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5η δόση από το Υπουργείο Εσωτερικών

Συνέντευξη του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ 
Χρήστου Γιαννούλη στον ΑΚΟΥ 99.6
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Το σχέδιο «Pure Naoussa- Καθαρή 
Νάουσα» βάζει μπρος 

ο  Δήμος, για προσέλκυση φίλων 
του εναλλακτικού τουρισμού

Φρόσω Καρασαρλίδου: 
Τηλεδιάσκεψη 

με εκπροσώπους
επαγγελματοβιοτεχνών, 

εμπόρων και 
επιχειρήσεων για τις 

επιπτώσεις της 
πανδημίας στον 

επιχειρηματικό κλάδο
Σελ. 5

Σελ. 7

1,5 εκατ. ευρώ στους τρεις 
Δήμους της Ημαθίας για 

λειτουργικά και μισθοδοσία

Στις 3 Ιουνίου 2020 αναμένεται να 
συζητηθεί η ένσταση Κουτσουπιά 

κατά Τσαβδαρίδη στο «εκλογοδικείο»

Συμβολαιογράφος 
Δ. Τζίμας στον 

ΑΚΟΥ 99.6: 
«Συνεχίζουν

 να είναι 
μπλοκαρισμένες
οι μεταβιβάσεις

 ακινήτων»

Η εταιρεία 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 

με έδρα τα Γιαννιτσά , στα πλαίσια
 επενδύσεων και ανάπτυξης 

των παραγωγικών της δραστηριοτήτων, 
αναζητά μηχανικούς – τεχνικούς 

και χειριστές κλαρκ με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος.

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

Η Βέροια με την απένταξη 
θα είναι όμηρος σε ενεργειακούς 

«νταβατζήδες» 
-”Λέει ψέματα δημοσίως η υπουργός

 Παιδείας για τις κάμερες”
Σελ. 3
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2020 μέχρι στιγμής: 
Κορωνοϊός, χιόνια

και καύσωνας ρεκόρ!!!
  Αν μη τι άλλο το 2020 δεν σταματά να μας 
εκπλήσσει ακόμη και με τα καιρικά φαινόμενα. Το 
Πρωταπριλιάτικο χιόνι που έφτασε στα ορεινά μας 
σχεδόν το μισό μέτρο, διαδέχεται ο πρωτοφανής 
Μαγιάτικος καύσωνας ρεκόρ σύμφωνα με τις 
προβλέψεις των μετεωρολόγων που θα αγγίξει το 
40αρι!!! Και όλα αυτά υπό την πρωτόγνωρη κατάσταση 
εγκλεισμού και καραντίνας λόγω πανδημίας 
κορωνοϊού όταν είχε τα χιόνια και με τον υδράργυρο 
στα ύψη τώρα που χαλάρωσαν τα μέτρα και έρχεται 
σταδιακά η απελευθέρωση. Ότι και να σχολιάσουμε 
είναι λίγο, μπροστά σε αυτά που θα σκέφτεται και 
θα γράψει για την συγκεκριμένη περίοδο ο ιστορικός 
του μέλλοντος για τον οποίο η κατάσταση θα φαντάζει 
ως σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας…και η 
χρονιά δεν έφυγε ακόμη!  
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
επί της Εγνατίας Οδού

για αντικατάσταση ασφαλτικών

Γιατηνομαλήκαιασφαλήδιεξαγωγήτηςοδικήςκυκλοφορί-
ας,τηνπρόληψητωντροχαίωνατυχημάτων,τηνεξυπηρέτηση
και ασφάλεια του κοινού κατά τις εργασίες αντικατάστασης
ασφαλτικών επί τηςΕγνατίαςΟδού και ειδικότεραστο τμήμα
Κουλούρας-ΝησελίουΑλεξάνδρειας,ηΔιεύθυνσηΑστυνομίας
αποφάσισε:

Τονκατάπερίπτωσηαποκλεισμό,τηςδεξιάςήτηςαριστε-
ρήςλωρίδαςκυκλοφορίαςστοπαραπάνωτμήματηςΕγνατίας
Οδού,από18έως22Μαΐου2020καιαπότηνανατολήέωςτη
δύσητουηλίου.

Η εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετείται, καθεκάστη των
εργασιών,πριν την έναρξη και μετά τοπέρας των εργασιών
(ανατολή–δύσηηλίου)από τηνανάδοχο εταιρεία του έργου
«ΑΚΤΩΡΑ.Τ.Ε.», με μέριμνα και υπό την επίβλεψη της «Ε-
ΓΝΑΤΙΑΟΔΟΣΑ.Ε.».

Οιπαραβάτεςτηςαπόφασηςαυτής,διώκονταικαιτιμωρού-
νταισύμφωναμετοννόμο.

Συμβολαιογράφος Δ. Τζίμας στον ΑΚΟΥ 99.6: 
«Συνεχίζουν να είναι μπλοκαρισμένες

οι μεταβιβάσεις ακινήτων»

Ζητήματαουσίαςκαιπροβλήματαπουαφορούνόχιμόνοτονεπαγγελματικόκλάδοτους,αλλάγενικότερατιςμε-
ταβιβάσειςακινήτωνέθιξεστηντηλεφωνικήεπικοινωνίαπουείχεμετηνεκπομπήΛαϊκά&ΑιρετικάστονΑΚΟΥ99.6,
ο συμβολαιογράφοςΒέροιας και αντιπρόεδρος του συμβολαιογραφικούσυλλόγουΕφετείουΘες/νικηςΔημήτρης
Τζίμας.Ο κ.Τζίμαςμίλησε για τοουσιαστικό«πάγωμα» τωνσυμβολαιογραφικώνπράξεωνκατά τηνπερίοδο των
αυστηρώνπεριοριστικώνμέτρων,αφούόπωςείπεοσυμβολαιογράφοςαπαιτείταιναέχειπροσωπικήεπαφήμετον
συναλλασσόμενο,ταυποθηκοφυλακεία,ταδικαστήριακαιοιεφορίεςδενμπορούσανναεξυπηρετήσουν,επομένως
παρόλοπουεπισήμωςδενήτανκλειστάτασυμβολαιογραφεία,πρακτικάδενμπορούσανναπροχωρήσουνοιυποθέ-
σεις.Αναφέρθηκεωστόσοστηνσυνέχισητωνπροβλημάτωνστηνδιενέργειασυμβολαιογραφικώνπράξεων,εξαιτίας
πρόσφατωννομοθετημάτωνπουδημιουργούνπρόσθετηγραφειοκρατείακαιπροςτοπαρόνανυπέρβλητακωλύματα
μετηνασφαλιστικήενημερότηταπουαπαιτείταικαιτηνηλεκτρονικήπλατφόρμαπουδενείναισεισχύ.Επιπλέονοκ.
Τζίμαςέβαλεστοτραπέζιτοπρόβλημαπουθαπροκύψειότανενεργοποιηθείτοηλεκτρονικόσύστημαμεταβιβάσεων,
αφούυπάρχουν«σημείατριβής»,όπωςοιδιαφορετικοίτρόποιυπολογισμούτωναντικειμενικώναξιών,πουθαμπλο-
κάρουνκαιπάλιτηνκατάσταση.Πρότεινεναυπάρξειαναστολήστηνλειτουργίααυτώντωνσυστημάτων,εωσότουεί-
ναιέτοιμοκαιτοσύστημακαιοισυμβολαιογράφοιγιαναπροχωρήσουνμεασφάλειαστηνδιενέργειαπράξεων,χωρίς
λάθηκαιεμπόδιαειςβάροςτωνπολιτών.(δείτε το βίντεο στο laosnews.gr)

Στηφάσημόνωσηςτουκαταστρώματος
ηγέφυραΚούσιου

Οκαλόςκαιρόςδείχνειότιβοηθάειτιςεργασίεςκιέτσι,ηολοκλήρωσητηςΓέφυραςΚούσιουφαίνεταιναεπιτευχτεί
εντός χρονοδιαγράμματος.Μετά τηνολοκλήρωση τωνπεζοδρομίων καιστις δυοπλευρές, ξεκίνησαν και οι  εργασίες
μόνωσης.Θαακολουθήσειτομπετόνκαιηασφαλτόστρωση…Τελευταίοστάδιο,ησύνδεσητηςγέφυραςμετιςοδούς
ΑκροπόλεωςκαιΒλάχωνΗρωίδων,στηνπλατείακτηνιατρείου,προστατευτικάκαιφωτισμός.

