
όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της  Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας, τις προάλλες, με την σταδιακή άρση των
περιοριστικών μέτρων, διοίκηση και Διεύθυνση, «σημάδεψαν» όρια
και αποστάσεις, για την ασφαλή λειτουργία και πρόσβαση του κοινού
που επισκέπτεται το κτήριο για τις συναλλαγές του με τις υπηρεσίες.
Έτσι, τοποθετήθηκαν αυτοκόλλητα και ετικέτες στον εξωτερικό και στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου, αλλά και ταινίες
που γράφουν: Κρατάτε αποστάσεις! Κάτι παρόμοιο έγινε και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως στο Κέντρο Υγείας
Βέροιας, όπου τα αυτοκόλλητα σήματα υπενθύμισης είχαν το εικονίδιο του κορονοϊού.  Υπηρεσία Υγείας, γαρ!

«Πράσινο φως» από το ΥΠΠΟ
στα ΔΗΠΕΘΕ για δράσεις και
παραγωγές, αλλά με μέτρα
Δράσεις και μέτρα στήριξης του πολιτισμού και των φορέων του, ανακοίνωσε χθες η υπουργός Λίνα Μενδώνη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε
στις κρατικές σκηνές και ορχήστρες, καθώς και στα ΔΗΠΕΘΕ (φορείς
δηλαδή που επιδοτούνται από το κράτος), οι οποίοι καλούνται  φέτος να
διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στο να παραμείνει ο πολιτισμός ενεργός αυτό το καλοκαίρι, όπως η κ. Μενδώνη. Με πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ,
δημοτικοί πολιτιστικοί χώροι θα παραχωρούνται δωρεάν προκειμένου να
διευκολύνονται όσοι επαγγελματίες του πολιτισμού θελήσουν να διοργανώσουν εκδηλώσεις στους χώρους αυτούς. Ως προς τα ΔΗΠΕΘΕ, που
αφορά και την Βέροια, θα υπάρξει άμεση εκταμίευση του συνόλου της
επιχορήγησής τους, χωρίς προϋποθέσεις, ενώ θα δοθεί επιχορήγηση
20.000 ευρώ, στο κάθε ένα, προκειμένου να απασχολήσουν πολιτιστικές
δυνάμεις των περιφερειών τους και να αναπτύξουν εκπαιδευτικά προγράμματα. Κατόπιν τούτου το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας ετοιμάζεται για δράσεις,
μόλις δοθεί το ΟΚ από το Υπουργείο, αφού γίνονται ήδη κινήσεις και
ενέργειες για μια καλοκαιρινή συμπαραγωγή με το ΚΘΒΕ και το Κέντρο
Πολιτισμού, με τις Τρωάδες, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Παρασκευόπουλου και με τις υποδείξεις  του ΥΠΠΟ για τήρηση αποστάσεων και μέτρων
ασφαλείας επι σκηνής και όχι μόνο... Προφανώς αυτό θα προσαρμοστεί
με την σκηνοθεσία της παράστασης.
Παράλληλα θα μπορούν να ξεκινήσουν από τις 25 Μαίου και τα Τμήματα θεατρικής Υποδομής, εννοείται με τις προϋποθέσεις που θα ισχύουν. Διαφορετικό το πολιτιστικό καλοκαίρι φέτος! Για να δούμε!!

Χθες το βράδυ
η τελευταία υπερ πανσέληνος του 2020!
Χθες το βράδυ, Πέμπτη 7 Μαΐου, ήταν
η τελευταία υπερ - πανσέληνος για το 2020,
που χάρισε ένα εντυπωσιακό φαινόμενο με
μαγευτικές εικόνες του φεγγαριού. Αυτό σημαίνει ότι το φεγγάρι φαινόταν μεγαλύτερο
και πιο φωτεινό από ό,τι συνήθως. Σημειώνεται ότι συνολικά το 2020 είχαμε τέσσερις
υπερ - πανσελήνους. Όταν η υπερπανσέληνος βρίσκεται ακόμη κοντά στον ορίζοντα, τότε το φεγγάρι φαίνεται ακόμη μεγαλύτερο στα
μάτια των παρατηρητών. Η Σελήνη πλησίασε
περισσότερο τη Γη, φθάνοντας σε απόσταση
361.184 χιλιομέτρων (περίγειο). Αντίθετα, η
Σελήνη θα βρεθεί στο πιο μακρινό σημείο της
ελλειπτικής τροχιάς της από τη Γη (απόγειο)
στις 31 Οκτωβρίου. Την ημέρα εκείνη η πανσέληνος θα φαίνεται σχεδόν 14% μικρότερη.
Ο όρος υπερπανσέληνος (supermoon) δεν
είναι επιστημονικός, αλλά δημιούργημα του
αστρολόγου Ρίτσαρντ Νόλε από το 1979.
Η επόμενη υπερπανσέληνος θα συμβεί τον
Μάιο του 2021.
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Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

Βολές Καρανικόλα προς την Πολιτεία: «Την… σκούπα
στη χώρα, την κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση»
-Τι ειπώθηκε για αιολικά πάρκα, απολυμάνσεις σχολείων και πρόγραμμα «Ήλιος»

«Τα πήγαμε πάρα πολύ καλά ως δήμος στην αντιμετώπιση της πανδημίας.
Ήμασταν τυχεροί, αλλά δεν ήταν τυχαία τα
αποτελέσματα…» Αυτό τόνισε ο δήμαρχος
Νάουσας, Νικόλας Καρανικόλας, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της
περασμένης Τετάρτης, περιγράφοντας την
πορεία του δήμου κατά τη διάρκεια των
ημερών της καραντίνας.
Ο δήμαρχος αναφέρθηκε σε όλες τις
δράσεις των υπηρεσιών, αλλά και στα οικονομικά ζητήματα που τίθενται την επόμενη
μέρα, σε δήμους και επιχειρήσεις. Μίλησε
για στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται, με αποφάσεις που λήφθηκαν ήδη για
τα δημοτικά τέλη, αλλά και σειρά αιτημάτων
από τον σύλλογο καταστημάτων εστίασης
(μη πληρωμή τελών για όλο το έτος, τρόπος λειτουργίας διαχείρισης δημόσιου χώρου, κούρεμα τελών
καθαριότητας-φωτισμού κ.ά.), που ο δήμος τα βλέπει θετικά,
ωστόσο προκαλούν πληγή στα έσοδά του. Τέλος τόνισε ότι στον
σχεδιασμό υπάρχουν και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι, στη βάση
της Νάουσας ως ενός ασφαλούς προορισμού, καθώς και υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος του open mall,
το οποίο ξεκινά.
Συγχαρητήρια στον δήμαρχο για τους χειρισμούς στο θέμα
της πανδημίας, έδωσε ο επικεφαλής της ΛΑΣ, Θωμάς Τσουκαλάς.
«Δεν πρέπει να εφησυχάσουμε, υπάρχει και δεύτερος γύρος.
Να προετοιμαστούμε και να οργανωθούμε καλύτερα» είπε ο
Αριστείδης Τόσιος.
Δήμαρχος κατά πάντων
Προβληματισμένος για τα οικονομικά του δήμου στη φάση
μετά την πανδημία και πολύ θυμωμένος από διάφορους θεσμικούς και μη φορείς, εμφανίστηκε στη συνέχεια ο δήμαρχος, μετά
την ενημέρωση των αντιδημάρχων για τις δράσεις της περιόδου
της καραντίνας.
«Με το φιλότιμο λειτουργεί αυτή η χώρα. Στον καιρό της
καραντίνας, καθαρίζουν συνεχώς οι κακοπληρωμένες και με
δίωρες συμβάσεις καθαρίστριες του δήμου μας. Αυτή ήταν η
πολιτεία που κατά τα άλλα ήταν δίπλα μας. Αλήθεια, πού ήταν
η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας όταν εμείς τρέχαμε να μοιράζουμε
φαγητά; Ζητήσαμε αυτοκίνητα για τον σκοπό αυτό και μας έστειλαν λιμουζίνες! Ο δήμος ήταν που έβγαλε το φίδι από την τρύπα
στην καραντίνα. Και γενικά, τη σκούπα στη χώρα την κάνει η
τοπική αυτοδιοίκηση…» τόνισε ο δήμαρχος.

Υπέρ των ανανεώσιμων πηγών
Ο κ. Καρανικόλας, ξεκαθάρισε επίσης τη θέση του υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ακόμη και των
αιολικών πάρκων στο Βέρμιο, πλην,
όπως είπε, αυτού της ΤΕΡΝΑ στον
‘Τρούλο’, λόγω της γειτνίασης με τα 3-5
Πηγάδια.
«Έχω κι εγώ προβληματισμούς
για τα αιολικά πάρκα, αλλά δεν γίνεται, πρέπει να προχωρήσουμε με τις
ανανεώσιμες πηγές στη χώρα. Είναι
αναγκαίες για την παραγωγή ενέργειας. Πόσο κακά είναι τελικά τα αιολικά
πάρκα; Είναι περισσότερο αδυναμία
της επιστήμης να ενημερώσει σωστά
τους πολίτες. Κι είναι περισσότερο επιστημονικά τα ερωτήματα, όχι πολιτικά.
Είμαστε συντηρητικός λαός, αγαπάμε τα βουνά μας, ωστόσο οι
ορεινές χώρες είναι που έχουν αναπτυξιακά προβλήματα. Πρέπει επιτέλους να βρούμε τη φόρμουλα και να κάνουμε σοβαρή
τη συζήτηση. Είμαι ξεκάθαρα θετικός στα αιολικά πάρκα, ακόμη
κι αν η μισή μου παράταξη είναι απέναντι. Το οφείλω στην επιστημονική μου τιμή…» τόνισε.
«Προστασία περιβάλλοντος και κέρδος δεν γίνεται…» σχολίασε ο επικεφαλής της ΛΑΣ, Θωμάς Τσουκαλάς.
«Να δούμε τι γίνεται και με τον λιγνίτη. Διαμαρτυρίες να γίνονται προς όλες τις κατευθύνσεις…» τόνισε ο Γιάννης Παρθενόπουλος του ‘Κοινού Τόπου’.
Όχι απολυμάνσεις στα σχολεία
Την άποψη ότι στη φάση αυτή δεν χρειάζονται απολυμάνσεις
στα σχολεία, κατέθεσαν στη συνεδρίαση, δήμαρχος και αντιδήμαρχος Παιδείας. Την απολύμανση των σχολείων είχε ζητήσει
νωρίτερα ο τέως αντιδήμαρχος, Στέλιος Δάγγας.
«Υπάρχει ακόμη χρόνος μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία…»
δήλωσε.«Δεν χρειάζεται απολύμανση, όπως μας λένε οι ειδικοί.
Οι καθαρίστριες κάνουν πολλή και καλή δουλειά αυτό το διάστημα. Είμαστε πανέτοιμοι για το άνοιγμα των σχολείων. Θα γίνεται
συνεχής απολύμανση και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των
σχολείων. Μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς θα γίνει ολοκληρωτική απολύμανση, ενόψει της νέας περιόδου…» απάντησε ο
αντιδήμαρχος, Γιώργος Τριανταφύλλου.
Ο δήμαρχος, Νικόλας Καρανικόλας, είχε υποστηρίξει νωρίτερα ότι με τα σχολεία κλειστά εδώ και 1,5 μήνα, ακόμη και να
υπήρχε ιός, πλέον δεν υπάρχει. Εστίασε κι αυτός στο έργο που
γίνεται από τις καθαρίστριες, το οποίο βοηθιέται από το σταδι-

ακό άνοιγμα των βαθμίδων εκπαίδευσης, αφού κι αυτές είναι
λίγες και με μικρές συμβάσεις.
Για τις συνεχείς απολυμάνσεις που γίνονται στις υπηρεσίες
και δομές του νομικού προσώπου ενημέρωσε η πρόεδρός του,
Στέλλα Αραμπατζή, για την ασφάλεια του προσωπικού που εκεί
συνεχίζει να εργάζεται.
Πρόγραμμα ‘Ήλιος’
Για το πρόγραμμα ‘Ήλιος’, σχετικά με την αξιοποίηση των
μεταναστών-προσφύγων των χοτ σποτ ως εργατών γης, ο κ.
Καρανικόλας αναφέρθηκε στην πρόσφατη σχετική ενημέρωση
των δημάρχων Ημαθίας και Πέλλας από τον διεθνή οργανισμό
μετανάστευσης, σύμφωνα με την οποία οι πρόσφυγες πρόκειται
να πάρουν σύντομα πράσινη κάρτα, με στόχο τη μόνιμη ένταξή
τους στην τοπική κοινωνία, με επιδότηση ενοικίου κατοικίας για
έξι μήνες, μαθήματα ελληνικών κ.ά.
«Θα δουλέψουν εποχικά, μετά τι; Και κυρίως, θα μπαίνουν
άλλοι στη θέση τους στα χοτ σποτ που θα αδειάζουν; Σ’ αυτές
τις ερωτήσεις μας δεν δόθηκαν απαντήσεις. Ωστόσο θεωρώ ότι
είναι αυτονόητες, αφού υπάρχουν πιέσεις…» σχολίασε.
«Είναι αστείο ακόμη και το όνομα του προγράμματος. Είναι
από το παράθυρο νομιμοποίηση των μετακινήσεων. Τι αντιπροτείνατε;» σχολίασε και ρώτησε επί του θέματος ο Θοδωρής
Δολδούρης.
«Πώς θέλουν να εμπλέξουν τους δήμους στο θέμα;» ρώτησε
ο Γιάννης Παρθενόπουλος.
«Μας ζήτησαν να τους βρούμε κατοικίες. Είναι φανερό ότι
μας θέλανε συνομιλητές για να περάσουν το θέμα πιο εύκολα.
Ωστόσο ήμασταν όλοι απέναντι…» απάντησε ο δήμαρχος.