Ανόλαπάνεομαλά,στοτέλοςΙουνίουμπορείνατηνπερπατήσουμε!

Στις3Ιουνίου2020αναμένεταινασυζητηθεί
ηένστασηΚουτσουπιάκατάΤσαβδαρίδη

στο«εκλογοδικείο»
Στις3Ιουνίου2020,μετάαπόπολλέςκαθυστερήσεις,

αναμένεται - σύμφωνα με πληροφορίες του InVeria.gr
-νασυζητηθείηένστασηπουυπέβαλεουποψήφιοςβου-
λευτήςΗμαθίαςμετηΝΔΦώτηςΚουτσουπιάς,κατάτου
τρίτου σεψήφους εκλεγμένου βουλευτή του κόμματος,
ΛάζαρουΤσαβδαρίδη.

ΟεκπαιδευτικόςκαιστέλεχοςτουΠολιτικούΜητρώου
τηςΝΔΦώτηςΚουτσουπιάς ισχυρίζεταιστηνπροσφυγή
τουστο «εκλογοδικείο» ότι οΛάζαροςΤσαβδαρίδης δεν
είχε δικαίωμα να είναι υποψήφιος, αφού εργαζότανως
νομικός σύμβουλος στοΔ. Βέροιας, με σύμβαση αορί-
στου χρόνου και δεν υπέβαλε τηνπαραίτησή τουπριν
τηνανακήρυξητωνυποψηφιοτήτων,κάτιπουαντικρούει
ηπλευράΤσαβδαρίδη υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει
ασυμβίβαστοκαιηυποψηφιότητάτουήτανσύννομη.

Ωστόσο,μίαλόγωτωναλλαγώνσταανώταταδικαστι-
κάόργαναεξαιτίαςτηςεκλογήςτηςΠροέδρουτουΣτΕως
προέδρουτηςΔημοκρατίας,μίαηιδιαίτερηκατάστασημε
τονΚορωνοϊό,φτάσαμεσχεδόνέναχρόνομετάτιςεκλογέςτουΙουλίουτου2019καιακόμηηένστασηδενεξετάστηκε...

Μένειναδούμεανεξεταστείστις3Ιουνίουήθαυπάρξεινέακαθυστέρηση…
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ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ : Ολοκληρώθηκε  
η διανομή επισιτιστικής βοήθειας

Ο Δήμος Βέροιας ολοκλήρωσε με επιτυχία την διανομή των νωπών προϊόντων του προγράμματος «Επισιτι-
στικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους απόρους» (ΤΕΒΑ) η οποία διήρκεσε από Δευτέρα 11/5/20 έως 
και Τετάρτη 13/5/20.

Όπως επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας - Υγείας – Εθελοντισμού, κ. Ευστάθιος Κελεσίδης, 
ο οποίος ήταν παρών σε όλη τη διάρκεια της διαμονής, <<Σε αυτή τη διαδικασία οι εθελοντές ήταν αρωγοί και 
τους οφείλουμε για ακόμα μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Παρευρισκόμενος στη διαδικασία της διανομής ΤΕ-
ΒΑ, ένιωσα την ευθύνη, την υπομονή αλλά και το ζήλο των υπαλλήλων και των εθελοντών για την άρτια διεξα-
γωγή και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου μας. Είμαστε όλοι μαζί, κανένας μόνος!>>.

Συνελήφθη στις 12 Μαΐου 2020 το απόγευμα στην Ημαθία, από 
αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκλη-
ματικότητας του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, ένας άνδρας για 
καλλιέργεια κάνναβης.

Ειδικότερα, σε αστυνομικό έλεγχο του οχήματος που επέβαινε, 
εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν 15 δενδρύλλια κάνναβης μέσα 
σε πλαστικά δοχεία, σπόροι κάνναβης και χρηματικό ποσό 2.550 
ευρώ. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, βρέθηκαν και 

κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης βάρους 93 γραμμαρίων, μία 
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και εξοπλισμός για την υδροπονι-
κή καλλιέργεια κάνναβης. Επιπλέον κατασχέθηκε το παραπάνω 
όχημα που χρησιμοποιούσε, ενώ σε βάρος του βεβαιώθηκε το 
προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο, για παραβίαση των μέτρων 
για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροι-
ας.

Συνέντευξη του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη στον ΑΚΟΥ 99.6

Η Βέροια με την απένταξη θα είναι όμηρος 
σε ενεργειακούς «νταβατζήδες» 

-”Λέει ψέματα δημοσίως η υπουργός Παιδείας για τις κάμερες”
Με την επικοινωνιακή άνεση που του δίνει η δημο-

σιογραφική εμπειρία ο βουλευτής Θεσσαλονίκης του 
ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Μακεδονίας Χρήστος 
Γιαννούλης μίλησε στον ΑΚΟΥ 99,6 και στην εκπομπή 
Λαϊκά&Αιρετικά. Αναφέρθηκε στο θέμα της απένταξης 
της Βέροιας από τον σχεδιασμό του φυσικού αερίου 
και τις κουτοπονηριές και ευθύνες της Περιφέρειας και 
της κυβέρνησης της Ν.Δ., ενώ απένειμε τα εύσημα 
στη συνάδελφό του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας Φρ. 
Καρασαρλίδου που «μας άνοιξε τα μάτια», όπως είπε 
χαρακτηριστικά και εννοώντας ότι ανέδειξε το θέμα. Ο 
κ. Γιαννούλης μίλησε  για τις κάμερες στα σχολεία με 
ευθείες βολές κατά της υπουργού Κεραμέως, και την 
στάση των ΜΜΕ, υπογραμμίζοντας την υπηρεσία που 
προσφέρουν τα περιφερειακά μέσα.

Με σκληρή γλώσσα ο κ. Γιαννούλης μίλησε για 
κουτοπονηριές και σοβαρές διαχειριστικές ευθύνες 
της κυβέρνησης της Ν.Δ. και της Περιφέρειας Κ. Μα-
κεδονίας στο θέμα της απένταξης της Βέροιας και των 
Γιαννιτσών από τον σχεδιασμό του φυσικού αερίου, 
τονίζοντας ότι η κυβέρνηση που ευαγγελίζεται την απο-
λιγνιτοποίηση οδηγεί την χώρα στην εποχή του μαζούτ! 
Μίλησε για την συμβολή της συναδέλφου του βουλευτή 
του ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας Φρόσως Καρασαρλίδου με την 
επερώτηση που κατέθεσε και την ανάδειξη του θέματος που άνοιξε τα 
μάτια των υπολοίπων βουλευτών, αλλά και των τοπικών κοινωνιών που 
εμπλέκονται. Χαρακτήρισε θεατρική και υποκριτική την τεχνητή διαμάχη 
μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Π.Κ.Μ., άλλως Χατζηδάκη και 
Τζιτζικώστα που ανταλλάσσουν επιστολές για την ικανοποίηση του 
ακροατηρίου τους και δεν μπορούν να συνεννοηθούν προς την κα-
τεύθυνση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των πολιτών-καταναλωτών. 
Κατηγόρησε τον περιφερειάρχη ότι ενώ οργάνωνε φιέστες στην Ημαθία 
και Πέλλα για την έλευση του φυσικού αερίου, τώρα μένει σε μια επιστο-
λή σε υψηλούς τόνους και σηκώνει τα χέρια ψηλά, ενώ από τις βολές 
του δεν γλίτωσαν και οι τρεις βουλευτές Ημαθίας της Ν.Δ. που τους κα-
τηγόρησε ότι σφετερίστηκαν προεκλογικά το έργο του φυσικού αερίου 
περιοδεύοντας την Ημαθία, αλλά τώρα σιωπούν. Στις μομφές για κύριες 

ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ και ιδεοληπτικό παραλογισμό αφού προσπάθησε 
να κρατήσει κρατικό το περιφερειακό δίκτυο φυσικού αερίου, τη στιγμή 
που τα δίκτυα στις 3 μεγάλες περιοχές που λειτουργεί το φυσικό αέριο 
είναι ιδιωτικά ο κ. Γιαννούλης απάντησε: « Η απόφαση πλήρους έ-
νταξης και διανομής φυσικού αερίου στη Βέροια, ενώ ήταν έτοιμα 
τα τεύχη δημοπράτησης και παράλληλα ήταν έτοιμα τα σχέδια 
προμελετών για Νάουσα, Έδεσσα, Αριδαία δεν είναι ιδεοληψί-
ες, είναι πολιτικές αποφάσεις για να υπάρξουν γεωγραφικές και 
χωροταξικές διαφοροποιήσεις. Δεν πρέπει να υπάρχει οριζόντια 
αντιμετώπιση για το θέμα του φυσικού αερίου σε όλες τις περιοχές 
της Ελλάδας». Υποστήριξε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ο ανταγω-
νισμός μεταξύ των ιδιωτικών εταιριών σε τόσο μικρές αγορές και γι’ 
αυτό θα υπάρξει ολιγοπώλειο με τεράστια ισχύ γι’ αυτόν που θα έχει 
τον έλεγχο της στρόφιγγας του φυσικού αερίου εις βάρος των κατανα-

λωτών. Έφτασε στο σημείο ο κ. Γιαννούλης να μιλήσει για ομηρία των 
πόλεων, όπως η Βέροια στους ενεργειακούς «νταβατζήδες» που 
θα προκύψουν από τους χειρισμούς της κυβέρνησης της Ν.Δ. και της 
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι 
ήταν εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση για το έργο και ήταν έτοιμα τα 
τεύχη δημοπράτησης και οι προμελέτες, ωστόσο η νυν κυβέρνηση είχε 
άλλες προτεραιότητες. 

«Ομερτά» και προστασία στην κυβέρνηση
 από τα ΜΜΕ του κέντρου

Την στάση των ΜΜΕ του κέντρου καυτηρίασε ο βουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, με αφορμή τις καταγγελίες της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου 
Ξένης Δημητρίου για το γεγονός ότι υπουργός της Ν.Δ. κρατούσε στο 
συρτάρι του 3 φακέλους με offshore εταιρίες που έχουν παραγραφεί και 
δεν έπαιξε ως είδηση πουθενά! Αντίθετα αναφέρθηκε στα περιφερειακά 
ΜΜΕ, λέγοντας ότι υποκλίνεται μπροστά τους γιατί έχουν αποδειχθεί τα 
πιο ελεύθερα μέσα. «Σε αντίθεση με την μονομερή ενημέρωση και το 
έλλειμμα δημοκρατίας των κεντροποιημένων ΜΜΕ, τα μέσα της περιφέ-
ρειας διατηρούν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας και ενημέρωσης 
για να ακούγονται όλες οι φωνές και οι απόψεις», συμπλήρωσε ο κ. 
Γιαννούλης.

«Δημόσια ψευδόμενη η υπουργός Παιδείας κ. Κεραμέως» 
Ευθείες βολές κατά της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως εξα-

πέλυσε ο Χρήστος Γιαννούλης λέγοντας ότι ντρέπεται που η υπουργός 
αντί να διδάξει ήθος, δίδαξε δημόσια ψευδόμενη σε χιλιάδες μαθητές 
και παιδιά, αναφερόμενος στο θέμα με την τοποθέτηση καμερών στις 
αίθουσες διδασκαλίας. Συγκεκριμένα μίλησε για ερώτημα που υπέβα-
λε μαζί με συνάδελφό του στην υπουργό αν υπάρχει διασφάλιση των 
προσωπικών δεδομένων και η κα Κεραμέως διαβεβαίωσε ότι υπήρξε 
διαβούλευση και έγκριση από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δε-
δομένων, ενώ η ανακοίνωση της Αρχής απέδειξε ότι η υπουργός δεν 
είχε αναστολές να πει ένα τόσο χονδροειδές ψέμα, όπως είχε πει και 
για τα τάμπλετ που θα χορηγούσαν σε όσους τα χρειάζονταν για την εξ 
αποστάσεως διδασκαλία και δεν έγινε ποτέ. Για την ουσία του θέματος 
ο κ. Γιαννούλης εξέφρασε τους φόβους και την ανησυχία του ότι η υ-
πουργός και η κυβέρνηση προσπαθούν να παγιώσουν τις κάμερες και 
ίσως αργότερα δούμε για λόγους οικονομίας στο Καστελόριζο αντί για 
δάσκαλο να στέλνουν οθόνη.  

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας
Συνελήφθη ένας άνδρας 

για καλλιέργεια 
κάνναβης στην Ημαθία 

-Εντοπίσθηκε να μεταφέρει σε όχημα 15 δενδρύλλια κάνναβης



Δυσοίωνες είναι οι προοπτικές για την 
ανεργία στην Ελλάδα το 2020, ως αποτέ-
λεσμα της κάμψης της οικονομικής δρα-
στηριότητας που επιφέρει η πανδημία του 
κοροναϊού, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ερ-
γασίας της ΓΣΕΕ.

Έως και στο 21,6% αναμένεται να φτά-
σει η ανεργία φέτος κατά το χειρότερο 
σενάριο. Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας 
θα καθορίσουν τη βραχυμεσοπρόθεσμη 
προοπτική της οικονομίας και την πιθανό-
τητα να βρεθεί

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ υπενθυμίζει ότι Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή εκτιμά για την Ελλάδα ότι το 
ποσοστό ανεργίας θα ανέλθει στο 19,9% 
το 2020, ενώ το 2021 θα είναι χαμηλότερο 
του 2019 κατά μισή ποσοστιαία μονάδα 
(16,8%). Παράλληλα, όπως σημειώνει, 
οι προβλέψεις του ΔΝΤ για τη χώρα μας 
είναι πιο απαισιόδοξες, καθώς το ποσοστό 
ανεργίας εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 22% το 2020 για να μειωθεί σε 
19% το 2021.

Τα τρία σενάρια για την ανεργία
Οι εκτιμήσεις του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, όπως αποτυπώνονται στο 4ο Δελτίο 

Οικονομικών Εξελίξεων, με τίτλο «COVID-19 και Ελληνική Οικονομία: 
Επιπτώσεις και Προοπτικές», λαμβάνουν υπόψη τρία σενάρια.

Στο πρώτο σενάριο εκτιμάται ποια θα είναι η εξέλιξη του ποσοστού 
ανεργίας αν το ΑΕΠ μειωθεί κατά 4% (ευνοϊκό), στο δεύτερο σενάριο 
κατά 7% (ενδιάμεσο) και στο τρίτο σενάριο κατά 10% (απαισιόδοξο).