Aπόστολος Βεσυρόπουλος : « Αδιαπραγμάτευτη
η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στη Βέροια»
-Η ΡΑΕ να επανεξετάσει την απόφαση της,
ζητά ο ημαθιώτης Υφυπουργός Οικονομικών

Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στη Βέροια είναι αδιαπραγμάτευτη και πρέπει να προχωρήσει.
Είχα σειρά επαφών με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χατζηδάκη, τον Υφυπουργό κ. Θωμά και
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου κ. Τσάκα.
Κοινή συνισταμένη των συζητήσεων που είχα, ήταν η συμφωνία ότι θα πρέπει να υλοποιηθούν τα έργα για
την ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην Ημαθία.
Η ΡΑΕ αποφάσισε την απένταξη της Βέροιας από το δίκτυο φυσικού αερίου , αφού σύμφωνα με το νόμο
που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση οι άδειες διαχείρισης και διανομής φυσικού αερίου, που έχει
χορηγήσει η ΡΑΕ στη ΔΕΔΑ, παύουν να ισχύουν στην περίπτωση που εντός 18 μηνών δεν υλοποιηθούν τα έργα
σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα.
Με δεδομένο ότι υπήρχαν αβελτηρίες ή δυσκολίες στην υλοποίηση τους, επικοινώνησα με τον Πρόεδρο της
ΡΑΕ κ. Μπουλαξή και του ζήτησα να επανεξετάσει συνολικά το θέμα και να αναζητήσει τη βέλτιστη λύση για να
την ανάπτυξη δικτύου διανομής φυσικού αερίου στη Βέροια.»
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Συνεδριάζει τη
Δευτέρα η Οικονομική
Επιτροπή
Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας, θα γίνει τη Δευτέρα
11-05-2020 από τις 09:00 έως τις 10:00, η
οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που
έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια
περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου
από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης
ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με τα παρακάτω
θέματα ημερήσιας διάταξης:
-Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
(ΙΔΟΧ), λόγω των έκτακτων μέτρων για την
προστασία από τον ιό COVID-19.
-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης
πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για τη διοργάνωση εκδήλωσης στις 19 Μαΐου
ημέρα Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.
-Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση
κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».
-Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή πεζόδρομου οδού Αριστοτέλους στην Τ.Κ. Βεργίνας».
-Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διάνοιξη οδών
Δ.Ε. Απ.Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)».
-Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης οικοδομικών
δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παυλου (Δομικά-Σιδηρικά-Ξυλουργικά-Χρωματισμοί)».
-Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος
προπληρωμής από την υπάλληλο Χ.Παραθυρά.
-Ορισμός ή μη δικηγόρου να παραστεί στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Βέροιας (ως Εφετείο)
κατά τη συζήτηση έφεσης του δικηγόρου του
Δήμου Γ.Π.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά
τους κάτωθι:
1.
Τον Αντιπεριφεάρχη Ημαθίας κ. Κώστα Καλαιτζίδη για την συνεχή στήριξη του με
κάθε τρόπο υλικό και ηθικό στην λειτουργία του
Κέντρου μας.
2.
Την επιχείρηση BMW ΝΤΑΛΙΜΠΙΡΑΣ
για την δωρεά πετρελαίου θέρμανσης για τις
ανάγκες του Κέντρου.
3.
Την επιχείρηση Aegean ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ για την δωρεά πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Κέντρου.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου και
Εθελόντρια Διευθύντρια
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Επιστολή
στον υπουργό
οικονομικών
για τους
αναδρομικούς
φόρους των
συνταξιούχων

Με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών
Χρήστο Σταϊκούρα, η Πανελλήνια ομοσπονδία πολιτικών συνταξιούχων, εκφράζει την ανησυχία της
για τους αναδρομικούς φόρους των συνταξιούχων,
ζητώντας άμεση νομοθετική ρύθμιση για το ζήτημα
αυτό. Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:
«Κύριε Υπουργέ,
Σας μεταφέρουμε και πάλι τις έντονες και δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των πολιτικών συνταξιούχων για τη φορολόγηση αναδρομικών, συντάξεων
και μερισμάτων που χορηγήθηκαν μετά την παρέλευση του χρόνου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και σας παρακαλούμε να πάρετε κάθε πρόσφορο μέτρο για την απαλλαγή των συνταξιούχων
από την επιβολή πρόσθετης φορολογίας, γιατί αυτός
ο τρόπος υπολογισμού είναι τουλάχιστον άδικος.
Πιστεύουμε ότι θα επακολουθήσει άμεση νομοθετική ρύθμιση για το ζήτημα αυτό και ότι θα εκτιμήσετε τη δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνουν οι
συνταξιούχοι εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Χρ. Μπουρδούκης Ερμ. Λινάρδος»

Ευχαριστήριο του
Συλλόγου Κοινωνικής
Παρέμβασης «Έρασμος»
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί
θερμά την κ. Βασιλειάδου Αντωνία
για τη δωρεά χρηματικού ποσού
100€ στη μνήμη του πατέρα της
Ησαΐα Βασιλειάδη.
Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά, προερχόμενη συμπολίτες μας προς τον «Έρασμο» συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής των κοινωνικά ευάλωτων ατόμων ή
ομάδων που συνδράμουμε και ενισχύει σημαντικά
το δύσκολο καθημερινό μας έργο.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
06:30, 8:30, 11:00, 13:00, 15:00,
18:00, 20:00.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ
07:00, 09:00, 11:30, 14:40, 16:00,
17:30, 20:00.
ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ
07:00, 08:30, 10:20, 13:00, 16:00, 19:00,
21:15.

NΑΟΥΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ
06:05, 07:30, 10:00, 14:30, 17:00, 19:30.
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟ
19:00.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ ΤΟΠΙΚΟ
14:15
Τηλ. Επικοινωνίας Υπεραστικών
Γραμμών: 2331022342.
6975906066

ΑΔΑ: ΨΥΔΩΩ9Ο-ΕΝΔ
Αρ.πρωτ :8326

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Υποδράση 19.2.4.2
με τίτλο «Στήριξη για την δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για
τον αγροτικό πληθυσμό καθώς και των σχετικών υποδομών»
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020»
με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης:
«Κατασκευή Μεταλλικών Κερκίδων Στο Γήπεδο Αγίου Γεωργίου»
Ο Δήμος Βέροιας διακηρύττει ότι την 28 του
μηνός Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 09.00 π.μ. (ημερομηνία αποσφράγισης)
στο Δήμο Βέροιας, θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό
τρόπο δημοπρασία Δημοσίου ηλεκτρονικού
ανοικτού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν σήμερα για την ανάθεση του έργου
με τίτλο: «Κατασκευή Μεταλλικών Κερκίδων
Στο Γήπεδο Αγίου Γεωργίου». Ο κωδικός Ο.Π.
Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0010864845 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Κατασκευή
Μεταλλικών Κερκίδων Στο Γήπεδο Αγίου Γεωργίου».
Το έργο ‘Κατασκευή Μεταλλικών Κερκίδων
Στο Γήπεδο Αγίου Γεωργίου’, συντίθεται από
τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία
Οικοδομικών, με προϋπολογισμό 240.908,49€
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων
εργασιών του έργου ‘Κατασκευή Μεταλλικών
Κερκίδων Στο Γήπεδο Αγίου Γεωργίου’, με
βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 5/2018 από
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας, ανέρχεται στο ποσό των 248.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς
Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 307.520,00 ΕΥΡΩ (με
Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr του συστήματος με αριθμό
85733. Η λήξη της υποβολής των προσφορών είναι η ημέρα Παρασκευή 22/05/2020 και
η ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών
είναι η 15:00 μμ. Μετά τη λήξη της υποβολής
των προσφορών και την Πέμπτη 28.05.20
ώρα 09:00π.μ. θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, από την Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά
το εγκεκριμένο από τον Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ υπόδειγμα
τύπου Β’. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά
πτυχία: (α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για
την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι
στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής
στο Μ.Ε.ΕΠ οικονομικοί φορείς, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται εγγεγραμμένες στο
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οικοδομικών στην
Α2 τάξη και άνω
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI
του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που
η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
08:00, 10:30, 13:00, 15:30, 18:00, 20:00.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ
08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:30, 20:00.
ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ
07:00, 09:30, 14:30, 19:00.
NΑΟΥΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ
07:30, 10.30, 15:00, 19:30.
ΚΥΡΙΑΚΗ δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα
δρομολόγιο.

από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα
δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας
ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ)
γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες
διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο
ισχύος
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση
δηλαδή 4.960,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική
επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Βέροιας
Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 300 ημερών,
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270
ημέρες.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να
προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις
για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και τα άρθρα
της διακήρυξης.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες ημερολογιακές ημέρες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014
– 2020 προσέγγιση CLLD LEADER» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.
Ο Κω δ ι κό ς Σ Α Ε το υ έ ρ γ ο υ ε ί ν α ι
2017ΣΕ08210000
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί
από Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να
πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Βέροιας-Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, αρμόδιος υπάλληλος κα. Παναγιώτα Σαμουηλίδου
(τηλ.:2331350605 Φαξ:2331021777), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Βέροια, 07/05/ 2020
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Αλέξανδρος Τσαχουρίδης
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Λάζαρος Τσαβδαρίδης:
Επιστρέφουν στα αγροτικά
ιατρεία οι γιατροί που είχαν
μετακινηθεί στα μεγάλα
νοσοκομεία λόγω κορωνοϊού
Επανέρχεται στις
δομές Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας αστικού και
αγροτικού τύπου, Περιφερειακά Ιατρεία, Τοπικές Μονάδες Υγείας)
το ιατρικό προσωπικό
που είχε μετακινηθεί το
προηγούμενο χρονικό
διάστημα στις μεγάλες
νοσοκομειακές μονάδες
της χώρας προκειμένου να συνδράμει στην
βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση της Πανδημίας
COVID – 19.
Όπως ενημέρωσε
τον Αν. Γεν. Γραμματέα της ΝΔ και Βουλευτή Ημαθίας κ. Λάζαρο Τσαβδαρίδη ο Υποδιοικητής της 3ης
ΥΠΕ κ. Κώστας Χρήστογλου ήδη έχει δοθεί η σχετική κατευθυντήρια γραμμή από την ΥΠΕ με σχετικό
έγγραφο που εστάλη στις Νοσοκομειακές Μονάδες
στις 5 Μαΐου.
Αποκαθίσταται έτσι σταδιακά η κανονικότητα,
την ανάγκη επιστροφής στην οποία επισήμανε

κ. Τσαβδαρίδης σε
διαδοχικές προ ημερών συζητήσεις του
με τη Διοίκηση της
3η ΥΠΕ αφού πλέον
οι αγροτικές περιοχές μας θα έχουν και
πάλι τη δυνατότητα
ολοκληρωμένης και
συνεχούς ιατρικής
φροντίδας στον τόπο τους, χωρίς την
ανάγκη των όποιων
μετακινήσεων.
Ό πω ς δ ή λω σ ε
σχετικά ο κ. Τσαβδαρίδης, «επειδή πλέον η αντιμετώπιση
της νόσου στη χώρα μας έχει μπει σε νέα ελεγχόμενη φάση, και με δεδομένη την ανάγκη στήριξης
της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ως ανάχωμα
στην αποφόρτιση των μεγάλων νοσοκομειακών
μονάδων, η επάνοδος του ιατρικού δυναμικού των
δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις
θέσεις τους υπήρξε πρώτη προτεραιότητα.»

Εκ νέου άνοιγμα της πλατφόρμας για τα επιδοτούμενα
δάνεια κεφαλαίων κίνησης, ζητά ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Να ανοίξει ξανά η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Χορηγήσεων
Δανείων για Κεφάλαιο Κίνησης με διετή επιδότηση
100% των επιτοκίων μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ προκειμένου όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους προς
έγκριση από τις Τράπεζες, ζητά ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος
Τσαβδαρίδης.
Σε σχετική Ερώτησή του προς τον αρμόδιο
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ο κ. Τσαβδαρίδης υπογραμμίζει ότι παρόλο το τεράστιο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων που
έχουν πληγεί από την πανδημία COVID -19 για
να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, δυστυχώς πολλοί
επαγγελματίες και επιχειρηματίες δεν πρόλαβαν να
υποβάλουν αιτήσεις. Και αυτό γιατί η σχετική πλατφόρμα έκλεισε, μετά από μόλις 5 εργάσιμες ημέρες

λόγω του ότι οι αιτήσεις επιχειρήσεων είχαν υπερκαλύψει ήδη το ποσό που είχε προϋπολογιστεί.
Ο Βουλευτής Ημαθίας τονίζει όμως ότι η υπερκάλυψη του ποσού του Προγράμματος, δεν
δικαιολογεί το κλείσιμο της Πλατφόρμας καθώς δεν
διασφαλίζεται σε καμία περίπτωση ότι όλες οι επιχειρήσεις που πρόλαβαν να υποβάλουν τις αιτήσεις
τους έχουν παράλληλα και όλα τα απαραίτητα νομικά εχέγγυα για να λάβουν και την τελική έγκριση.
Σημειώνει δε ότι η επανέναρξη της πλατφόρμας
είναι απαραίτητη καθώς τα συγκεκριμένα επιδοτούμενα δάνεια θα αποτελέσουν βαθιά οικονομική
ανάσα σε μία εξαιρετικά δύσκολη εποχή και ως εκ
τούτου επιβάλλεται να δοθεί η δυνατότητα σε όλες
τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επλήγησαν
από τον κορονοϊό να τα διεκδικήσουν, εφόσον βεβαίως πληρούν τα κριτήρια.
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Με τη συνεργασία της Εισαγγελίας
και τη συνδρομή της Αστυνομίας
Σε περισυλλογή επικίνδυνων
σκύλων από το Πάρκο
Αγίων Αναργύρων
προχώρησε ο Δήμος Βέροιας
Από τον Δήμο
Βέροιας γνωστοποιείται ότι με τη
συνεργασία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βέροιας και
τη συνδρομή της
ομάδα ΔΙ.ΑΣ της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας,
εξωτερικού συνεργάτη κτηνιάτρου
και της Δημοτικής
Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η περισυλλογή επικίνδυνων
ζώων (σκύλων), από το αρμόδιο συνεργείο περισυλλογής του Δήμου
Βέροιας.
Τα επικίνδυνα ζώα περισυλλέχθηκαν από την περιοχή του πάρκου Αγίων Αναργύρων και οδηγήθηκαν
στο δημοτικό κτηνιατρείο – καταφύγιο, όπου δέχονται τη φροντίδα και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του
αρμόδιου προσωπικού.
«Με την ευκαιρία αυτή, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Εισαγγελία Πρωτοδικών Βέροιας και την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, για τη πολύτιμη βοήθεια που προσέφεραν στέφοντας με απόλυτη επιτυχία την
περισυλλογή των επικίνδυνων ζώων», αναφέρει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ηλίας Τσιφλίδης, τονίζοντας ότι η
συγκεκριμένη δράση αποτελεί συνέχεα των προσπαθειών του Δήμου Βέροιας για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και παρόμοιες δράσεις περισυλλογής επικίνδυνων ζώων θα ενταθούν στο μέλλον με
στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.

Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας: Πότε εκδικάζονται
οι υποθέσεις που ματαιώθηκαν λόγω κορονοϊού
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας ενημερώνει ότι προσδιορίστηκαν αυτεπάγγελτα, από την Πρόεδρο
Πρωτοδικών, οι παρακάτω δικάσιμοι για την εκδίκαση των υποθέσεων της νέας τακτικής διαδικασίας, οι
οποίες ματαιώθηκαν εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων, μετά την έκδοση των αντίστοιχων ΚΥΑ:
• Στις 24-6-2020 θα εκδικαστούν οι υποθέσεις, οι οποίες ματαιώθηκαν κατά τη δικάσιμο της 18-03-2020.
• Στις 08-7-2020 θα εκδικαστούν οι υποθέσεις, οι οποίες ματαιώθηκαν κατά τη δικάσιμο της 01-04-2020
• Στις 9-9-2020 θα εκδικαστούν οι υποθέσεις, οι οποίες ματαιώθηκαν κατά τη δικάσιμο της 06-052020

CMYK
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ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Τετάρτη 6 Μαΐου
2020 στις 10.00 π.μ. από τον Ιερό
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτοκου Μέσης
Ημαθίας ο Βασίλειος Γεωρ. Τσαντήλας σε ηλικία 50 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 7 Μαΐου
2020 στις 6.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Χρυσάνθη Κων. Παναγιωτοπούλου σε ηλικία 87 ετών.