Στο ευνοϊκό σενάριο, 
το ποσοστό ανεργίας θα 
αυξηθεί κατά 2 ποσοστι-
αίες μονάδες, φτάνοντας 
στο 19,2%, στο ενδιάμε-
σο σενάριο το ποσοστό 
ανεργίας θα ανέλθει στο 
20,3% και στο απαισιό-
δοξο σενάριο το ποσο-
στό ανεργίας εκτιμάται 
ότι θα φτάσει στο 21,6%.
https:/ /www.in.gr/wp-
content/uploads/2020/05
/490347dedb1a1bd50a0
1f8eaa29af508.png

Όπως σημειώνει ω-
στόσο το ΙΝΕ ΓΣΕΕ υ-
πάρχει αβεβαιότητα για 
το εάν οι επιπτώσεις της 
κρίσης στην αγορά ερ-

γασίας θα είναι παροδικές ή εάν θα προκαλέσουν μόνιμες επιπτώσεις 
κατακερματισμού και όξυνσης των ανισοτήτων σε βάρος των πιο ευά-
λωτων ομάδων.

Η χρονική διάρκεια της ύφεσης και η προοπτική εγκλωβισμού της 
οικονομίας σε μια νέα φάση στασιμότητας θα καθορίσουν τις πιθανές 
επιπτώσεις:

α) στον όγκο της απασχόλησης και στην αύξηση της υποαπασχόλη-
σης,

β) στους μισθούς και στο σύστημα προστασίας των ερ-
γαζομένων από συλλογικές και κλαδικές συμβάσεις 
εργασίας και

γ) στις συνθήκες εργασίας των πιο ευάλωτων ομά-
δων εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης, εκείνων που 
εργάζονται με μη τυπικές μορφές απασχόλησης, των 
νέων και των γυναικών.

Οι περιορισμοί στο ΑΕΠ
Όπως εξηγεί το ΙΝΕ ΓΣΕΕ βασικός λόγος για τον 

αρνητικό αντίκτυπο της πανδημίας στην αγορά εργα-
σίας είναι ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση μισθωτών 
παρουσιάζεται στον τομέα των υπηρεσιών.

Μία σημαντική μείωση της απασχόλησης στον κλά-
δο του εμπορίου, της εστίασης, της παροχής καταλύ-
ματος, της αποθήκευσης και των μεταφορών δύσκολα 
μπορεί να αντισταθμιστεί με αύξηση της απασχόλησης 
σε άλλους κλάδους της οικονομίας, σημειώνει.

Τονίζει επίσης ότι οι πρώτες ενδείξεις την αγορά 
εργασίας αναδεικνύουν την άμεση ανάγκη ρεαλιστικού 
σχεδιασμού, λήψης δραστικών μέτρων και υλοποίη-
σης αποτελεσματικών παρεμβάσεων για να περιορι-
στούν οι αποσταθεροποιητικές συνέπειες που αναμφί-

βολα θα έχει στην οικονομία και στην αγορά εργασίας η διαχείριση της 
υγειονομικής κρίσης.

Οι συστάσεις του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για εργασία και επιχειρήσεις
 Επίσης, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ εκτιμά ότι η νέα οικονομι-

κή και κοινωνική πρόκληση απαιτεί την ταχύτερη δυνατή διαμόρφωση 
συνθηκών μετασχηματισμού της οικονομίας σε ένα νέο παραγωγικό 
πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης.

Όπως αναφέρεται, η επεκτατική αποτελεσματικότητα του μείγμα-
τος της δημοσιονομικής πολιτικής, που θα εφαρμοστεί το επόμενο 
διάστημα και της μετάβασης της χώρας σε ελλειμματικό δημοσιονομικό 
ισοζύγιο θα κριθεί από το πόσο στοχευμένη θα είναι η στήριξη της κα-
τανάλωσης και των επενδύσεων ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης α) των 
νοικοκυριών και, ειδικά, των πιο ευάλωτων και εκείνων που θα πληγούν 
περισσότερο από τις συνέπειες της ύφεσης, καθώς και β) των επιχειρή-
σεων που είναι αντιμέτωπες με μεγάλο ρίσκο χρεοκοπίας και αναστο-
λής της λειτουργίας τους.

«Στην κατεύθυνση αυτή, η κατανομή των δημοσιονομικών πόρων 
και, κυρίως, οι εξελίξεις στον όγκο της απασχόλησης, στους μισθούς 
και στο σύστημα προστασίας των εργαζομένων από συλλογικές και 
κλαδικές συμβάσεις εργασίας, θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη 
διάρκεια και την ένταση της ύφεσης και την επιστροφή της ελληνικής 
οικονομίας στη σταθερότητα και τη μεγέθυνση.

Τέλος, δεν πρέπει να υποτιμηθεί ο κίνδυνος από την επίπτωση που 
πιθανόν θα έχει μεσοπρόθεσμα το δημοσιονομικό σοκ της πανδημίας 
και η ένταση της ύφεσης στο ρίσκο φερεγγυότητας και στο πιστωτικό ρί-
σκο του Δημοσίου και στη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος» ε-
πισημαίνεται, μεταξύ άλλων, στο τέταρτο δελτίο οικονομικών εξελίξεων.
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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

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.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

Ευχαριστήριο
του «Έρασμου»

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έ-
ρασμος» ευχαριστεί θερμά την Αλυσίδα Super 
Market “Σκλαβενίτης”  για την προσφορά δωρο-
επιταγής  100€, στο πλαίσιο κάλυψης βασικών 
αναγκών του ξενώνα βραχείας φιλοξενίας της 
δομής. Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά από 
τον επιχειρηματικό κόσμο προς τον «Έρασμο» 
συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής των ευάλωτων συνανθρώπων μας,  αλλά και στην 
ενίσχυση του εταιρικού κύρους και του κοινωνικού προφίλ των χο-
ρηγών στην τοπική μας κοινωνία και αγορά. 

Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας: 
Δωρεά ενός Laptop στον 

Ελληνικό Στρατό
Το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας θέλοντας να συμβάλλει στις 

ανάγκες του Ελληνικού Στρατού στα σύνορα του Έβρου, κατά τη 
δοκιμαζόμενη περίοδο του Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2020, δώρησε 
έναν Φορητό Υπολογιστή (Laptop) στην 3η  Μ/Κ Ταξιαρχία Πεζικού 
στην Καβύλη Ορεστιάδας, δείχνοντας την ευγνωμοσύνη του συνό-
λου της Λυκειακής οικογένειας στους ακούραστους υπερασπιστές 
των συνόρων μας. 

Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη και τους φίλους του Λυκείου Ελ-
ληνίδων Βέροιας που βοήθησαν με την οικονομική τους ενίσχυση 
στην πραγματοποίηση της παραπάνω προσφοράς.

Ευχαριστίες δωρεάς
Η Διευθύντρια, Σοφιανίδου Ευτυχία και το υπάλληλοι του ΕΦΚΑ 

- Α΄Τ.Υ. Μισθωτών Ημαθίας με έδρα τη Βέροια, εκφράζουν τις ευ-
χαριστίες τους στον Βουλευτή Ν. Ημαθίας, Τσαβδαρίδη Λάζαρο 
για την πρωτοβουλία του να προσφέρει στο Υποκατάστημα 500 
μάσκες.

Η παραπάνω ενέργεια αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ανθρωπι-
σμού και αλληλεγγύης στο ,

λειτουργεί ως ουσιαστικό εργαλείο κοινής αντιμετώπισης της 
πρωτοφανούς αυτής πανδημίας.

  Α΄ΤΥ Μισθωτών Ημαθίας με έδρα τη Βέροια
 Η Διευθύντρια

Σοφιανίδου Ευτυχία

Από 15 έως 29 Μαΐου οι εγγραφές στα 
Δημοτικά και έως τις 30 στα Νηπιαγωγεία 

Από τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές για το προσεχές σχολικό έτος 
2020-21 θα πραγματοποιηθούν, για τα Δημοτικά Σχολεία το διάστημα από 15 έως 29 Μαΐου 2020 και για τα Νη-
πιαγωγεία από 15 έως 30 Μαΐου 2020.