«ΣυνΚατeχηση»:
Μία νέα δράση
του Γραφείου
Νεότητος
της Ιεράς
Μητροπόλεως
Βεροίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 				
Νάουσα 06-05-2020
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Αρ.πρωτ.: 6043
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 					
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμ.Οικονομικό –Γρ. Προμηθειών

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για τις
ανάγκες των δομών του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και γάλακτος (ως
είδος ατομικής προστασίας) για τους εργαζόμενους του Ν.Π., του Δήμου Νάουσας και των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συνολικής αξίας
147.822,85 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (129.800,06 € άνευ ΦΠΑ) όπως φαίνεται στον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού: (Α/Α 91476 συστ. ΕΣΗΔΗΣ )

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 7 Μαΐου
2020 στις 7.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό
Αγίας Παρασκευής Πατρίδας η Βαρβάρα Προφυλλίδου σε ηλικία 89 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 7 Μαΐου
2020 στις 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό
Αγίας Παρασκευής Πατρίδας ο Ανέστης Σιδηρόπουλος σε ηλικία 90 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης
και Καμπανίας από το Σάββατο 9 Μαΐου
εγκαινιάζει μία νέα δράση του Γραφείου Νεότητος, τη διαδικτυακή κατήχηση, υπό τον
τίτλο «ΣυνΚατeχηση». Η «ΣυνΚατeχηση»
είναι ένα πρόγραμμα δύο εβδομαδιαίων διαδικτυακών εκπομπών που σκοπό έχουν να
υποκαταστήσουν τα μαθήματα των κατηχητικών συνάξεων που δεν μπορούν πλέον να
λειτουργήσουν στους ενοριακούς χώρους
εξαιτίας των μέτρων προφύλαξης από την
πανδημία του κορωνοΐου.
Κάθε Σάββατο στις 11.30 π.μ. θα μεταδίδεται η εκπομπή «ΣυνΚατeχηση για παιδιά»
που θα απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού.
Επίσης Κάθε Σάββατο στις 7.30 μ.μ. θα μεταδίδεται η εκπομπή «ΣυνΚατeχηση» που
θα απευθύνεται στα μέλη των κατηχητικών
συνάξεων του ανώτερου κατηχητικού και
των κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής.
Το Σάββατο 9 Μαΐου στις 7.30 μ.μ. θα
μεταδοθεί η πρώτη εισαγωγική εκπομπή.
Την εκπομπή μπορείτε να παρακολουθήσετε
μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως www.imverias.gr και από την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook https://www.
facebook.com/IeraMhtrVeriasNaoushsKam
panias/. Ερωτήσεις, προτάσεις και σχόλια
μπορείτε να αποστείλετε στο email του Γραφείου Νεότητος neotita.imverias@hotmail.
com.

Η δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του έτους 2020 και 2021 του Δήμου Νάουσας, του
Ν.Π. Κ.Κ.Π.&Α. και των σχολικών επιτροπών. Αναλυτικά ο προϋπολογισμός κάθε φορέα χωρίς ΦΠΑ
είναι :1. Δήμος Νάουσας : 27.144,92 €,
2.Ν.Π.Δ.Δ.: 95.301,64€, 3 .Α’θμια Σχολ. Επιτροπή
4.622,20€, 4.Β’θμια Σχολ. Επιτροπή : 2731,30€. Σύνολο 129.800,06 ευρώ.
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται, για τα είδη των ομάδων :2) Οπωρολαχανοπωλείου, 3) Κρεοπωλείου, 4)Ιχθυοπωλείου, 7)Ελαιόλαδο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην
νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα προμήθειας), την ημέρα παράδοσης του όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο
πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Π.Ε. Ημαθίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
13 του Ν. 3438/2006. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της ομάδας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ή όλες τις ομάδες, (1-11) για
τη συνολική ωστόσο κηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας
«ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας». Ο διαγωνισμός
θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών Πέμπτη 07-05-2020 και ώρα 17.00μμ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η Δευτέρα 25-05-2020 και ώρα 17.00μμ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 29-05-2020 και ώρα 10.00 πμ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το
άρθρο 25, Ν.4412/2016.
Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.
Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 1% της
προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ
τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη (άρθρο
2.2.2. της διακήρυξης). Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ
της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. (άρθρο 4.1 της διακήρυξης). Η διάρκεια ισχύος της
σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής τους. O χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 210 ημέρες.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.naoussa.gr, στην
διαδρομή : Επικαιρότητα –Προκηρύξεις , όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από
την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Φαρμακεία
Παρασκευή 8-5-2020
13:30-17:30 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 53 2331026789
21:00-08:00 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα
ταξί) 23310-72677

Συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ

Μάϊος 2020

Το συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ κατά το
διάστημα από 1-5-2020 μέχρι 15-5-2020 θα εί
ναι το εξής: Αυτόματος τηλεφωνητής βλαβών: τηλ.
2331021814.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Αλεξάνδρεια 30/04/2020
Αριθ. Πρωτ. 6156

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών
Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων για τα
έτη 2021-2022, προϋπολογισμού 2.094.848,50 ευρώ με τον
Φ.Π.Α. 24% και CPV:
09135100-5 (Πετρέλαιο θέρμανσης),
09134200-0 (Πετρέλαιο κίνησης),
09132100-4 (Αμόλυβλη βενζίνη),
09211000-1 (Λιπαντικά).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42, Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλληλος: Κακαγιάννης Δημήτριος
E-mail: kakagiannis@alexandria.gr, Ιστοσελίδα: http://
www.alexandria.gr
Κωδικός NUTS: GR121
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για
το σύνολο των ποσοτήτων του τμήματος.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι: α) η προμήθεια υγρών
καυσίμων (κίνησης, θέρμανσης) για τις ανάγκες του Δήμου
Αλεξάνδρειας, του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας και της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, β) η προμήθεια υγρών καυσίμων (θέρμανσης) για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, γ) η
προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας, για τα έτη 2021-2022.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 1% της προεκτιμώμενης αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α.
ήτοι 16.893,94 ευρώ, εφ’ όσον ο προσφέρων συµµετέχει για το
σύνολο των ομάδων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1%
της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για τη συγκεκριµένη ομάδα.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της
προσφοράς.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 91511 (ΟΜΑΔΑ Α-ΚΑΥΣΙΜΑ) και 91513 (ΟΜΑΔΑ
Β-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην
ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr και θα
αποσταλεί στο επιμελητήριο.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 08.05.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα
15:00 μ.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.
gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 05.06.2020, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης
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ΕΣΕΕ προς Υπουργό
Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα:
«Απαίτηση των καιρών
η θεσμοθέτηση του ακατάσχετου
επιχειρηματικού λογαριασμού»
Επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών
κ. κ. Χρήστο Σταϊκούρα απέστειλε η ΕΣΕΕ
την Τετάρτη 6 Μαΐου, επισημαίνοντας ότι
οι έκτακτες συνθήκες που έχουν εγκαθιδρυθεί στην αγορά εξαιτίας της πανδημίας, καθιστούν επιτακτική και πιο επίκαιρη
από ποτέ τη θεσμοθέτηση του ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού.
Η ΕΣΕΕ τονίζει πως, ενώ κάθε φυσικό
πρόσωπο στη χώρα μας δικαιούται έναν
μοναδικό λογαριασμό με ακατάσχετες καταθέσεις έως ένα ποσό, οι επιχειρήσεις
αποστερούνται αυτής της δυνατότητας, με
αποτέλεσμα η εφαρμογή μέτρων δέσμευσης – κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών από το πρώτο ευρώ να δημιουργεί
σοβαρές δυσχέρειες τόσο στην εξόφληση
των οφειλών τους όσο και στην πληρωμή
εργαζομένων και προμηθευτών.
Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου
και Επιχειρηματικότητας με την Επιστολή της υπογραμμίζει πως ο
ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός είναι απολύτως απαραίτητος για την επιβίωση των ΜμΕ την επόμενη μέρα της κρίσης και
προτείνει η θεσμοθέτησή του να στηριχθεί σε τρεις παραμέτρους:
• Ο λογαριασμός θα μπορεί, ακόμη και μετά την εντολή κατάσχεσης, να τροφοδοτεί τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης
(πληρωμή μισθοδοσίας, καταβολές οφειλών προς το Δημόσιο και
τον ΕΦΚΑ, μισθωμάτων και προμηθευτών, κάλυψη λειτουργικών
εξόδων).
• Σύνδεση του παραπάνω λογαριασμού με τις εισπράξεις της
επιχείρησης από χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών εκ μέρους των πελατών /καταναλωτών.
• Κυμαινόμενο και όχι σταθερό ύψος ακατάσχετου ποσού για την
κάθε επιχείρηση, βάσει του τζίρου και των απολογιστικών δεδομένων της οικονομικής λειτουργίας της.
Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας δήλωσε σχετικά:

Δικογραφία για «ηλεκτρονική»
χρηματική απάτη
Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα,
διότι όπως προέκυψε από την έρευνα, ως διαχειριστής ηλεκτρονικού καταστήματος και μέσω ηλεκτρονικής αγγελίας για πώληση κινητού τηλεφώνου έπεισε μια ημεδαπή γυναίκα να του καταβάλει
το χρηματικό ποσό των 237,70 ευρώ σε τραπεζικό
λογαριασμό.

«Ο πόλεμος ενάντια στις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας
θα διαρκέσει περισσότερο από την αντιμετώπισή της σε υγειονομικό επίπεδο. Το Ελληνικό Εμπόριο ζητά από την Πολιτεία να σταθεί
αρωγός του σε αυτό το δύσκολο αγώνα επιβίωσης, με όλα τα «όπλα» που μπορεί να θέσει στη διάθεσή του. Γι’ αυτό επαναφέρουμε
το δίκαιο και εύλογο αίτημά μας για θέσπιση του ακατάσχετου
επιχειρηματικού λογαριασμού, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει στη
διατήρηση μιας στοιχειώδους ρευστότητας και την αντιμετώπιση
των λειτουργικών αναγκών των ΜμΕ, μέχρι να ξεπεραστεί η κρίση.
Μέσω αυτού του «εργαλείου» θα διασφαλίζεται η απρόσκοπτη
μισθοδοσία εργαζομένων, οι αποπληρωμές οφειλών και προμηθευτών και θα αποφεύγονται φαινόμενα συγχρωτισμού στις τράπεζες
στο τέλος κάθε μήνα, από επιχειρηματίες με μετρητά στα χέρια που
θέλουν να διεκπεραιώσουν τις υποχρεώσεις τους. Η πρότασή μας
προς τον κ. Σταικούρα είναι τεκμηριωμένη και μπορεί να αποβεί
άμεσα αποτελεσματική για τη λειτουργία της αγοράς».
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Έρχεται απόσυρση παλαιών αυτοκινήτων
Μπόνους για αγορά ηλεκτροκίνητων ΙΧ
Σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί το πακέτο της κυβέρνησης για την ηλεκτροκίνηση το οποίο θα περιλαμβάνει φοροκίνητρα, κυκλοφοριακά και τεχνολογικά κίνητρα.
Σύμφωνα με την εφημερίδα ”TΑ ΝΕΑ”, στόχος είναι η σταδιακή
απόσυρση των ρυπογόνων πετρελαιοκίνητων οχημάτων και η μείωση των παλαιών βενζινοκίνητων, τουλάχιστον σε ό, τι αφορά τα
μεγάλα αστικά κέντρα, με παράλληλη ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης
προκειμένου να επιτευχθεί ο ευρωπαϊκός στόχος της ελαχιστοποίησης του αποτυπώματος του άνθρακα.
Τα συναρμόδια υπουργεία Μεταφορών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος –Ενέργειας έχουν συγκροτήσει ειδική επιτροπή, η οποία
επεξεργάζεται για τη σύνταξη σχεδίου νόμου που θα φτάσει στη
Βουλή έως το τέλος Ιουνίου, με ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων,
ρυθμίσεων και κινήτρων για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης. Βασική επιδίωξη όλων είναι έως το 2030, το 30% των οχημάτων (περίπου ένα στα τρία) που θα πωλούνται στην ελληνική αγορά να είναι
pug-in υβριδικά ή αμιγώς ηλεκτρικά.
Τα κίνητρα
-Τα κίνητρα για τα ηλεκτρονικά ΙΧ
Τα κίνητρα που εξετάζονται για τα ηλεκτροκίνητα ΙΧ θα αφορούν
την αγορά και τη χρήση τους.Τα αμιγώς οικονομικά κίνητρα θα
προβλέπουν την επιδότηση του κόστους αγοράς τους, τη μείωση
των τελών ταξινόμησης και χρήσης τους μέσω φορολογικών απαλλαγών (πλήρης από τέλη κυκλοφορίας), την εφαρμογή ειδικής
τιμολογιακής πολιτικής στα προγράμματα ασφάλισης, τη πληρωμή
μειωμένων τελών στα διόδια και την παροχή εκπτώσεων στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις.Στα κίνητρα που θα αφορούν τη χρήση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μεταξύ άλλων εξετάζονται η καθημερινή και
χωρίς περιορισμούς κυκλοφορία τους στα μεγάλα αστικά κέντρα,
το ελεύθερο πάρκινγκ στους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης των
δήμων η καθιέρωση χαμηλών τιμολογίων ή φοροαπαλλαγών για
τη φόρτιση τους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις εκμετάλλευσης χώρων
στάθμευσης κλπ.Τα κίνητρα αυτά θα διαφοροποιούνται ανάλογα

με το αν παρέχονται για ιδιωτικής χρήσης,
δημόσιας χρήσης, ταξί ή κρατικά ηλεκτρικά οχήματα.
-Τα κίνητρα για τα
φορτηγά και τα ταξί
Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προωθεί σε πρώτη φάση την ανανέωση του γερασμένου στόλου των επιβατών δημόσιας χρήσης οχημάτων και
Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης έως 3,5 τόνους, παρέχοντας φορολογικά κίνητρα και
επιδότηση αντικατάστασης για την αγορά
νέων αμιγώς ηλεκτροκίνητων ή plug –in
υβριδικών με εκπομπές ρύπων έως 50
γραμμ.CO2/χλμ.οχημάτων. Ενώ όσον αφορά τα ταξί, εξετάζεται η επιδότηση με
ποσό 5.000 έως 8000 ευρώ της αγοράς
νέου ηλεκτρικού οχήματος και της απόσυρσης από την κυκλοφορία του παλαιού
το οποίο θα οδηγείται προς καταστροφή
(σκραπ). Αυτό που συζητείται από την
αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή είναι εάν
η απόσυρση των ρυπογόνων ταξί θα ξεκινήσει από τις 10 μεγαλύτερες πόλεις της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλος, Λάρισα, Ιωάννινα κλπ) ή θα εφαρμοστεί εξαρχής σε όλη την επικράτεια.
Σημεία φόρτισης
Για την καλύτερη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων , το υπουργείο Μεταφορών αναπτύσσει ειδικό
μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης, στο οποίο
θα καταγράφονται όλες οι υποδομές επαναφόρτισης και οι φορείς
που δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή.Το Μητρώο μέσω της
ειδικής εφαρμογής στα κινητά τηλέφωνα (application) θα παρέχει
online στοιχεία στους χρήστες των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ό-

πως για τη διαθεσιμότητα των σημείων , τη τρέχουσα κατάσταση
τους (ελεύθερο /κατειλημμένο) καθώς και δεδομένα που θα αφορούν τον τρόπο τιμολόγησης και πληρωμής κλπ. Όλες οι υποδομές
φόρτισης θα υποστηρίζουν υποχρεωτικά τη δυνατότητα επικοινωνίας με τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα καθώς και με άλλες
ηλεκτρονικές πλατφόρμες για τη μετάδοση πληροφοριών σε εθνικό
και σε υπερεθνικό επίπεδο.
Τα συνεργεία
Το νομοσχέδιο αυτό θα ρυθμίζει την αδειοδότηση και λειτουργία
των συνεργείων επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων
καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα και την κατοχή άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του τεχνίτη ηλεκτρικών οχημάτων.
Πηγή dikaiologitika.gr

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών
συντήρησης στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό Δίκτυο της Π.Ε Ημαθίας
Ο αναπλ. Διευθυντή διεύθυνσης αστυνομίας Ημαθίας,
αποβλέποντας στην ομαλή και
ασφαλή διεξαγωγή της οδικής
κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια αποκατάστασης κατολισθήσεων στις
χ/θ 17,800 και χ/θ 18,300 της
Εθνικής Οδού Βέροιας – Κοζάνης (Εθνική Οδό 4 «Ε.Ο.4»),
έλαβε απόφαση για την λήψη
των παρακάτω μέτρων:
-) Την στένωση λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα καθόδου
προς Βέροια, στις ανωτέρω χιλιομετρικές θέσεις, της Εθνικής
Οδού Βέροιας – Κοζάνης, με τη
χρήση της εγκεκριμένης σήμανσης, έτσι ώστε η κυκλοφορία
των οχημάτων να εκτρέπεται
στο εναπομείναν τμήμα του οδοστρώματος, το οποίο επαρκεί
για την ταυτόχρονη κίνηση και των δύο κλάδων κυκλοφορίας,
καθόσον το προς κυκλοφορία μέσο πλάτος του οδοστρώματος
στην χ/θ 17,800 θα είναι 6,40 μέτρα και για την χ/θ 18,300 θα
είναι 6,50 μέτρα.
- Την απαγόρευση κυκλοφορίας πάσης φύσεως οχημάτων,
που το συνολικό τους βάρος είναι άνω των 3,5 τόνων, από τις
ανωτέρω χιλιομετρικές θέσεις με την τοποθέτηση κατάλληλης
σήμανσης σε επιλεγμένες θέσεις επί του οδικού δικτύου της
Εθνικής Οδού Βέροιας – Κοζάνης.
α) Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα λάβουν χώρα
από την έκδοση της παρούσας και την τοποθέτηση της εγκεκριμένης σήμανσης, μέχρι την άρση της επικινδυνότητας ή την
έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την Αρμόδια Υπηρεσία
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, σύμφω-

να με το άρθ. 52 παρ. 1 του Κ.Ο.Κ.. β) Οι εν θέματι εργασίες θα
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια έκαστης ημέρας, από την
ανατολή του ηλίου έως και την δύση του ηλίου, πλην τις ημέρες
Σαββάτου, Κυριακής, τις ημέρες των αργιών και τις ημέρες που
επικρατούν επικίνδυνες για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη, χιονόπτωση,
κ.τ.λ.).
Η σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας, που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, βασισμένες στις προδιαγραφές και οδηγίες σήμανσης εκτελούμενων
έργων σύμφωνα με την ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905,
τ.Β΄ 20-052011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών
και Δικτύων (Τυπικό Σχέδιο 2.1.1. «Στένωση Λωρίδας κυκλοφορίας σε υπεραστικές οδούς και εργοτάξια μακράς διάρκειας»),
προσαρμοσμένη στις τοπικές κυκλοφοριακές συνθήκες. β) Οι

Ρυθμιστικές Πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν,
σύμφωνα με τις συνημμένες εγκεκριμένες μελέτες, με μέριμνα
και επίβλεψη της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Πέραν της εγκεκριμένης σήμανσης
θα πρέπει: 1)Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των
εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, από και προς
τους χώρους εργασιών. 2) Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των
ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα παρακολουθείται και
θα συντηρείται η εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση με αξιολόγηση της αποτελεσματικότητά των κυκλοφοριακών μέτρων
σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής.
3) Σε κάθε περίπτωση η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας οφείλει να διασφαλίσει την
μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα
και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. 4)
Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε, με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, να μην επηρεάζονται
οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς. 5)Σε κάθε
περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλή
διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης. 6) Καθ’ όλο το διάστημα
της προσωρινής σήμανσης, τα παραπάνω επικίνδυνα σημεία
καθώς και το υπόλοιπο τμήμα της 4ης Ε.Ο. Βέροιας – Κοζάνης
θα επιτηρούνται από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας ως αρμόδιος φορέας συντήρησης του οδικού δικτύου και φορέας για την υλοποίηση των
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος.
- Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 4, 5, 52, 103, 104
και 105 του Ν.2696/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή
της, σύμφωνα με το Άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της
στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το Άρθρο 4 Ν.3861/2010 και την
τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν
από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός
εάν κατά το χρονικό ισχύος των παραπάνω Μέτρων, η Κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-
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Βεροιώτικα και Λαογραφικά επ’ ευκαιρία της σημερινής εορτής

Ιωάννης ο Μέγας Θεολόγος
ο μαθητής και Ευαγγελιστής
ναός του 13ου αι. στη Βέροια
Του Μάκη Δημητράκη
Ο Ιωάννης, γιος του Ζεβεδαίου και της
Σαλώμης γεννήθηκε στο μικρό χωριό Βηθαϊσδά της Γαλιλαίας και καθώς η οικογένειά του ήταν φτωχή αναγκάσθηκε από μικρός να βοηθά τον πατέρα του, που ήταν
ψαράς στη λίμνη, για να εξοικονομούν τα
προς το ζην της οικογένειάς τους.
Αρχικά υπήρξε μαθητής του Ιωάννη του
Πρόδρομου του Βαπτιστή και αργότερα
ήταν από τους πρώτους που έγινε μαθητής
του Χριστού, όπως και ο αδερφός του Ιάκωβος. Ήταν ο μικρότερος
σε ηλικία μαθητής και ίσως ο πιο αγαπητός που ο Χριστός αποκαλούσε Βοαναργές που σημαίνει Υιός της Βροντής.
Ακολουθούσε παντού τον Χριστό και ήταν παρών στη Μεταμόρφωση στο όρος Θαβώρ, στην Ανάληψη στο όρος των Ελαιών και
φυσικά στην Σταύρωση. Τον Ιωάννη μάλιστα ο Χριστός διάλεξε για
προστάτη της Παναγίας την οποία φρόντιζε μέχρι την Κοίμησή της.
Μετά την Πεντηκοστή κήρυξε το Λόγο του Θεού κυρίως στην
Έφεσο αλλά και σε άλλες περιοχές της Ασίας κάνοντας μάλιστα
αρκετά θαύματα. Η διδασκαλία του εκνεύρισε τους Ρωμαίους ειδω-

λολάτρες που τον συνέλαβαν
και υπέβαλαν σε πολλά βασανιστήρια. Όλα τα υπέμεινε με
θαυμαστή καρτερία και πίστη
γι’ αυτό και με διαταγή του αυτοκράτορα Δοματιανού εξορίσθηκε το 9 μ.Χ. στην Πάτμο.
Στην Πάτμο συνέχισε το
αποστολικό του έργο και τα
θαύματα και σύντομα πίστεψαν στο Χριστό οι περισσότεροι κάτοικοι του νησιού, στο οποίο και στο ψηλότερο σημείο
ενός υψώματος δεσπόζει το
μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη
του Θεολόγου ενώ λίγο χαμηλότερα στο ίδιο ύψωμα βρίσκεται, σε εσοχή ενός βράχου,
το «Σπήλαιο της Αποκαλύψεως» όπου ο Ιωάννης, με τη
βοήθεια του μαθητή του Πρόχορου, έγραψε την «Αποκάλυψη», μία από τις πηγές της
θρησκείας μας.
Το 98 μ.Χ., μετά τη λήξη
της εξορίας του, επέστρεψε
στην Έφεσο όπου με τη βοήθεια του Θεού συνέγραψε το
«κατά Ιωάννη» Ευαγγέλιο, το
4ο στη σειρά.
Πέθανε σε ηλικία 105 χρονών και η μνήμη του τιμάται
στις 8 Μαΐου ενώ στα 26 Σεπτεμβρίου τιμάται η μετάστασή του μετά από τριήμερη ταφή.
Ο Ιωάννης, που υπήρξε υπέροχος χαρακτήρας και τον
διέκρινε πίστη, αφοσίωση, αγνότητα και υπακοή, ονομάσθηκε Θεολόγος εξαιτίας των υψηλών θεολογικών νοημάτων και
της σημαντικής Χριστολογίας αλλά και γιατί πρώτος ο Ιωάννης αποκάλεσε τον Υιό του Θεού «Λόγο». «Εν αρχή ην ο Λόγος και ο Λόγος
ην προς τον Θεό και ο Θεός ην ο Λόγος».
Ο ναός στη Βέροια
Από τις πρώτες εκκλησίες που κτίσθηκαν στη Βέροια τα βυζαντινά χρόνια είναι ο Άγιος Θεολόγος που βρίσκεται στην οδό Βενιζέλου
κοντά στην αφετηρία των Αστικών Λεωφορείων.
Χρονολογείται από τις αρχές του 13ου αιώνα. Υπέστη όμως
πολλές και σημαντικές καταστροφές και επισκευάστηκε κατά τα τέλη
του 17ου αιώνα ή αρχές του 18ου αιώνα. Από τον αρχικό ναό, σώζεται το μέρος του Ιερού Βήματος όπως και κάποιες τοιχογραφίες

της περιόδου που πρωτοκτίστηκε.
Ανάμεσα στις τοιχογραφίες εντύπωση προκαλούν η «Θεοτόκος»
δεόμενη με δύο Αγγέλους, ο «Ευαγγελισμός», η «Γέννηση του Χριστού», η «Αποκαθήλωση» και ο «Ιωάννης ο Θεολόγος». Υπάρχουν
ακόμη νεότερες τοιχογραφίες του 14ου και του 17ου αιώνα.
Ο ναός είναι τρίκλιτος, βασιλική με δίριχτη ξύλινη στέγη η οποία
ανακαινίσθηκε τα τελευταία χρόνια ενώ αξιοπαρατήρητο είναι πως
η είσοδος στον ναό είναι χαμηλότερα από το σημερινό ύψος της
οδού Βενιζέλου. Επειδή το ίδιο συμβαίνει και με την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στην ίδια οδό αλλά και με την πάλαι ποτέ εκκλησία
του Αγίου Ιωάννη στον ίδιο δρόμο μας επιτρέπει να συμπεράνουμε
πως η οδός Βενιζέλου ήταν παλαιότερα πιο χαμηλή.

Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ: Διανομή τροφίμων σε δικαιούχους
των Δήμων Βέροιας, Αλεξάνδρειας και Νάουσας
Την Δευτέρα 11 Μαϊου, Τρίτη 12 Μαϊου, Τετάρτη 13 Μαϊου 2020
από την Π.Ε Ημαθίας σε συνεργασία με τους Δήμους Βέροιας –
Αλεξάνδρειας – Νάουσας πρόκειται να πραγματοποιηθεί διανομή
μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ διανομή με είδη
ΝΩΠΩΝ τροφίμων (Σύνολο κιλών : 5 κιλά ο κάθε ωφελούμενος).
Ειδικότερα:
Σημεία διανομής:
1) Για τον Δήμο Βέροιας : Η διανομή θα πραγματοποιηθεί
στο 3ο χλμ. Π.Ε.Ο Βέροιας-Θεσσαλονίκης.( δίπλα στα ελαστικά
BRIDGESTONE).
Δευτέρα 11 Μαϊου, ώρα 08:00 – 14:00
Τρίτη 12 Μαϊου, ώρα 08:00 -14:00
Τετάρτη 13 Μαϊου ώρα 08:00 – 13:00
2)Για τον Δήμο Αλεξάνδρειας: H διανομή θα πραγματοποιηθεί
στο σημείο διανομής ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ 2ο χλμ Αλεξάνδρεις- Σχοινάς, ως εξής:
Δευτέρα 11 Μαϊου, ώρα 08:00 – 14:30
Τρίτη 12 Μαϊου, ώρα 08:00 -14:00

3)Για τον Δήμο Νάουσας: Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο σημείο διανομής 3ο χλμ Νάουσας – Σ.Σ
Νάουσας ως εξής:
Τετάρτη 13 Μάϊου ώρα 08:30 – 17:00
Οι δικαιούχοι, κατά την προσέλευση, είναι αναγκαίο
να προσκομίζουν: α) Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
και β) Αίτηση ΗΔΙΚΑ-ΤΕΒΑ.
- Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της αίτησης, θα πρέπει να προσκομίζεται το ΑΜΚΑ
σε επίσημο έγγραφο.
Σε περίπτωση που δεν θα παραλάβει ο αιτών
αυτοπροσώπως, απαιτείται επιπλέον και εξουσιοδότηση με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.
Για την ασφαλή διεξαγωγή της διανομής, παρακαλούνται οι ωφελούμενοι να τηρούν τις αποστάσεις
ασφαλείας, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα
σημεία διανομής.
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Έως τις 14 Μαΐου
η επιβεβαίωση
αιτήσεων-δηλώσεων
για τις πανελλαδικές
Με φυσική παρουσία στα
λύκεια θα χρειαστεί να γίνει
φέτος επιβεβαίωση της Αίτησης-Δήλωσης των υποψηφίων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για τη
συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020 για
την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Το υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων ανακοίνωσε
ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει
να προσέλθουν στο λύκειό
τους για να επιβεβαιώσουν
και να υπογράψουν την Αίτηση-Δήλωση (ΑΔ) για τις
πανελλαδικές εξετάσεις, από
σήμερα Παρασκευή έως και την Πέμπτη 14-5-2020.
Σύμφωνα με το υπουργείο, η διαδικασία επιβεβαίωσης της ΑΔ που ήδη έχει αποσταλεί από τους υποψηφίους στα Λύκεια, κρίνεται φέτος αναγκαία, λόγω
των έκτακτων συνθηκών εξαιτίας του κορονοϊού, ώστε να διασφαλιστεί η ταυτοποίηση των υποψηφίων
και των επιλογών τους.
Πάντως, οι ΑΔ που έχουν σταλεί από τους υποψηφίους (μέχρι τις 9 Απριλίου) έχουν καταχωρηθεί
ηλεκτρονικά από τα λύκεια.
Οι υποψήφιοι καλούνται να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο και
να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά
πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες τους, να
υπογράψουν και στα δύο αντίγραφα και να παραλάβουν ένα, το οποίο και φυλάσσουν μέχρι το τέλος
των εξετάσεων. Αν οι υποψήφιοι, παρότι κληθούν
από τους (Υπο)Διευθυντές των Λυκείων, δεν προσέλθουν, τότε η ΑΔ που έχουν ήδη υποβάλει, δεν θα
ληφθεί υπ’ όψιν.
Στις περιπτώσεις που υποψήφιος συμπλήρωσε
και την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για τα 3 μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής,
στην διαδικασία τελικού ελέγχου συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία και των δύο ΑΔ.
Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου των στοιχείων της
ΑΔ διαπιστωθεί κάποιο λάθος στα ατομικά στοιχεία,

η διόρθωση θα γίνεται άμεσα από το σχολείο.
Για την Αίτηση-Δήλωση των αποφοίτων απαιτείται
να προσκομιστεί και να επιδειχθεί ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο σχολείο, συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας της οποίας το πρόγραμμα
σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο σχολείο, από
την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος
δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της
χώρας αυτής. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο σχολείο
που λειτουργεί στην Ελλάδα, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού
στην Ελλάδα.
Αν πρόκειται για υποψήφιο/α που επιθυμεί να
συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των εσπερινών Λυκείων, τότε η Αίτηση-Δήλωση μπορεί να
συνοδεύεται από επιπλέον δικαιολογητικά που θα
ζητήσει το Εσπερινό Λύκειο.
Οι υποψήφιοι-απόφοιτοι με αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους τα
σχετικά δικαιολογητικά, που είχαν ήδη στείλει με mail.