Ειδικά φέτος, η πρώτη εγγραφή στο νηπιαγωγείο (προνήπια γεννημένα το 2016) θα γίνει με ηλεκτρονική αίτη-
ση, η οποία θα υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της  Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης  
(gov.gr)  με τη χρήση των κωδικών του taxisnet (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/). 

Αναλυτικές οδηγίες προς τους γονείς για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αναρτημένες στην 
ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας (https://dipe.ima.sch.gr), ενώ οι Προϊσταμένες των Νη-
πιαγωγείων μπορούν να βοηθήσουν κάθε γονέα που δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Εκτιμήσεις για 22% ανεργία το 2020 
και μείωση στο 19% το 2021



Την Τρίτη 12 Μαΐου ο Τομέας Οικονομίας και Α-
νάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
και η  βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου, πραγματο-
ποίησαν τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο του Επιμελη-
τηρίου Ημαθίας κ. Γεώργιο Μπίκα, τους προέδρους 
των Ομοσπονδιών Επαγγελματοβιοτεχνών Βέροιας 
και Νάουσας κ. Λάζαρο Ασλανίδη και Χρήστο Φρα-
γκότση, τους προέδρους των Εμπορικών Συλλόγων 
Βέροιας και Αλεξάνδρειας κ. Αθηνά Τσιπουρίδου- 
Πλάτσικα και Γεώργιο Δημητριάδη, καθώς και τον ε-
πιχειρηματία κ. Βασίλη Χαλκίδη, πρόεδρο της ΕΛΒΙΖ 
(ζωοτροφές) και του ομίλου Ευρωφάρμ (γεωργικά 
εφόδια και υπηρεσίες).

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης οι: Νίκος 
Παππάς, πρώην υπουργός Ψηφιακής διακυβέρνη-
σης και τομεάρχης Οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟ-
ΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, Γιώργος Τσίπρας, αναπλη-
ρωτής τομεάρχης Οικονομίας, Νίκος Σκορίνης, μέλος 
της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥ-
ΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – υπεύθυνος του Τομέα Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης, καθώς και ο συντονιστής της ΝΕ 
Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστάσιος Κωστόπουλος.

Έγινε διεξοδική και εποικοδομητική συζήτηση για 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις εξαιτίας της κρίσης που προκάλεσε η 
πανδημία του κορωνοϊού. Στη συζήτηση κατατέθη-
καν σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις που 
αφορούσαν στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε 
να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων την “επόμενη ημέρα”. Αναγνωρί-
στηκαν από όλους τους συμμετέχοντες τα μεγάλα 
προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν, κυρίως 

οι μικρές επιχειρήσεις, 
με έκδηλο το φόβο ότι 
πολλές δεν θα αντέξουν, 
γεγονός που θα επιφέρει 
δραματική αύξηση της 
ανεργίας.

Στην τηλεδιάσκεψη 
τονίστηκε η αναγκαιό-
τητα λήψης μέτρων που 
θα αφορούν σε ανα-
μόρφωση φόρων και ει-
σφορών, όπως ΦΠΑ και 
ΕΦΚΑ, κατάργηση του 
φόρου επιτηδεύματος, 
κατάργηση της προκατα-
βολής φόρου, αναστολή 
ασφαλιστικών και φορο-
λογικών υποχρεώσεων 
τουλάχιστον μέχρι τέλος 
του έτους, σε μηδενισμό 
δημοτικών τελών και 
μείωση των ενοικίων, ά-
τοκη  δανειοδότηση των 
μικρών επιχειρήσεων, επιδότηση των θέσεων εργα-
σίας και στήριξη του αγροτικού τομέα.

Επίσης, ως αναγκαία θεωρείται η άμεση καταβο-
λή των 800 ευρώ σε όλες τις επιχειρήσεις, καθώς και 
το δικαίωμα για υποβολή διορθωτικών αιτήσεων σε 
όσες επιχειρήσεις δεν “έτυχαν” της επιχορήγησης, 
αλλά και η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών σε 
120 δόσεις.

Η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου, στην πα-
ρέμβασή της, τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία 
που έχουν για την επανεκκίνηση της οικο-
νομίας και την ανάπτυξη της περιοχής οι 
υποδομές των μεγάλων δημοσίων έργων 

για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες μας ως νομός 
και τα οποία η κυβέρνηση της Ν.Δ. αντί να τα ανα-
πτύξει περαιτέρω τα ακύρωσε όπως:

•    Η σιδηροδρομική Εγνατία που θα μας συνδέ-
σει με το “δρόμο του μεταξιού”.

•    Ο κάθετος οδικός άξονας με βόρεια Ευρώπη 
αντί μέσω Ιταλίας που θα

μείωνε κατά 50%περιπου το κόστος και το χρόνο 
μεταφοράς των νωπών μας

αγροτικών προϊόντων.
• Το εμπορευματικό κέντρο στο στρατόπεδο Γκό-

νου.
• Η απένταξη από το πενταετές πρόγραμμα της 

ΡΑΕ του φυσικού αερίου που θα θέρμαινε τα 
χιλιάδες στρέμματα θερμοκηπίων, θα παρείχε 
φθηνή ψύξη και θέρμανση στα διαλογητήρια, 
ψυγεία, κονσερβοποιεία και γενικά σε όλες τις 
επιχειρήσεις και νοικοκυριά του νομού.

Ο Ν. Παππάς παρουσίασε το εμπροσθο-
βαρές πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οι-
κονομία, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα 
να ληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου να 
συγκρατηθεί η οικονομική κρίση, χωρίς απώ-
λειες θέσεων εργασίας. Από την πλευρά του, 
ο Γιώργος Τσίπρας ανέφερε ότι είναι αναγκαίο 
να ληφθούν οριζόντια μέτρα εμπροσθοβαρή 
που θα τονώσουν τη ρευστότητα και ότι θα 
πρέπει να εφαρμοστεί η μείωση των φορο-
λογικών συντελεστών και η αναστολή φορο-
λογικών-τραπεζικών υποχρεώσεων. Κρίσιμο 
επίσης θα είναι να υπάρξει ένα γενναίο πρό-
γραμμα αντιμετώπισης των άμεσων αναγκών, 
που θα τονώσει τον πληγέντα κλάδο. Ακόμη, 
τόνισε ότι πρέπει να βρεθούν καινούργια ερ-
γαλεία χρηματοδότησης και η δανειοδότηση 
των επιχειρήσεων να γίνει με κριτήρια διαφο-

ρετικά από εκείνα των τραπεζών. Ο Νίκος Σκορίνης 
προσέθεσε ότι αυτή η διαδικασία επαφής που πραγ-
ματοποιείται μεταξύ των φορέων, που λαμβάνουν 
μέρος στη τηλεδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολύ 
σημαντική. Τόνισε ότι θα πρέπει να αποτραπεί ο 
“ξαφνικός” θάνατος των επιχειρήσεων και γενικότερα 
της οικονομίας. Είναι κρίσιμο οι παραγωγικοί φορείς 
να προχωρήσουν όλοι μαζί με σύμπνοια, έτσι ώστε 
να αποτραπεί το μοιραίο για την επιχειρηματικότητα.