Ανακαίνιση
σε σαθρά
θεμέλια
Το νέο νομοσχέδιο που προτείνει
η Υπουργός Παιδείας αποπειράται να
βελτιώσει το επίπεδο σπουδών των μαθητών όλων των βαθμίδων, με την εισαγωγή Αγγλικών στα νήπια, των ήπιων
δεξιοτήτων στο Δημοτικό, τον διαχωρισμό του Πρότυπου με το Πειραματικό
σχολείο, την ενίσχυση του ολοημέρου,
την αύξηση των εξεταζόμενων μαθημάτων στο Λύκειο, την επαναφορά της
«τράπεζας θεμάτων», την ηλεκτρονική
ψηφοφορία των Πρυτανικών αρχών, την
εισαγωγή οικονομικών και κοινωνικών
κριτηρίων για την μετεγγραφή μαθητών,
την προώθηση ξενόγλωσσων προγραμμάτων για τα ΑΕΙ, την αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων και εκπαιδευτών. Οι
προθέσεις της είναι αγαθές και θα ήταν άδικο να
μην το αναγνωρίσουμε.
Όμως:
- Διατηρεί το ίδιο σαθρό μοντέλο, με όλον τον
μηχανισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας να σχεδιάζεται κεντρικά και να εξαρτάται από την αντίληψη
του εκάστοτε Υπουργού, μέχρι να έρθει ο επόμενος και να τον αλλάξει πάλι.
- Δεν έχει αποφασίσει αν οι εκπαιδευτικοί είναι
υπεύθυνοι παιδαγωγοί και σοβαροί επαγγελματίες, οπότε θα πρέπει να έχουν τη δικαιοδοσία
να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ή πρόκειται για
ανεπαρκείς, χαμηλών δυνατοτήτων υπαλλήλους
που θα πρέπει να περιμένουν εγκύκλιο με οδηγίες
για τα πάντα, ακόμα και για το πόσα παιδιά είναι
ασφαλές να βρίσκονται σε μια τάξη σχολείου. Η
πραγματικότητα είναι ότι στην Εκπαίδευση υπάρχουν και οι μεν και οι δε. Όσο η όποια αξιολόγηση δεν καταλήγει στο ποιοι πληρούν τα κριτήρια
και παραμένουν και ποιοι δεν τα πληρούν και
απομακρύνονται, σοβαρή Παιδεία δεν πρόκειται
να έχουμε, καθώς αυτός που διδάσκει, εμπνέει,
παραδειγματίζει τα παιδιά είναι ο δάσκαλος και όχι
η εγκύκλιος. Ένας φωτισμένος δάσκαλος υπερκαλύπτει τα κενά του συστήματος, ένας ακατάλληλος
θα καταστρέψει την τάξη του, όσα εργαλεία και αν
του προσφερθούν.
- Εισάγει μηχανισμούς αξιολόγησης στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καταλήγουν στο κλασικό
συμπέρασμα για κάθε Δημόσιο Υπάλληλο: όλοι
είναι καλοί, κανείς δεν φεύγει, στη χειρότερη περίπτωση να μην γίνει διευθυντής. Αυτή είναι αξιολόγηση – μαϊμού, που φυσικά παράγει Παιδεία

– μαϊμού.
- Εισάγει μηχανισμούς αξιολόγησης των μαθητών, που όμως πάσχουν από οξεία αριστερίτιδα.
Είναι δυνατόν να απαιτείται συναίνεση του κηδεμόνα για το αν ένας ανεπαρκής μαθητής θα μείνει
στην ίδια τάξη, όταν οι διδάσκοντες έχουν κρίνει
ότι δεν μπορεί να προαχθεί; Κι αν δεν συναινέσει
ο γονιός; Ακόμα μια αξιολόγηση “για τα μάτια”
που παράγει στρατιές λειτουργικά αναλφάβητων
ενηλίκων.
Δυστυχώς με ασπιρίνες δεν θεραπεύεται η
γάγγραινα της Παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες.
Χρειάζονται γενναίες αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης των εκπαιδευτικών, στον τρόπο διοίκησης
κάθε εκπαιδευτικής μονάδας, στην αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου. Χρειάζεται απολύμανση
από την κομματική μόλυνση, επανακαθορισμός
των ορίων του κρατικού συνδικαλισμού, σύνδεση
των Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, ενίσχυση των τεχνικών κατευθύνσεων και δραστική
περικοπή των εισακτέων σε σχολές θεωρητικής
κατεύθυνσης, σε υπερκορεσμένους τομείς με μόνη
προοπτική την ανεργία.
Η Παιδεία αφορά το μέλλον. Και το μέλλον
επιβραβεύει την καινοτομία, την ευελιξία, την εξωστρεφή, ανοιχτόμυαλη αντίληψη. Αυτά τα στοιχεία
δεν τα έχει η Παιδεία μας. Και δεν πρόκειται να
τα αποκτήσει όσο οι δυνάμεις της οπισθοδρόμησης, όλων των κομματικών αποχρώσεων, κάνουν
πραγματικό κουμάντο, ερήμην των προθέσεων οποιουδήποτε Υπουργού. Δεν αρκεί μια λαχταριστή
συνταγή ομελέτας, κα Κεραμέως. Πρέπει και να
σπάσετε αυγά.
“Δημιουργία, Ξανά!” Επιτροπή Παιδείας.

Μ. Βορίδης: «Εργαζόμαστε μεθοδικά για αποζημιώσεις,
λόγω κορωνοϊού και στους αιγοπροβατοτρόφους»
Τη διαβεβαίωση ότι όσοι κλάδοι πλήττονται εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού «θα ενισχυθούν
δίκαια και όπως πρέπει» παρείχε εκ νέου από το
βήμα της Βουλής την Τετάρτη 6 Μαΐου ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή
Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστου Κέλλα, ο
κ. Βορίδης τόνισε ότι «έχει προχωρήσει 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
αιγοπροβατοτρόφοι».
Συμπλήρωσε δε ότι «έχει γίνει η προπαρασκευαστική δουλειά με τρόπο οργανωμένο και μεθοδικό
ώστε να μην χαθεί το δικαίωμα της ενίσχυσης που
έχουν» προσθέτοντας ότι «το ίδιο θα γίνει και με τους
χοιροτρόφους».
Μάλιστα, προς επίρρωση των λεγομένων του
ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής την ιδιαίτερα θετική εξέλιξη της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της
ενίσχυσης των ανθοπαραγωγών (ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ
περίπου), μετά από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει η ελληνική
Κυβέρνηση. «Θα ακολουθήσει η αποζημίωση μέσω των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) των αλιέων και με σαφή τεκμηρίωση θα υποβληθεί και το αίτημα για τους αιγοπροβατοτρόφους
με βάση τον προσωρινό κανονισμό από την Κομισιόν ο οποίος
ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αντιμετωπιστούν
οι επιπτώσεις της πανδημίας».

Ο κ. Βορίδης έκανε σαφές ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε
οριζόντιες επιδοματικές πολιτικές αλλά θα συνεχίσει να παρεμβαίνει
εκεί που πραγματικά απαιτείται ενίσχυση και υφίστανται και οι προϋποθέσεις. «Το ίδιο θα συμβεί και σε κάθε κλάδο του πρωτογενούς
τομέα ο οποίος έχει πληγεί. Ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την
τομάτα και τη φράουλα. Συζητάμε όλα τα αιτήματα τα οποία στηρίζονται σε πραγματικά στοιχεία που αφορούν διαταραχή της τιμής ή
διαταραχή της ποσότητας και οφείλονται στον κορωνοϊό» συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
δήλωσε σκωπτικά ότι: «Ακολουθούμε ευλαβικά μια συγκεκριμένη
μεθοδολογία προκειμένου να στηρίξουμε τους τομείς που επλήγησαν ουσιαστικά, πραγματικά, συστηματικά, αποτελεσματικά. Δεν
πετάμε κορώνες όπως ορισμένοι οι οποίοι δήθεν κόπτονται για το
τι συμβαίνει στους παραγωγούς, αλλά που στην πραγματικότητα το
μόνο για το οποίο κόπτονται είναι να παριστάνουν τους Ηρακλειδείς
ανεύθυνα, για να εκμεταλλευτούν την αγωνία των ανθρώπων».
Σε ό,τι αφορά την αποζημίωση των κτηνοτρόφων του Τυρνάβου
οι οποίοι επλήγησαν από καταρροϊκό πυρετό το 2014, ο κ. Βορίδης
τόνισε επιτέλους επιλύεται ένα ζήτημα που σοβούσε επί έξι ολόκληρα χρόνια.
«Το θέμα δεν ελύθη επί τόσα χρόνια διότι δεν έγιναν οι έλεγχοι
που έπρεπε να γίνουν, προκειμένου να προσδιοριστεί με ακρίβεια
η ζημία και αυτό χωρίς υπαιτιότητα των κτηνοτρόφων» είπε ο Υπουργός για να προσθέσει: «Εμείς λύσαμε τη νομική περιπλοκή
που δημιουργήθηκε με διάταξη η οποία έχει συμπεριληφθεί στο
περαιωθείσης διαβουλεύσεως νομοσχέδιο το οποίο μόλις λάβει την
υπογραφή και του Υπουργού Οικονομικών θα εισαχθεί για συζήτηση στο Σώμα.
Αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του υπεύθυνου επί αγροτικών
θεμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, Στ. Αραχωβίτη ότι φέρνει προς ψήφιση την
τροπολογία που εκείνος είχε καταθέσει, ο κ. Βορίδης επεσήμανε:
«Η διάταξη αυτή έχει συνταχθεί από την Κτηνιατρική Υπηρεσία. Αφού ήταν τόσο απλό το ζήτημα, γιατί δεν το τελείωσε ο κ. Αραχωβίτης; Δεν φτάνει που έχουν ολιγωρήσει, είναι αμελείς, δεν επέλυσαν
βασικά ζητήματα, δεν δέσμευσαν ποσά, τώρα παριστάνουν και τους
κήνσορες και τους τιμητές. Η υποκρισία περισσεύει».
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Χημικούς ή τεχνολόγους τροφίμων και μηχανοτεχνίτες ζητά για
πρόσληψη η ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ
-Η
ΑΛΜΗ
Α.Β.Ε.Ε. ζητά ΧΗΜΙΚΟΥΣ (ΑΕΙ) ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΙ) ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ (ΤΕΙ) για
θέσεις στον ποιοτικό έλεγχο ή έλεγχο γραμμών παραγωγής
του εργοστασίου της (5ο χλμ Αλεξάνδρειας Κρύας-Βρύσης,
Αλεξάνδρεια).
Απαιτούμενα προσόντα: καλή γνώση Η/Υ, καλή γνώση
Αγγλικής, ανάλογη εμπειρία. Επιπλέον γνώση Γερμανικής
γλώσσας θα εκτιμηθεί. Αποστολή πλήρους βιογραφικού
έως 13/03/2020
- Επίσης, ζητούνται μηχανοτεχνίτες - χειριστές μηχανημάτων συσκευασίας τροφίμων. Θα συνεκτιμηθούν: προηγούμενη αντίστοιχη εμπειρία, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές γνώσεις, χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή,
αγγλικής γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν αίτηση (που θα συνοδεύεται από φωτοτυπία
ταυτότητας ή διαβατηρίου) και βιογραφικό στην έδρα της
επιχείρησης, στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.
ή στα παρακάτω: e-mail: info@almifoods.gr
fax: 2333 027806
Η βιομηχανία
ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ ζητά
εποχικό προσωπικό για τις ανάγκες
της παραγωγής
του επόμενου τετραμήνου.
Συγκεκριμένα:
• Εργάτες / εργάτριες παραγωγής
• Επιστημονικό προσωπικό (γεωπόνους, χημικούς, τεχνολόγους τροφίμων, τεχνολόγους γεωπόνους)
• Τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων (μηχανικούς – ηλεκτρολόγους)
• Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στην έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ
Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης, έως και τις 30/6/2020.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία
ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου (με την άδεια εργασίας).
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027 800
Email: info@almifoods.gr

Η Ελληνική Βιομηχανία Χυμών Κ. Δέδες ΑΣΠΙΣ ΑΕ, μια από τις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, για την κάλυψη θέσεων εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων στο εργοστάσιο της στο Ζερβοχώρι Ημαθίας.
Η εταιρεία αναζητά:
• Εργάτες Παραγωγής
• Χειριστές / Βοηθούς Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων
• Τεχνίτες / εργατοτεχνίτες
• Αναλυτές χημείου
Η εταιρεία προσφέρει:
• Δωρεάν μεταφορά εργαζομένων από και προς το εργοστάσιο
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας σε υπερσύγχρονες δομές
• Κλιματιζόμενος χώρος εργασίας
• Παροχή πλήρους εξοπλισμού εργασία  • Εγγυημένες-υψηλές
αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας
(www.aspis.gr) ή απευθείας στα γραφεία της εταιρείας στο Ζερβοχώρι Ημαθίας.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την πρόσληψη:
• Αποδεικτικό ΑΦΜ – ΑΜΚΑ – Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας
• Πιστοποιητικό Υγείας
• Φωτογραφία
• Ασφαλιστική Ενημερότητα για ασφαλισμένους Ο.Γ.Α.  Για όλα τα
έγγραφα απαιτείται μια απλή φωτοτυπία.
Επιπλέον πληροφορίες Δ/νση: Ζερβοχώρι Ημαθίας, 59034
Τηλ: +30 – 23323 03100, Τμήμα Προσωπικού: κα Αλέκα Μπαράκου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρία ΑΦΟΙ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ Α.Ε. αναζητεί εργατικό
προσωπικό για το συσκευαστήριο φρούτων, άνδρες και γυναίκες, για 12μηνη απασχόληση στην έδρα της επιχείρησης
στο 18ο χλμ. Βέροιας-Σκύδρας, περιοχή Λευκαδίων. Προϋπηρεσία θα θεωρηθεί προσόν.
Για πληροφορίες
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23320 42451
e-mail: afoikalaitzidi@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρία ΑΦΟΙ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ Α.Ε. ανακοινώνει την έναρξη των δηλώσεων παραγωγής για όλους τους παραγωγούς
για την καλλιεργητικη περίοδο 2020.
Για πληροφορίες
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23320 42451
e-mail: afoikalaitzidi@gmail.com

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
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Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει του πολίτες ότι λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν,
αναπροσαρμόζει τα καθημερινά δρομολόγιά του από 12-3-2020 έως 25-3-2020.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο	 23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	
23313 50102
Πυροσβεστική 	 23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο 	
23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες
23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού
23313 51400
ΕΚΑΒ
166  
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες 	
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
2331022.342
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
23313 53124
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών 	
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών: 	
2331353416, 7
Τελωνείο	 2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)	 2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι)
2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894463,
	 2310894562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331024.598  
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879  
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 	
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 	
Α’ Υποδ/ντής: 	

2331072.222, 76.615
2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής: 	
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.643
Γραμματεία: 	
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:	 2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής: 	
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.653
Γραμματεία: 	
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: 	
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής: 	
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.669
2331076.663
Γραμματεία: 	
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
2331350632
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών:
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών 	2331350634,
2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 	
2332 3 50300
Fax: 	
2332 0 24260
ΚΕΠ: 	
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: 	
Δημοτολόγιο
Ληξιιαρχείο
Πρωτόκολλο
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
Γραφείο Προσωπικού
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου

2333 3 50100
23333 50150
23333 50130
23333 50151
23333 50144
23333 50122
23333 50142
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ.
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Ανελκυστήρα, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.23898 ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται κομπλέ
επιπλωμένη γκαρσονιέρα 29 τ.μ., μικτά κατασκευή 1978, 1 υ/δ σαλοκουζίνα και μπάνιο , 1
ος όροφος , με ανεξάρτητη θέρμανση , A/C και
ελάχιστα κοινόχρηστα μόνο 200€. Θα είναι ελεύθερο και επισκέψιμο από 1/05/2020.
Κωδ: 23286 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. στον
3ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο,
Κουζίνα και   Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη
το 1980 και διαθέτει θέρμανση Κεντρική Πετρελαίου, Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα,
Ανελκυστήρα, Ηλ. Συσκευές, Σκαλιά εισόδου, σε
πολύ κεντρικό σημείο, Τιμή: 180 €.
Κωδ: 22988 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ   ενοικιάζεται
σπάνιο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105
τ.μ. 1ος ορ. Εξαιρετικής διαρρύθμισης ,Διαμπερές και με πολύ φωτεινούς χώρους ,αποτελούμενο από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1999 και διαθέτει
θέρμανση ατομική με υπέρυθρες , η με σόμπα
πέλλετ του ενοικιαστή , θέση στάθμευσης στον
αύλιο χώρο , έχει μεγάλη βεράντα , απεριόριστη
θέα στον κάμπο και τα κουφώματα του είναι με
διπλά τζάμια , Τιμή: 300 € . Αποκλειστική διάθεση
- διαχείριση από  ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .
Κωδ: 106033  ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 108 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από
3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα και 2 Μπάνια.
Είναι κατασκευασμένο το 1994 και ανακαινίστηκε το 2009. Διαθέτει θέρμανση αυτόνομη
πετρελαίου με θερμιδοτετρητές, βλέπει σε ανοιχτωσιά, κουφώματα αλουμινίου συρόμενα με
διπλά τζάμια, με πολύ άνετους χώρους, θωρακισμένη πόρτα εισόδου, με τέντες, ανελκυστήρα,
Μπαλκόνια 30 τ.μ., με μηνιαίο μίσθωμα 320€.
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο μισθωτή. Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΚΩΔ. 23402 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Διαμέρισμα
110 τ.μ., κατασκευή 1973, 3 υ/δ, 2 ος όροφος,
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , μέτρια κατασκευή, αλουμινίου συρόμενα, ανεξάρτητη
θέρμανση , σόμπα με ξύλα η Pellet , χωρίς
ανελκυστήρα, με πολύ λίγα κοινόχρηστα, 190€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.23784 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στην Εληά
ενοικιάζεται  διαμέρισμα 113 τ.μ., 3 υ/δ, Ημιόροφος , έχει αλουμινίου συρόμενα κουφώματα
, είναι επιμελημένης κατασκευής και σε μία όμορφη πολυκατοικία, με κουζίνα ανεξάρτητη και
με κεντρική θέρμανση πετρελαίου αλλά και με
δύο αποθήκες , σε θέση περιοπής σίγουρα, με
θωρακισμένη πόρτα , ενοίκιο 250€,. Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24727 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, ενοικιάζεται ι-
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σόγειο διαμέρισμα 120τ.μ., με κοινόχρηστα
μόνο το ρεύμα της σκάλας , κατασκευή 1980,
2 υ/δ, πολύ άνετο , ατομική θέρμανση πετρελαίου και με αποθήκη μέσα , τιμή μόνο: 240€.
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

γραφειακοί χώροι 63 τ.μ., μικτά και 40 τ.μ. καθ.
καινούργια  κατασκευή του 2000, με 2 χώρους  
και WC στον 2 ο όροφο , πολύ κοντά στον Άγιο
Αντώνιο  , τιμή εξαιρετικά χαμηλή μόνο 32.000€.
ΚΩΔ.116300 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποκλειστικά από το γραφείο μας σπάνιο γραφείο  39
τ.μ. και με 17,5 τ.μ. αποθήκη στο υπόγειο 1ος
όρ. ψηλός  οικοδομή του 1999, σε πολύ καλή
κατάσταση και σε εξαιρετικά καλή τιμή, χωρίς
θέρμανση. Πρόκειται για ένα πολύ φωτεινό και
γωνιακό ακίνητο στο κέντρο της πόλης, με ανοιχτωσιά μπροστά του , Τιμή 28.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Kωδ. 22964 Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ενοικιάζεται
μεγάλη και φθηνή υπόγεια αποθήκη 150 τ.μ.,
κατασκευή 1986. Μπαίνει και αυτ/το μέσα ,
ενοίκιο μόνο 120€. Αποκλειστική διάθεση και
διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 116292 ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. στον
1 ο όροφο. Αποτελείται από έναν γραφειακό
χώρο, Κουζίνα και WC. Είναι κατασκευασμένο
το 1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Κεντρική Θέρμανση Πετρελαίου, Ανελκυστήρα,
Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 13234 Ενοικιάζεται γραφείο 30 τ.μ.
κοντά στον Άγιο Αντώνιο 3ος ορ. εξαιρετικής
προβολής 2 χώροι με δικό του WC . Ενοίκιο
μόνο 150€.
Κωδ: 22769 - Στο Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος ορ. .
Αποτελείται από 2 Χώρους,  Είναι κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα  με διπλά τζάμια και μία αποθήκη
- Τιμή: 150 € .
Κωδ. 14025 Ενοικιάζεται στον πεζόδρομο
της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 213
τ.μ. αποτελούμενη από 7 χώρους ανεξάρτητους
, φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή κατάσταση με
2 WC και ασανσέρ, με μηνιαίο μίσθωμα 700€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο,
. Είναι κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει
Κουφώματα Αλουμινίου καινούργια τιμή 150 €.
Κωδ: 23626 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα επί της Μητροπόλεως συνολικής
επιφάνειας 55 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 2
Χώρους και 2 WC, κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις, σε σημείο μεγάλης προβολής, μίσθωμα 600€ . Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23146 - Εργοχώρι επί της Σταδίου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας
65 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο ενιαίο
, είναι φωτεινό και έχει μεγάλη βιτρίνα . - Τιμή
πολύ πολύ χαμηλή μόνο 110 €. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23650   ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ΄ αποκλειστικότητα ένα νεόδμητο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 300 τ.μ.
Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1992 και διαθέτει Κουφώματα
Αλουμινίου, Πάρκινγκ μεγάλο έξω , εξαιρετικής

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
προβολής , μίσθωμα  3.000 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται
Πάρκινγκ 15τ.μ. κλειστό με άνετη πρόσβαση με
μηνιαίο μίσθωμα μόνο 50€.
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106424 - ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα ανακαινισμένη Γκαρσονιέρα
συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 3ο όροφο
χωρίς ανελκυστήρα. Μαζί με το Διαμέρισμα δίνεται και η Αέρινη Στήλη με Δικαίωμα Δόμησης
ακόμη 70τ.μ. επιπλέον. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι
κατασκευασμένη το 1991 και ανακαινίστηκε το
2010. Διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη Πετρελαίου
με Ωρομετρητές, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα
Αλουμινίου με Διπλά Τζάμια,  Επιπλωμένο ή και
χωρίς έπιπλα, Τέντες, Σκαλιά εισόδου, BBQ, με
Ανοιχτωσιά, με πολύ μεγάλη βεράντα 55 τ.μ.,
σε τιμή προφοράς μόνο: 50.000 €.  Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 104996 - ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα καινούργιο ακατοίκητο συνολικής
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 1ο ορ. Αποτελείται από
2 υ/δ , σαλόνι, κουζίνα ξεχωριστή και μπάνιο
. Είναι κατασκευασμένο το 2006 και διαθέτει
θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Διαθέτει απεριόριστη θέα, τα δε κουφώματα του είναι καινούργια συνθετικά. Διαθέτει και κλειστό πάρκινγκ με
πολύ εύκολη πρόσβαση. - Τιμή: 78.000 €.
Κωδ: 105837 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται καινούργιο σπάνιο διαμέρισμα 103 τ.μ. μικτά και 83
τ.μ. καθ. ολοκληρωμένο από τον νυν ιδιοκτήτη
, 3ος όροφος, κατασκευή 2005, 2 υ/δ, σαλόνι,
κουζίνα, μπάνιο, υπάρχει δυνατότητα και για
3ο υ/δ, βλέπει τον κάμπο της Βέροιας , διαθέτει
πολύ μεγάλη κουζίνα , ατομική θέρμανση με
αντλία θερμότητας και μεγάλο κλειστό γκαράζ,
αποθήκη στο ισόγειο ,  σε αμφιθεατρική θέση,
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία. Προσφορά σε τιμή
εκπληκτικά συμφέρουσα 110.000€ . Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105028 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται και-

νούργιο σπάνιο διαμέρισμα 110 τ.μ. μικτά , 3ος
όροφος, κατασκευή 2005, 2 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, υπάρχει δυνατότητα και για 3ο υ/δ,
βλέπει τον κάμπο της Βέροιας , διαθέτει πολύ
μεγάλη κουζίνα , ατομική θέρμανση με ατομική
θέρμανση κλειστό γκαράζ, αποθήκη στο ισόγειο
, σε αμφιθεατρική θέση, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία. Προσφορά σε τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα
110.000€ .
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13713 - ΠΙΕΡΙΩΝ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία συνολικής
επιφάνειας 160 τ.μ. 2 επιπέδων. Αποτελείται
από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1960 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο
- Τιμή: 80.000 €.
Κωδ. 13572 Πωλείται στο Πανόραμα Βέροιας Σπάνια Μονοκατοικία 175 τ.μ. επί του
κεντρικού δρόμου , πρόκειται για  ένα μοναδικό
ακίνητο σε οικόπεδο 300 τ.μ. με μία κατασκευή
πολυτελέστατη του 1992 και προσφέρεται σε
μία πολύ  χαμηλή τιμή ευκαιρίας μόνο 350.000€.
Κωδ: 13568 - Άνω Ζερβοχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας
220 τ.μ. 2 επιπέδων σε οικόπεδο 1000 τ.μ.
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, και WC. Είναι
κατασκευασμένη το 2000 και διαθέτει θέρμανση
Ατομική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, Πόρτα Θωρακισμένη, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, Συναγερμό, Τέντες, Διπλά
τζάμια - Τιμή: ευκαιρίας 80.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο με
εύκολη πρόσβαση.   Τιμή: 30.000 € .
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο
συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
- Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.
Κωδ. 12776 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, άριστοι

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13806 ΚΕΝΤΡΟ , Στο πάνω μέρος
της παλαιάς Κεντρικής πωλείται κατάστημα 44
τ.μ., ισόγειο, αυτοτελές και με  22 τ.μ. πατάρι  ,
κατασκευή 1998, διαθέτει μεγάλη βιτρίνα , πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο ακίνητο και διατίθεται σε τιμή ευκαιρίας , Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμή μόνο 40.000€.
Κωδ: 13964 πωλείται κοντά στα ΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειο κατάστημα 70 τ.μ., τετραγωνισμένο και με πολύ μεγάλη φάτσα , ακίνητο
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη,  Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Μόνο σοβαρές προτάσεις , τιμή πώλησης  
80.000€ τώρα 50.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.13710 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 101
τ.μ., και με 110 τ.μ. υπόγειο το οποίο επικοινωνεί με εσωτερικό   υδραυλικό ανελκυστήρα
, κατασκευή 2002, με δικό τους WC ,  ισόγειο,
νεόδμητο , σε εξαιρετική κατάσταση και καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια,
άριστη κατασκευή και ατομική θέρμανση πετρελαίου, σε πολύ καλή γειτονιά, κατάλληλο για
πολλαπλές χρήσεις , Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,
Τιμή 120.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 106262 ΚΕΝΤΡΟ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόριο έτοιμο σε λειτουργία , με ολόκληρο τον εξοπλισμό
κομπλέ λόγω συνταξιοδότησης. Η επιχείρηση
στεγάζεται σε ισόγειο κατάστημα μεγάλης προβολής συνολικής επιφάνειας 65 τ.μ., διαθέτει
μεγάλο και σταθερό πελατολόγιο, ζητούμενο
τίμημα μόνο 60.000€, με πολύ λογικό μίσθωμα
στα 450€. Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζητηθούν. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από
την Μεσιτική Ακινήτων.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
. Κωδ.22847  Αγροτεμάχιο στην Παλιά Λυκογιάννη 15,250 τ.μ. το μισό με ροδάκινα  12
ετών και το μισό άδειο , με δική του Πομώνα
και μπεκάκια πωλείται στην τιμή των 27.000€
ευκαιρία πρώτη.
Κωδ: 115745 - ΣΤΟ ΣΑΑΚ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριν του Μπονάνου πωλείται αγροτεμάχιο με
σύνδεση στο δίκτυο υψηλής πίεσης , συνολικής
επιφάνειας 26.100 τ.μ. άδειο η και μισθωμένο ,
με δική του βάνα , Τιμή: 58.000 €.

www.mesitiki.gr
στη Μέση Βέροιας, 6

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

200 τ.μ., 48.000 ευρώ.

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

στρέμματα, τιμή 130.000

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

Τη λ . : 6 9 4 5 1 2 2 5 8 3

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικόπεδο

ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:

Euromesitiki.

250 έως 1000 τ.μ. για α-

6972913645 κ. Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ πωλεί-

ντιπαροχή στην πόλη της

63 τ.μ. με πατάρι και υ-

ται μονοκατοικία 80 τ.μ.

Βέροιας, εκτός απο Εργα-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

πόγειο στη Βέροια, οδός

σε οικόπεδο 1000 τ.μ., με

τικές κατοικίες. Τηλ.: 6945

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τρύφωνος 3. Τηλ.: 6944

θέα το ποτάμι, και τα δύο

122583.

024468.

μαζί ή μεμονωμένα. Τηλ.:

μοτικό, 75 τ.μ., με υπό-

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται κατάστημα 170 τ.μ., πλατεία Μ. Αλεξάνδρεου 2, στάση «Δικράνι», με τριφασικό
ρεύμα. Τηλ.: 6979 083821.

Όλα τα ακίνητά μας στο

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

6981 058526.

τοικία κοντά στο 7ο Δη-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώραφο που έγινε εφαρμογή
σχεδίου πόλεως 6,6 στρέμματα, 60.000 ευρώ καθαρό,
οδός Ακαδημίας, 100 μέτρα
από το Λύκειο Μακροχωρίου. Τηλ.: 6979 083821.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κέντρο Αποκατάστασης , Κλινική η Οίκο Ευγηρίας και όχι
μόνο  στη θέση  Καβάκια πάνω στο δρόμο για
τη Ραχιά  12.000 τ.μ.  αμφιθεατρικό με θέα όλον
τον κάμπο της Ημαθίας και ορατότητα μέχρι την
Θεσ/νίκη . Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο
σε πολύ σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία, Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  τιμή 450.000€.
Κωδ: 205939 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3ο όροφο. Πρόκειται για ένα
μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου ανακαινισμένο
το οποίο αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, ένα μπάνιο πολυτελείας καθώς και
αποθήκη. Έχει καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, ευρίσκεται σε πολυκατοικία
αξιώσεων, με άνετους χώρους , με θωρακισμένη πόρτα εισόδου και αποτελεί ευκαιρία
χωρίς αμφιβολία, τιμή: 92.000 €. Ιδανικό ακίνητο
για κάποιον που αναζητεί κάτι μοναδικό στην
καρδιά της πόλης. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά
ενδιαφερόμενο.