Τέλος, συμφωνήθηκε από όλους τους συμμετέ-
χοντες να συνεχιστούν οι συναντήσεις στο επόμενο 
διάστημα, που θα υπάρχουν και συγκεκριμένα δεδο-
μένα ως προς την εικόνα της αγοράς.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΑΛΕΒΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ι-

ωάννη και της Μαρίας το γένος Μου-
ράτογλου που γεννήθηκε στο ΄Εσσεν 
Γερμανίας και κατοικεί στο Βερολίνο 
Γερμανίας και η ΦΟΚΟΝΕΜΕΛΑΝΙΑ 
του Αντόνιο και της Καρμέλα το γένος 
Ντι Τζιάκομο που γεννήθηκε στη Νά-
πολι Ιταλίας και κατοικεί στο Βερολίνο 

Γερμανίας πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο 
που θα γίνει στο Δημαρχείο Νόϊκλεν Βερολίνου Γερμα-
νίας.

Ξεκινούν οι αναγγελίες 
ζημίας για Νάουσα, 

Στενήμαχο και Αρκοχώρι
Αναγγελία ζημίας από ανεμοθύελλα στα ακτινίδια για Νάουσα, 

Στενήμαχο και Αρκοχώρι
Ώρες προσέλευσης μόνο μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στο 

τηλ. 2332350323 έως και τις 29/05/2020, στο δημοτολόγιο στον 
χώρο του Δημαρχείου.

ΟανταποκριτήςΕΛΓΑ
ΛεφούσηςΘωμάς

Φρόσω Καρασαρλίδου: Τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους
επαγγελματοβιοτεχνών, εμπόρων και επιχειρήσεων 

για τις επιπτώσεις της πανδημίας στον επιχειρηματικό κλάδο



Με τα έως τώρα δεδομένα, θα παλεύουμε για 
πολύ καιρό ακόμη, παρατήρησε στην χθεσινή 
του ενημέρωση ο καθηγητής Σ.Τσιόδρας, ο ο-
ποίος έκανε ξεκάθαρο για μια ακόμη φορά ότι εί-
ναι σημαντικό όσο ο ιός βρίσκεται ανάμεσα μας, 
να συνεχίζουμε να τηρούμε τα μέτρα προφύλα-
ξης για να έχουμε τον έλεγχο του. « Είναι δύσκο-
λο να προβλέψεις για πόσο καιρό θα κυκλοφο-
ρεί ο ιός, ιδίως όταν πρόκειται για ένα νέο ιο που 
ελάχιστοι έχουν ανοσία γι αυτόν και δεν υπάρχει 
αποτελεσματικό εμβόλιο» τόνισε ο κος Τσιόδρας 
αναφερόμενος και σε πρόσφατη εκτίμηση του 
ΠΟΥ ότι ο ιός ήρθε για να μείνει για χρόνια. «Το 
ότι η Ελλάδα περιόρισε την κυκλοφορία του ιού, 
δεν σημαίνει πως τον εξαφανίσαμε. Θα συνεχί-
σει να κυκλοφορεί ίσως και μετά την ανακάλυψη 
ενός επιτυχημένου εμβολίου», παρατήρησε και 
πρόσθεσε ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει 
την πιθανότητα να γίνει ενδημικός ο κορονοιός, δηλαδή να 
εμφανίζεται κάθε χρόνο όπως τη γρίπη, ακόμα κι αν έχουν 
βρεθεί αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης του. Ο ίδιος 
εκτίμησε ότι η αναφορά αυτή του παγκόσμιου οργανισμού 
Υγείας προέκυψε από τρία ανησυχητικά στοιχεία των τε-
λευταίων ημέρων: «Την εμφάνιση ψευδών ειδήσεων πως 
τελειώσαμε. Αυτό ήταν όλο... κι άλλα που θεωρώ ότι αδικούν 
την επιστημονική λογική. Συμπεριφορές που δεν ταιριάζουν 
στις συστάσεις των επιστημόνων. Συμπεριφορές μαζικών 
συναθροίσεων και πλήρους αγνόησης των μέτρων υγιεινής. 
Εμφάνιση νέων επιδημικών εξάρσεων της νόσου σε πολλές 
διαφορετικές χώρες».

Ο Σ. Τσιόδρας εκτίμησε πως η ανοσία που έχει χτίσει α-
πέναντι στον κορονοϊό στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα χαμηλή 
και όπως είπε « εκτιμάται με τα μέχρι τώρα επιστημονικά δε-
δομένα ότι μικρός αριθμός ατόμων έχουν νοσήσει από κορο-
νοϊό, ίσως και κάτω από 0,05% του πληθυσμού». Δεδομένα 
που θα πιστοποιήσουν αυτή την εκτίμηση είναι απαραίτητα 
όπως είπε ο καθηγητής και ανακοίνωσε 4 διαφορετικές με-
λέτες που έχουν ως στόχο να «δείξουν» το επίπεδο ανοσίας 
του πληθυσμού στη χώρα μας. « Πρόκειται για μια προοπτι-
κή πληθυσμιακή μελέτη αντισωμάτων με στόχο να εξεταστεί 

το ποσοστό των ανθρώπων που πέρασαν τη νόσο και εμφά-
νισαν αντισώματα. Επίσης για μια οροεπιδημιολογική μελέτη 
σε 10.000 υγιείς αιμοδότες ηλικίας από 18 εως 65 ετών και 
μια επαναλαμβανόμενη μελέτη από εναπομείναντες ορούς 
- η οποία έχει ξεκινήσει από τις αρχές Μαρτίου με συλλογή 
5000 δειγμάτων τα οποία θα αναλυθούν την επόμενη εβδο-
μάδα. Ακόμη στην Περιφέρεια Κρήτης ξεκινά την επόμενη 
εβδομάδα πληθυσμιακή μελέτη για τον κορονοϊό».

Απαραίτητη η μάσκα στο αεροπλάνο
Ο κος Τσιόδρας απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογρά-

φων, επανήλθε στο θέμα του τουρισμού, επαναλαμβάνοντας 
πως σε αυτή τη φάση είναι πιο σωστό να μιλάμε για εσω-
τερικό τουρισμό. «Πιθανόν να δούμε τις επόμενες μέρες να 
επιτρέπονται κάποιες χερσαίες διαβάσεις από χώρα σε χώ-
ρα, από όμορες χώρες» , προέβλεψε ο κος Τσιόδρας όσον 
αφορά τους επισκέπτες από το εξωτερικό, αλλά τόνισε ότι 
αυτό που προέχει είναι ιδίως όταν ταξιδεύουμε να τηρούνται 
όλοι οι γνωστοί κανόνες απόστασης και υγιεινής. 
«Οποιαδήποτε συζήτηση για εργαστηριακό έλεγχο 
είναι δύσκολη καθώς πρόκειται για ένα ιό που μπορεί 
τον ελέγξεις μια ή δύο ημέρες πριν ταξιδέψεις αλλά 
να τον επωάζεις ακριβώς την ώρα που ταξιδεύεις» 
σχολίασε ο Σ.Τσιόδρας όσον αφορά τα τεστ που θα 
μπορούσαν να γίνονται πριν κάποιος ταξιδέψει για 
τις διακοπές του. Ωστόσο όπως είπε γίνεται όλο και 
πιο έντονη η συζήτηση για υποχρεωτική χρήση μά-
σκας στα αεροπορικά ταξίδια. « θα πρέπει να γίνει με 
ειδικούς κανόνες και ειδικές προβλέψεις. Οι περισ-
σότερες χώρες ακόμη δεν έχουν ανοίξει τα σύνορα 
τους για τουρισμό μέσω αεροπορικών εταιρειών» , 
επισήμανε και είπε ότι θα προχωρήσουμε σταδιακά. 