γειο 75 τ.μ. και οικόπεδο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-

ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ 13766 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως , ορθογώνιο 425 τ.μ.,
ελαφρώς επικλινές , άρτιο και οικοδομήσιμο με
σ/δ 0,8 , πρόκειται για ευκαιρία χωρίς αμφιβολία
, τιμή μόνο 40.000€, Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 13793 ΜΕΤΟΧΙ , Οικόπεδο 529 τ.μ.,
σπάνιο , με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα ,
αμφιθεατρικό οικόπεδο φιλέτο, ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία, μόνο για αποφασιστικό αγοραστή.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 16.000 €.
Κωδ: 13826 - Στα Παλατίτσια ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 980 τ.μ. σε πολύ
καλό σημείο . Τιμή μόνο 15.000 €.
Κωδ.13787   ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο 1.820
τ.μ., εντός ζώνης , άρτιο και οικοδομίσημο , εξαιρετικό για επένδυση και για ανέγερση μονοκατοικίας , η τιμή του εξαιρετικά συμφέρουσα , μόνο 25.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ 13807 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, Οικόπεδο με συνολικά 4.003 τ.μ., απο αυτά τα 2.902 τ.μ. έχουν
τεθεί εντός του σχεδίου πόλεως , τα 685 τ.μ.
είναι ρυμοτομούμενα και τα 440 τ.μ. εκτός σχεδίου , διαθέτει μία εκπληκτική και ανεμπόδιστη
θέα , είναι ελαφρώς επικλινές , πολύ κοντά στην
Εληά προνομιούχο οικόπεδο. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία μόνο
για αποφασιστικό αγοραστή , προσφέρεται σε
τιμή ευκαιρίας μόνο από 120.000€ όλο μαζί
τώρα μόνο 90.000€.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι Π ΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ στην
Αγ. Βαρβάρα Βέροιας με τον
πλήρη εξοπλισμό του και σταθερή πελατεία. Πληροφορίες: κα Γεωργία Γαλάνη τηλ.
6908700069.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα
4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν ελεύθερο, με
απεριόριστη θέα, σε προχωρημένη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 764477 & 23310 27796.
Α Π Ο Ε ΤΑ ΙΡ Ι Α ΔΙΑ Ν Ο Μ Η Σ ζη τ ει τα ι ο δη γός με γνώσεις πληροφορικής έως 30 ετών. Εργασία σταθερή, 5νθήμερη, συνεχές ωράριο, βασικός μισθός. Δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας θα αξιολογηθεί ιδιαιτέρως. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:
kritikesdianomestypouver@gmail.com. Πληρ. στο τηλ.
23310 71670, ώρες 11.00-13.00.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8
ετών στον Βάλτο Σταυρού Βέροιας και με αντιχαλαζική προστασια. Επίσης ένα τρακτέρ UNIMOK, μία
πλατφόρμα καινούργια και μία φρέζα συρταρωτή 1,70
σχεδόν καινούργια.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6973 616847.

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι

ουζε-

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, με-

ρί στην οδό Θεσ/νίκης,

γάλη ευκαιρία πωλείται

σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.:

οικόπεδο 2 στρέμματα,

6989 592585.

άρτιο και οικοδομήσιμο,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙ-

με νερό, ρεύμα, σε πολύ

ΑΖΕΤΑΙ περιίτερο, στην

ωραία θέση. Τιμή ΜΟ-

πλατεία Καπετανίδη λό-

ΝΟ 30.000 ευρώ. Τηλ.:

γω συνταξιοδότησης.

6934 662478.

Τηλ.: 6972 670817.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ» που εδρεύει
στο Διαβατό Ημαθίας ζητεί
εργάτες - εργάτριες παραγωγής,
οδηγούς και χειριστές ανυψωτικών
μηχανημάτων.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
2331044445, 6909202921
και email asifaist@otenet.gr

14

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2020

www.laosnews.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ται επαγγελματικός χώρος 50

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγός τα-

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

τ.μ., πλήρως ανακαινισμένος,

ξί, Μηχανικός αυτοκινήτων,

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

1ος όρ., γωνιακό, δίπλα στα

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων,

Αστικά. Τηλ.: 6946 740621.

από επιχείρηση στη Βέροια

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρισμα 76 τ.μ. επί της οΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ  25 τ.μ.  επιπλωμένο, 120 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ.  ημιεπιπλωμένο, κοπλαμ, 130 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 35 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο, καλό,
280 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 35 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο, 180 €
ΡΟΛΟΙ 45 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο, καλό, 250 €
ΚΕΝΤΡΟ 50  τ.μ. ανακαινισμένο, καλό, θέα, 220 €
ΝΑΟΥΣΑ 55 τ.μ. καλό, επιπλωμένο, ανακαινισμένο, 240 €
ΚΕΝΤΡΟ 60 τ.μ. ανακαινισμένο, θέα, 200 €
ΡΟΛΟΙ 60 τ.μ. διαμπερές, άνετο, 190 €
ΚΤΕΛ 75 τ.μ. κόπλαμ, θωρακισμένη, καλό, 200 €
EΛΗΑ 87 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα, διαμπερές, 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. , ανακαινισμένο, ατομ.λέβητα, 280 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. καλό, επιπλωμένο, 250 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.μ. σε καλή κατάσταση,
200€
ΠΙΕΡΙΩΝ 95 τ.μ. καλό, ατομ. λέβητα, θέα, 380 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 100 τ.μ. καλό με 3 υ/δ, 290 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 100 τ.μ. 10ετίας, λουξ, 400 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. , ανακαινισμένο & επιπλωμένο, 280 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία λουξ, κομπλέ, 500 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ μεζονέτα, 400 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 40 τ.μ. ευκαιρία, 13.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 50 τ.μ. καλό, 16.000 €
ΡΟΛΟΙ 55 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο, 34.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας με αποθήκη & ηλιακό 37.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 65 τ.μ., ευκαιρία, με parking, 35.000 €
ΑΝΟΞΕΩΣ 65 τ.μ. ευκαιρία, 16.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. μονοκατοικία με οικόπεδο,
18.000 €
ΡΟΛΟΙ 78 τ.μ. ευκαιρία, θέα, επενδυτικό, 29.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. ανακαινισμένο , καλό, θέα, 54.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. θέα, καλό, 37.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 τ.μ. θέα, διαμπερές, καλό, 67.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 105 τ.μ. 18 ετών με 3 υ/δ, ευκαιρία, 75.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. ημιτελής μονοκατοικία, 22.000 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 140 τ.μ. μονοκατοικία, επενδυτικό, 57.000 €
ΝΑΟΥΣΑ 150 τ.μ. ημιτελής μεζονέτα , ευκαιρία, 29.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ 35 τ.μ. πολύ καλό, 220 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 500 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. 14ετίας, καλό, 480 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 130 τ.μ. με καλή προβολή, 700 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 250 τ.μ. 1.200 €
ΛΑΙΚΗ 300 τ.μ. 2.200 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.600 μέτρα , 8.000 €
ΚΑΒΑΣΙΛΑ 6.000 μέτρα, 10.000 €
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.000 μέτρα, με δέντρα 6 ετών, 26.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 14.000 μέτρα, 28.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 26.000 μέτρα στον δρόμο, 95.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 160 μέτρα, με θέ€α, 29.000 €
ΔΟΒΡΑ 420 μέτρα, 55.000
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 450 μέτρα, με οικοδομική άδεια, 50.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 18.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 570 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 27.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κρεοπωλείο πλήρως εξοπλισμένο, σε χωριό δίπλα στην Βέροια, ενοίκιο 380 € / μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστάσιο χρωμάτων με κτιριακές εγκαταστάσεις, σε πλήρη λειτουργία & με 2 υποκαταστήματα λιανικής
πώλησης, 300.000 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

δού Γρεβενών 11 και Ερμού

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

κανοποιητικη αμοιβή. Τηλ. ε-

γωνία, πραγματικός λουλου-

ΕΡΓΑΣΙΑ

πικοινωνίας: 2331071553 &

δότοπος, με καλοριφέρ, κλι-

Η   ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ

2331062900. Ώρες επικοινω-

ματισμό, χώρο πάρκινγκ, δί-

‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζητάει

χως κοινόχρηστα στη Βέροια.

να προσλάβει για μόνιμη απα-

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Σκυροδέματος

Πληρ. τηλ.: 6949 215864.

σχόληση, εξωτερικό πωλητή ή

«ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ» ζητά οδη-

πωλήτρια για τους Νομούς Η-

γούς μπετονιέρας, οδηγούς

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

μαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης.

επικαθήμενου και χειριστές

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Απαραίτητα προσόντα, ευχέρεια

αντλίας σκυροδέματος. Τηλ.:

ΧΩΡΩΝ

λόγου, αγγλική γλώσσα, δίπλω-

6948 549279 & 23320 43050.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο

μα αυτοκινήτου, άδεια εργασίας

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για

Ακροπόλεως, στην καινούργια

προσωπικού ασφαλείας, εμπει-

εργαστήριο επεξεργασίας

γέφυρα «Κούσιου». Τηλ.: 6984

ρία με βιογραφικό και συστάσεις.

κρεάτων, καθώς και οδηγός

108684.

Μισθός, ασφάλιση και ποσοστά.

με επαγγελματικό δίπλωμα.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύ-

Παραλαβή δικαιολογητικών με

Πληρ. 23320 42608.

χωροι χώροι για γραφεία,

συνέντευξη στα κεντρικά γρα-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για σέρ-

φροντιστήριο, ή εργαστήριο

φεία μας, Θεσσαλονίκης 45

βις σε καφέ-μπαρ. Πληροφο-

και υπηρεσίες. Είναι ανα-

Βέροια www.securitytsiflidis.gr-

ρίες: 6980 760244.

καινισμένοι, 2 WC και λο-

sales@securitytsiflidis.gr- Τηλ.

γικό ενοίκιο. Αριστοτέλους

2331027102.

6949087741.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζε-

Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη Χαρίεσσα Ναούσης εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και 100 τ.μ. περίπου το σπίτι με επιπλέον
αποθηκευτικούς χώρους. Πληρ. τηλ.: 6981 906509.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ:
A) ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - Άνδρες, Γυναίκες
B) ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
·ΓΕΩΠΟΝΟΣ
·ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
·ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ / ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
·ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
·ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718
Υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων στο:
ergasiamrk@gmail.com
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί
Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο
2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ.,
55.000 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα κέντρο με 2 και Σ,
Κ 80 τ.μ. και 110 τ.μ. 280 ευρώ και
400 ευρώ και 200 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα
κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και με 2Δ,
Σ, Κ, WC από 180 ευρώ και 220
ευρώ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώ και 70.000 ευρώ

νίας:: 9:00 με 18:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Βέροια που δραστηριοποιείται

18. Τηλ. 23310 23140 &

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 τμ.
με κτίσμα δυόροφο σε τιμή ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδομή και κατάστημα με υπόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. περιοχή Παπάγου
στα μπετά 100 τ.μ. ο κάθε όροφος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα Πιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/ΝΑ με
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώ και 110.000 ευρώ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό
11 στρέμματα στη Μελίκη (περιοχή

για πλήρη απασχόληση. Ι-

ΖΗΤOYNΤΑΙ: 1. οδηγός ταξί και 2. μηχανικός αυτοκινήτων
από επιχείρηση στη Βέροια για πλήρη απασχόληση. Ικανοποιητική αμοιβή. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331071553 &
2331062900. Ώρες επικοινωνίας: 9:00 με 18:00.
Ο εκδοτικός οίκος Super Course ELT Publishing,
στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας του, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα: Customer
Service Agent
Ο Customer Service Agent θα ασχολείται με την επίλυση
εκπαιδευτικών ζητημάτων των συνεργατών μας, θα ενημερώνει για τους νέους μας τίτλους βιβλίων, θα δίνει συμβουλές και
θα προτείνει τρόπους διδασκαλίας.
Απαιτούμενα χαρακτηριστικά / ικανότητες:
-Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας
-Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία
-Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
-Άριστες οργανωτικές ικανότητες και ομαδικότητα
Επιθυμητά Προσόντα:
-Καλή γνώση H/Y και χειρισμού εφαρμογών ΜS Office
(Word, Excel)
-Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί  
Η Εταιρεία προσφέρει:
-Πενθήμερη απασχόληση
-Δίμηνη εκπαίδευση με αποδοχές
-Συνεχή εκπαίδευση από καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό
τους σημείωμα στο e-mail cv@supercourse.gr, αναφέροντας  τον κωδικό θέσης CSA_19, έως τις 10/06/20.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής
Απαιτούμενα προσόντα:
-Άριστη γμώση Αγγλικών
-Πολύ καλή γνώση Η/Υ και Office
-Δίπλωμα οδήγησης
-Άνεση επικοινωνίας, ομαδικότητα, αντίληψη, κατανόηση
Έδρα της εταιρίας στη Βέροια.
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική δ/νση: sidiropoulosfert@gmail.com.
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στο χώρο της ενοικίασης και εγκατάστασης σκαλωσιών, αναζητά άμεσα
τεχνίτες για εργασία. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6947 071526.

Προσφορές της εβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο
Λαζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε
400 τ.μ. οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου
με γνώσεις Η/Υ και επιπλέον άτομα
για την παραγωγή ιδιωτικής εταιρίας.
Τηλ.: 6974 312313, 6974 814606.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο γήπε-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρί-

δο 65 τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανα-

ζει μισθοδοσία κατά προτίμηση του

καίνισης. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο στο Πανόραμα 4.500 τ.μ. κολλητά στον οικισμό με πανοραμική θέα. Τιμή πώλησης 40.000
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% της οικοδομής στην Ελιά πρώην «NOTA NOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 58 στρεμμάτων στο 2ο πόδι της Χαλκιδικής
πρώτο στη θάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο 105 τ.μ., 2ος όρ. με ασανσέρ.
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλη σαλοκουζίνα, W.C. Είναι σε καλή
κατάσταση φωτεινό με μπαλκόνι μπρος και πίσω. Τιμή πώλησης
70.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη Νέα Νικομήδεια 5 στρέμματα πολύ
κοντά στο χωριό, ποτίζεται με κατάκλυση μέσω δικτύου. Τιμή
πώλησης 12.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στη Βέροια στο κέντρο με 74 τ.μ. ισόγειο,
74 τ.μ. υπόγειο και 30 τ.μ. πατάρι. Τιμή πώλησης 130.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στην Κεντρικής 45 τ.μ. με 45 τμ. πατάρι.
Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο στα Ασώματα 3.200 με ρεύμα,
νερό, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή πώλησης 110.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, 4ος με ασανσέρ,
ρετιρέ με πολύ καλή μόνωση 75 τ.μ. με τεράστιο μπαλκόνι που
κοιτά μπροστά. Έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-Κωδ. 94 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40
τ.μ. με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό
σημείο, τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ
καλό σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 201 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση.
Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε
220 τ.μ. οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε
468 τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό
σημείο. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο
κέντρο. Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ.,
1ος όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα
ροδάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.950 τ.μ. στους Γεωργιανούς με ρεύμα,
νερό, θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στο κέντρο 45 τ.μ. με πατάρι,
πλήρως ανακαινισμένο ενοίκιο 180 ευρώ

προγράμματος Epsilon για Λογιστικό
Γραφείο. Τηλ.: 23310 76870 & 6932
245383.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τη
φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων για 24ωρη βάση. Τηλ.: 6986
276287.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDI Α4, 1800 κυβικά, μοντέλο 1996, υγραέριο, 160.000 χιλιόμετρα, μαύρο χρώμα. Τηλ.: 6973 473304.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από
τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες
πληροφορίες στο 6981 088721.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερικό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτητη
οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο και
2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€.
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο,
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάσταση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δωμάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη η κατοικία.
Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 120.000€(κωδ
ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμένο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδΠΔ21)
Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση,
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κουζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαίου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώροι.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ - ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπάνιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3ΔΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη,
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC,
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)
ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δένδρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια Τιμή
30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε παραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ροδάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)
Τα ως άνω ακίνητα είναι μερικά από αυτά που διαθέτει
το γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2331068080 και
6973735020. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανα-

ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από τη Βέ-

καινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή

ροια, επιθυμεί γνωριμία με κοπέλα

στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και συνέπεια

25-40 ετών. Τηλ.: 6974 706470.