Αναφερόμενος στις ευπαθείς ομάδες είπε ότι θα μπορέσουν 
σιγά σιγά να μεταβούν στα εξοχικά ή στα χωριά τους -όπου 
θα πρέπει να συνεχίσουν να προσέχουν- για να έχουν μεγα-
λύτερη δυνατότητα κίνησης και να αποφύγουν αστικά κέντρα 
που η μετάδοση του ιού είναι συχνότερη. Απαντώντας σε 
ερώτηση σχετικά με τα μέσα μεταφοράς και τις διαφορετι-
κές συστάσεις για το καθένα ξεχωριστά είπε : « υπάρχουν 
πρακτικά θέματα που δεν τα έχει λύσει η επιστήμη. Είμαι 
σίγουρος ότι θα προβλεφθεί κατά κάποιον τρόπο ένας σω-
στός τρόπος λειτουργίας του κλιματισμού στα αεροπλάνα και 
φυσικά θα μπορεί να ευνοείται η αραίωση των καθισμάτων 
όπου μπορεί να γίνεται , όπως στα πλοία ή στα λεωφο-
ρεία γιατί εκεί είναι εφικτό. Τα αεροπλάνα δεν μπορούν να 
λειτουργήσουν χωρίς ικανή πληρότητα». Ο κος Τσιόδρας 
παρατήρησε ότι είναι το καλύτερο δυνατό που μπορείς να 
κάνεις ανά περίπτωση ακόμη κι αν δεν είναι επιστημονικά 
τεκμηριωμένο. Τέλος είπε ότι χρειάζεται μια ισορροπία μετα-
ξύ δημόσιας υγείας και οικονομίας και κατέληξε « δεν είναι 
αντίπαλοι. Η Υγεία υπερέχει αυτή τη στιγμή και η οικονομία 
ακολουθεί με τα μέτρα που υποδεικνύει η δημόσια υγεία.»

10 νέα κρούσματα, ένας επιπλέον θάνατος 
το τελευταίο 24ωρο

O Σ. Τσιόδρας ανακοίνωσε σήμερα 10 νέα κρούσματα. 
Όπως ανέφερε, το σύνολο των κρουσμάτων στη χώρα μας 
έφθασε τους 2.770 εκ των οποίων το 55,3% αφορά άνδρες. 
Από τα κρούσματα, 610 σχετίζονται με ταξίδι και 1.409 με 
ήδη γνωστό κρούσμα. Ο αριθμός των διασωληνωμένων 
ασθενών φθάνει τους 24 με διάμεση ηλικία τα 71 έτη. Από 
τους διασωληνωμένους, 10 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι 
άνδρες. Το τελευταία 24ωρο καταγράφηκε ένας νέος θάνα-
τος, με τον αριθμό των νεκρών να φθάνει τους 156 με μέσο 
όρο ηλικίας τα 75 έτη, εκ των οποίων οι 41 ήταν γυναίκες. Ε-
νενήντα άνθρωποι έχουν ήδη βγει από τη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας.
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 στις 11.00 π.μ. από 

τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Βέροιας η  Μαρία Τσώτση σε ηλικία 81 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Συνεργείοεπιφυλακής
τηςΔΕΥΑΒ
Μάϊος 2020

Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα τά 
το διά στη μα α πό 1-5-2020μέχρι 15-5-2020
θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη τής βλα-
βών: τηλ. 2331021814.

CMYK

Παρασκευή15-5-2020

13:30-17:30 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙ-
ΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 23310-28594

21:00-08:00 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 (απέναντι από 
μάρκετ Γαλαξίας) 23310-75180

Φαρμακεία

Σ.Τσιόδρας:Δεναποκλείεταιηπιθανότητα
ναγίνειενδημικόςοκορονοϊός
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Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας 
Εξιχνιάσθηκε ληστεία σε σπίτι της Ημαθίας από όπου 
αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας άνω των 20.000 ευρώ

Εξιχνιάσθηκε μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμή-
ματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, ληστεία που έγινε από δύο άτομα τον 
Οκτώβριο του 2019 σε οικία στην Ημαθία.

Για την υπόθεση συνελήφθη στις 13 Μαΐου 2020 το απόγευμα με έ-
νταλμα σύλληψης ένας άνδρας, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία του 
συνεργού του.

Ειδικότερα, τα παραπάνω άτομα, τα ξημερώματα της 26ης Οκτωβρίου 
2019, παραβίασαν οικία στην Ημαθία και με την απειλή όπλου σε βάρος 
των ιδιοκτητών της οικίας τη στιγμή κοιμόνταν, αφαίρεσαν κοσμήματα α-
ξίας άνω των 20.000 ευρώ σύμφωνα με τους παθόντες, καθώς επίσης το 
χρηματικό ποσό των 35 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, στην δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους περιλαμ-
βάνονται ακόμη τρεις συνεργοί τους, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε τους 
παρείχαν πληροφορίες για την τέλεση της ληστείας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Ορθοπεδικό Ιατρείο στο 
Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας

 Ορθοπεδικού Ιατρείο ξεκίνησε να λειτουργεί στο Κέντρο Υγείας Αλεξάν-
δρειας από τις 14 Μαΐου 2020. Για ραντεβού στο τηλέφωνο:23333 50040.                                                               
Υπεύθυνη για το συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας του Κέντρου 
είναι η κα  Παρασκευή  Αμπεριάδου. 

     

CMYK

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών 
στην Α΄ Γυμνασίου του 

Μουσικού Σχολείου Βέροιας για 
το σχολικό έτος 2020-2021

 Ο  Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Βέροιας 
Ιωάννης  Γεωργουδάκης ενημερώνει ότι, οι  εγγρα-
φές μαθητών στην Α΄τάξη Γυμνασίου του Μουσικού 
Σχολείου Βέροιας για το σχολικό έτος 2020-2021 
συνεχίζονται. 

Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών που επι-
θυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, 
οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την  αίτηση 
που υπάρχει στην ιστοσελίδα του σχολείου μέχρι και 
τις 29  Μαΐου  στο 

mail@gym-mous-veroias.ima.sch.gr
 Για πληροφορίες 2331065787  και ώρες  από  

08:30 έως  14:30 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες.

Ημ/νία: 14/05/2020
Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΗΜΑ/Τ-

ΔΟΥ/215415/148145/1984/712
Ημ/νία Έκδοσης 14/05/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Βέροια, 14 Μαΐου 2020
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ     
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ         
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
ΕΦΟΡΕΙΑ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
H ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ, που εδρεύει στη 

Βέροια, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 
είκοσι οκτώ (28) ατόμων, για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτι-
κών αναγκών των: Αρχαιολογικού Χώρου και Μουσείου Βασιλικών 
Τάφων Αιγών,  Πολυκεντρικού Μουσείου Αιγών (Δήμος Βέροιας), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 Ν. 2190/94 όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν για τις εξής, κατά αρχαιολογικό χώρο και 
μουσείο, αριθμό ατόμων, ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική 
περίοδο: 

•Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο 
Βασιλικών Τάφων Αιγών, Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών:
Ημερήσιοι φύλακες ΔΕ: δεκαοκτώ (18)                                                                           
Νυχτοφύλακες ΔΕ: επτά  (7)                                                                                          
Βοηθητικό προσωπικό Καθαριότητας ΥΕ: τρία (3)            
Η χρονική διάρκεια απασχόλησης είναι επτά (7) μήνες από 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 
31/12/2020. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
Για τους Ημερήσιους Φύλακες (ΔΕ) απαιτούνται τα εξής προ-

σόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Φύλα-
κας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων  ή αντίστοιχο πτυχίο ή 
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων 
: ΙΕΚ  ή  Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελ-
ματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας 
του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής 
ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας. Εφόσον οι θέσεις δεν καλυ-
φθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα: Πτυχίο ή 
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Στέλεχος Υπηρεσιών 
Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών  ή 
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω 
σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενι-
αίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή 
σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδα-
πής, αντίστοιχης ειδικότητας. Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής 
ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας. Εφόσον οι θέσεις 
δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα: 
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθ-
μιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.  Καλή 
γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανι-
κής γλώσσας. 