στο χρόνο. Τηλ.: 6944 764477 κ. Δημήτρης.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για
οοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984 040769.

ΠΑΛΙΑΤΖΗΣ-ΚΗΠΟΥΡΟΣ:
Καθαρίζω παλιά σπίτια, υπόγεια,
αποθήκες, αγοράζω παντός είδους
παλιά αντικείμενα, ποδήλατα, μηχανάκια κ.λπ. Επίσης αγοράζω και
παραδοσιακές στολές. Τηλ.: 6971
678756 κ. Παύλος.

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

80.000€

125 μ2   1ος όροφος   4Δ-

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

ΣΚΧΛΚ WC ΑΠ διαμπερές

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

110.000€

30.000€

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

90 μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚ-

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

ΧΛΚ ΑΠ θ. σταθ. ατ. λέβη-

50.000€

τας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

κτίσμα εντός οικοπέδου

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣ-

900 μ2 40.000€

ΚΤΛΚ 48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

287 μ2 με θέα 40.000€

68 μ2   2ος όροφος λούξ

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

τζάκι ατ, θερμ. αποθήκη θ.

110 μ2 κέντρο 75.000€

σταθμ. 65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστη-

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

μα 118 μ2 κέντρο (νοικια-

85 μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ.

σμένο) 140.000€

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

θερμ. κέντρο 55.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοι-

1444 μ2 Γιοτζαλίκια

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

κία 90 μ2   εντός οικοπέ-

14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

δου 800 μ2 σούπερ λούξ

409 μ2 Γιοτζαλίκια

CMYK
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P Αρχίσαμε πάλι τις ταρζανιές του έθνους. Φαίνεται πως
όταν δίνεις κάπου τον
καλύτερό εαυτό σου,
μένεις με τον χειρότερο…
P Νεότερα επιστημονικά δεδομέν α . Ο κο ρ ω ν ο ϊ ό ς
δ ε ν κο λ λ ά ε ι α π ό
κουνούπι. Και πού
το ξέρουν; Ρώτησαν
κουνούπι και τους
απάντησε κατηγορηματικά;
P Κι αν τους έλεγε ψέματα;

είναι το ασθενές και ποιο το ισχυρό φύλο.

P Ούτε στη Βουλή τόσο μαγειρείο σάς λέω!

P

P Πρέπει να το έβλεπε φανατικά ο Κυριάκος το μάστερ σεφ για να προτείνει γυναίκα
πρόεδρο δημοκρατίας.

P Παρότι φανατικά εμβολιασμένοι στην ανο-

P Κι εγώ σου λέω, βλέπει μάστερ ελληνικό
σεφ ο Ερντογάν: από τι θα φοβηθεί περισσότερο;
Από Γιώργο, Μπέλλο και Σταυρή; Ή μήπως από
Μαρία, Ντέμη και Κατερίνα;

Λίγο ακόμη διαδίκτυο να διαβάζαμε
αυτόν τον καιρό, θα την παθαίναμε κι εμείς τη
συνωμοσία μας.
ησία.

P Κι απ’ ό,τι άκουσα, ο ιός το καλοκαίρι
δεν θα κολλάει ούτε από Σουηδέζα.

P Εφιάλτης στον δρόμο με τις λευκές.

P Αυτή η ανοσία της αγέλης είναι που θα
γεμίσει και φέτος τα νησιά με αγελαίο έρωτα. Διαλέχτε!

P Εγώ λέω μήπως να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε αλλιώς και τη στρατηγική μας στις ένοπλες
δυνάμεις.

P Κατά τα λοιπά. Βλέπεις φέτος ένα επεισόδιο μάστερ σεφ και αναθεωρείς για το ποιο

Αυτά προς ώρας, διότι δεν μ’ αφήνει να
γράψω παραπάνω η αγάπη.

P Και:
Ένας διαρρήκτης μπαίνει σένα διαμέρισμα
για… μεροκάματο και κατά την είσοδό του στην
κρεβατοκάμαρα, ανάβουν ξαφνικά τα φώτα και
βλέπει στο κρεβάτι ένα ζευγάρι ηλικιωμένων να
τον κοιτάζουν έκπληκτοι.
”Λυπάμαι, αλλά τώρα που με είδατε πρέπει να
σας σκοτώσω, αλλιώς θα με καταδώσετε στην αστυνομία!!” λέει ο διαρρήκτης και βγάζει ένα όπλο.
”Όχι, σε παρακαλούμε πολύ μη μας σκοτώσεις!! Πάρε ό,τι θες και εμείς δε θα σε μαρτυρήσουμε”, του απαντάνε με μία φωνή οι ταλαίπωροι
ηλικιωμένοι.
Όμως ο διαρρήκτης είναι ανένδοτος:
”Δεν θα γλυτώσετε… και πρώτα εσύ παλιόγρια!! Έλα εδώ και γονάτισε!”
Σηκώνεται η γιαγιά και γονατίζει μπροστά του.
Ο διαρρήκτης με το όπλο στο κεφάλι της τη ρω-

τάει:
”Πες μου πώς σε λένε;”
”Λίζα“, απαντάει κλαίγοντας η γιαγιά.
Τότε ξαφνικά ο κλέφτης βάζει τα κλάματα και
της λέει:
”Λίζα έλεγαν και την αγαπημένη μου τη γιαγιά,
που την έχασα πέρσι. Επειδή έχεις το όνομά της
θα σου χαρίσω τη ζωή!” και εκείνη αρχίζει να του
φιλάει τα χέρια ανακουφισμένη.
”Εσύ όμως θα πεθάνεις τώρα!” γυρίζει και λέει
στον παππού, ο οποίος κλαίει και τον παρακαλεί
για τη ζωή του.
Ο κλέφτης βάζει το όπλο στο κεφάλι του παππού και τον ρωτάει:
”Πες μου πώς σε λένε”!
Και εκείνος:
”Εεε… Θανάση με λένε, αλλά οι φίλοι μου με
φωνάζουν Λίζα”!
Κ.Π.

ΥΠΠΟ: Από 15 Ιουλίου οι πολιτιστικές εκδηλώσεις
μόνο σε ανοικτούς χώρους και με αποστάσεις
-Μέτρα στήριξης καλλιτεχνών και εξειδικευμένες δράσεις, ανακοίνωσε η Λίνα Μενδώνη
Τις εξειδικευμένες δράσεις για τη βραχυπρόθεσμη και
μεσοπρόθεσμη στήριξη του κλάδου του Πολιτισμού, οι οποίες
συζητήθηκαν χτες σε τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό,
Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσίασε χθες η υπουργός Λίνα Μενδώνη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον
κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα.
Ως προς τα άμεσα μέτρα στήριξης τόνισε ότι «από 13/5
ως 19/5 θα πάρουν τα 800 ευρώ όσοι έλαβαν το ειδικό εποχικό επίδομα Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2019 και δεν είναι
δικαιούχοι τακτικής ανεργίας του πρώτου τριμήνου του 2020.
«Δικαιούχοι της οικονομικής στήριξης των 800 ευρώ έχουν
καταστεί όλοι οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έληξαν πρόωρα πριν το συμβατικό τους χρόνο, κατά το
διάστημα 1 Μαρτίου ως 20 Μαρτίου 2020. Από χθες 7 Μαίου
ως και τις 10/5, μετά από υπεύθυνη δήλωση εργοδοτών και
μετά από υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων στο ΕΡΓΑΝΗ
του υπουργείου Εργασίας, από 8/5 ως 12/5, οι εργαζόμενοι
καθίστανται δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης των 800
ευρώ, πληρωτέων από 14 και 15/5», είπε
Σύμφωνα με την υπουργό, από τις 13/05 θα λειτουργήσει πλατφόρμα στον ιστοχώρο artandcultureprofessionals.
services.gov.gr στο ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας για την καταγραφή καλλιτεχνών και δημιουργών ανά κλάδο το οποίο θα μετεξελιχθεί
σε Μητρώο Καλλιτεχνών και Δημιουργών του ΥΠΠΟΑ.
Επιπλέον εντάσσονται και καλύπτονται αναδρομικά όσοι απασχολήθηκαν περισσότερο του ενός εργοδότη κατά το διάστημα 15/3/20 ως
και 20/4/20 και είχαν κατά μέσο όρο εβδομαδιαίως μέχρι 30% συνολικά
ώρες εργασίας. Θα λάβουν τα 800 ευρώ μεταξύ 14 και 15.5.2020, μετά
από δήλωσή τους στο ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα και με σχετική Εγκύκλιο του
Υπουργείου Εργασίας.
* Όσοι από 1/6/2019 έως την 1/3//2020 έχουν εκτελέσει περιστασιακή εργασία με 6 μεροκάματα το μήνα ή 50 μεροκάματα συνολικά το
διάστημα αυτό, θα λάβουν τα 800 ευρώ.
* Με ειδική ρύθμιση εντάσσονται και καλύπτονται αναδρομικά και οι
ταξιθέτες και ταξιθέτριες του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
* Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες, συνεχίζεται η στήριξη και τον
Μάιο. Ένα σύνολο 24 εκατομμύρια ευρώ για τους μισθωτούς και απασχολούμενους του Πολιτισμού, συν όλες τις άλλες κατηγορίες εργαζομένων στον κλάδο. Οι εργαζόμενοι του Πολιτισμού περιλαμβάνονται στο
ευρύτερο πλάνο στήριξης όλων των κλάδων.
«Δεν υπήρξε εξαίρεση για το παρελθόν, δεν υπάρχει εξαίρεση και
για το παρόν και αν χρειαστεί και για το επόμενο διάστημα», τόνισε η
υπουργός.

* Στήριξη των εγγεγραμμένων ΑΜΚΕ Πολιτισμού στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ, κατόπιν ειδικής πρόσκλησης. «Ήταν
ένα πάγιο αίτημα αυτών των επιχειρήσεων, κυρίως μικρών και μικρομεσαίων. Θα βγει τις επόμενες μέρες ειδική πρόσκληση από το ΥΠΠΟΑ
και θα επιχορηγηθούν απευθείας με περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ»,
διευκρίνισε η κ. Μενδώνη.
Άλλα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την υπουργό αφορούν την
προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων Δημιουργών με την άμεση ψήφιση διατάξεων κατά της πειρατείας (dynamic site blocking). «Αυτό
σημαίνει προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών. Ενισχύει τους
δημιουργούς όλων των κλάδων, ιδιαίτερα όμως της μουσικής, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης», τόνισε η υπουργός.
Επίσης, ως προς τα ΔΗΠΕΘΕ, θα υπάρξει άμεση εκταμίευση του
συνόλου της επιχορήγησής τους, χωρίς προϋποθέσεις. «Επιπλέον δώσαμε επιχορήγηση στο κάθε ένα 20.000 ευρώ προκειμένου να απασχολήσουν πολιτιστικές δυνάμεις των περιφερειών τους και να αναπτύξουν
εκπαιδευτικά προγράμματα», δήλωσε η κ. Μενδώνη.
Ως προς τα αναπτυξιακά μέτρα στο Επιχορηγούμενο Θέατρο
(ΑΜΚΕ), αποφασίστηκε:
* Διπλασιασμός του ποσού επιχορηγήσεων για το 2020
* Επέκταση της θεατρικής περιόδου 2019-2020 ως 31.05.21
* Επέκταση της θεατρικής περιόδου 2020-2021 ως 31.12.21
* Δεν θα ζητηθεί, σε καμία περίπτωση, επιστροφή των επιχορηγήσε-

ων, ακόμα και αν δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν οι παραστάσεις
Αντίστοιχα, στον Επιχορηγούμενο Χορό (ΑΜΚΕ), θα υπάρξει:
* Διπλασιασμός του ποσού επιχορηγήσεων για το 2020
* Επέκταση της περιόδου 2019-2020 ως 31.08.21
* Επέκταση της περιόδου 2020-2021 ως 31.12.21
* Δεν θα ζητηθεί, σε καμία περίπτωση, επιστροφή των επιχορηγήσεων, ακόμα και αν δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν οι παραστάσεις
Ένα καινούργιο μέτρο είναι το κουπόνι πολιτιστικών παραγωγών.
Όπως ενημέρωσε η υπουργός, θα υπάρξει κουπόνι με 18μηνη ισχύ,
που θα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης πολιτιστικών δρωμένων
στο μέλλον για όσους είχαν κλείσει εισιτήρια για παραγωγές που ακυρώθηκαν. Ένα «ξεχωριστό μέτρο, το οποίο αναδεικνύει την κοινωνική
διάσταση του πολιτισμού», είναι το πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας για 10.000 ανθρώπους του Πολιτισμού, ύψους 13.000.000 ευρώ, με
κοινωνικά και λοιπά κριτήρια, μετά από μοριοδότησή τους. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν επιταγή κοινωνικής εργασίας 1.000 ευρώ με πλήρεις
ασφαλιστικές εισφορές για την απασχόλησή τους, για περίοδο 3 μηνών
(15.6.2020 έως 15.9.2020) και για 20 ημερομίσθια, ανάλογα με την ειδικότητά τους.
Ως προς τα προγράμματα για ανέργους, θα υπάρξει δυνατότητα ένταξης σε προγράμματα του υπουργείου Εργασίας που αφορούν:
* Πρόγραμμα 8.500 θέσεων για άτομα 55-67 ετών
* Πρόγραμμα για 36.500 ανέργους σε δήμους και σε ΝΠΔΔ με υψηλή μοριοδότηση για μακροχρόνια ανέργους
* Προγράμματα που ακολουθούν για περίπου 100.000 ανέργους.
Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, πρόβες, γυρίσματα, θερινά σινεμά
Οι αρχαιολογικοί χώροι ανοίγουν στις 18 Μαΐου, την ίδια ημερομηνία
που ξεκινούν οι πρόβες και τα κινηματογραφικά γυρίσματα, ενώ τα θερινά σινεμά ανοίγουν την 1η Ιουνίου, τα μουσεία στις 15 Ιουνίου και τα
πολιτιστικά δρώμενα σε ανοικτούς χώρους αρχίζουν από τις 15 Ιουλίου,
με την ατομική ευθύνη να είναι καθοριστικής σημασίας.
Ως προς τα ζωντανά θεάματα και δρώμενα, θα ξεκινήσουν μετά
τις 15 Ιουλίου, μόνο σε ανοικτούς χώρους. Τα άτομα -με μη ιατρική
μάσκα- που μπορούν να βρίσκονται στη σκηνή πρέπει να τηρούν τις
ενδεδειγμένες αποστάσεις, τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ τους. Όριο
πληρότητας 40%, ώστε να τηρούνται οι ανάλογες αποστάσεις. Η σκηνή
θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 3 μέτρα από την πρώτη σειρά καθισμάτων. Σε περίπτωση εκδήλωσης όπου το κοινό είναι όρθιο θα πρέπει
να τηρείται η απόσταση του 1,5 μέτρου. Επίσης, ισχύουν κι εδώ η σύσταση χρήσης προστατευτικής μάσκας και αλκοολούχου αντισηπτικού
διαλύματος για το κοινό, οι ειδικοί κανόνες για τους χώρους υγιεινής και
όλοι οι υπόλοιποι κανόνες υγιεινής.