Για τους Νυχτοφύλακες (ΔΕ) απαιτούνται τα εξής προσόντα: 
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μου-
σείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα 
ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών 
ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυ-
κείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος 
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας 
ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο 
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών 
μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή 
Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του 
Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημε-
δαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Εφόσον οι θέσεις 
δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα: 
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθ-
μιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

Για το Βοηθητικό προσωπικό Καθαριότητας (ΥΕ) Δεν απαι-
τούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 
Ν.2527/97. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρο-
νικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (efahma@
culture.gr). 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες 
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη 
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας 
μας, στον αρχαιολογικό χώρο όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω 
θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος του Δήμου στον οποίο εδρεύουν οι αναφερόμενες 
Υπηρεσίες μας και προκηρύσσονται οι θέσεις, εφόσον η ανάρτηση 
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η 
ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευ-
ταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια 
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Η Προϊσταμένη της Εφορείας 
Αγγελική Κοτταρίδη 

Αρχαιολόγος

5η δόση από το Υπουργείο Εσωτερικών
1,5 εκατ. ευρώ στους τρεις Δήμους της 

Ημαθίας για λειτουργικά και μισθοδοσία
 Συνολικά 114.426.328,45 ευρώ κατανεμήθηκαν από το Υ-

πουργείο Εσωτερικών στους Δήμους και τις Περιφέρειες της 
Χώρας.

Τα χρήματα προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή δεν είναι επιπλέον 
πρόσθετη επιχορήγηση του Κράτους προς τους ΟΤΑ και δεν 
πρόκειται για κάποια έκτακτη εξέλιξη, αλλά για την αναμενόμενη 
τακτική 5η δόση από τους ΚΑΠ για το τρέχον έτος.

Πιο συγκεκριμένα, κατανέμονται 106.536.079,94 ευρώ από 
τους ΚΑΠ των Δήμων, ως’ τακτική επιχορήγηση έτους 2020 σε 
όλους τους Δήμους για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών 
γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μι-
σθοδοσίας του προσωπικού τους, καθώς επίσης και λοιπών 
δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές Αποφάσεις του 
Υπουργείου έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

 Στους Δήμους της  Ημαθίας τα ποσά που κατανέμονται είναι: Δ. Βέροιας  702.000 ευρώ, Δ. Νάουσας 345.000 ευρώ και Δ. Αλεξάν-
δρειας  411.000 ευρώ.

Επίσης,  κατανέμονται 7.890.248,51 ευρώ από τους ΚΑΠ των Περιφερειών, ως Ε’ τακτική επιχορήγηση έτους 2020 σε όλες τις Πε-
ριφέρειες, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμι-
σθίας στα Αιρετά όργανά τους. Στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας κατανέμονται 1.110.391,60 ευρώ.
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CMYK

Απο τις 16 Μαΐου linasexclusive 
jewels store στη Βεροια 

Οκτώ χρόνια πριν, το 2012 εν μέσω της 
χειροτερης οικονομικής κρίσης που έζησε 
η χώρα μας από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο 
η οικογένεια Τουπεκτση πήρε μια απόφαση 
με πολύ ρίσκο αλλά και περιση αγάπη να 
ξεκινήσει μια οικογενειακή οικοτεχνία που 
το προϊόν θα βασίζεται στον ξεχωριστό σχε-
διασμό, στην ανώτερη ποιότητα, στον σε-
βασμό του πελάτη και στη προσφορά με 
βάση τις ανάγκες της αγοράς. Τα παραπάνω 
στοιχεία λειτούργησαν ώστε το χειροποίητο 
κόσμημα να αγαπηθεί από όλη την Ελλάδα 
να τοποθετηθεί σε επιλεγμένες αγορές του 
εξωτερικού αποδεικνύοντας ότι μπορείς να 
μετατρέψεις την κρίση σε ευκαιρία αν έχεις 
μεράκι στην δουλειά σου και σεβασμό στον 
πελάτη σου. Δεκάδες εκθέσεις, παρουσιά-
σεις, επιδείξεις από τότε μέχρι σήμερα έκα-
ναν το χειροποίητο κόσμημα linasexclusive 
μοναδικό δημιουργώντας ένα brand που 
πλέον δημιούργησε συνθήκες ζήτησης από 
την αγορά αντί πίεσης μέσω των δικτύων 
λιανικής πώλησης. Η ανησυχία βέβαια της 
μικρής εταιρίας δεν σταμάτησε εκεί. Πάντα 
υπήρχε στο μυαλό της οικογένειας να έρθει 
ακόμα πιο κοντά στους πελάτες να κατανο-
ήσει καλύτερα τις ανάγκες και τις επιθυμίες 
τους να τους εξυπηρετήσει εξατομικευμένα με τον καλύτερο τρόπο . Και πάλι λοιπόν η συγκυρία μέσα σε μια άλλη 
κρίση, υγειονομική αυτή τη φορά τολμα το επόμενο βήμα , το άνοιγμα του πρώτου αυτονομου καταστήματος λια-
νικής στη Βέροια. Το όνειρο έγινε πραγματικότητα χάρη στην αγάπη όσων φόρεσαν τα χειροποίητα κοσμήματα 
linasexclusive jewels, χάρη στην αποδοχή της αγοράς, χάρη στο μεράκι και την επιμονή της οικογένειας στην διά-
θεση ποιοτικών μοναδικών προϊόντων . Το Σάββατο 16 Μαΐου 2020 θα είναι μια σημαντική ημέρα για την εταιρία 
αλλά και την οικογένεια Τουπεκτση, ανοίγοντας το πρώτο κατάστημα λιανικής στη Βέροια, Βερμίου 18 (κοντά στο 
e-shop) στην πλατεία Αγ. Αντωνιου, με μοναδικές χειροποιητες δημιουργίες, εξαιρετικές τιμές αλλά πιο σημαντικό 
με απεραντη αγαπη. Θα είναι εκεί να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο και να βρει μαζί σας αυτο που σας 
ταιριάζει. Θα είναι εκεί να σας γνωρίσει, να συζητήσει, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ώστε η 
κοινή εμπειρία της εταιρίας να είναι εκτός από ευχάριστη και ασφαλής. «Ευχαριστούμε την Βέροια που μας αγκά-
λιασε, θα προσπαθήσουμε και εμείς αντίστοιχα να τιμήσουμε με ένα εξαιρετικά ποιοτικό σημείο λιανικής πώλησης 
«linasexclusive jewels by Lina Toupektsi» που θα προστεθεί σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια του παζλ που κάνουν 
την πόλη μας μοναδική. Σας περιμένουμε» μας ανεφερε η κα Λινα Τουπεκτση.

Καλο ξεκινημα! 

Καθηγητές Δευτεροβάθμιας: 
«Όχι κάμερες στην τάξη, όχι στο νομοσχέδιο 

διάλυσης του δημόσιου σχολείου»
Με το σύνθημα «όχι κάμερες στην 

τάξη, όχι στο νομοσχέδιο διάλυσης του 
δημόσιου σχολείου» συγκεντρώθηκαν 
εκπαιδευτικοί σε διαμαρτυρία για την 
αναμετάδοση μαθημάτων μέσω καμε-
ρών στις αίθουσες, που κάλεσε η ΕΛ-
ΜΕ Ημαθίας, χθες το απόγευμα στη 
Βέροια. Οι ομιλία του προέδρου της 
ΕΛΜΕ Αλ. Μόσχου που τόνισε ότι πρό-
κειται για μεγάλο λάθος του Υπουργεί-
ου και χαρακτήρισε βάρβαρη την εκπαι-
δευτική διαδικασία του «reality show», 
έγινε στην πλατεία Δημαρχείου και ακο-
λούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Την Δευτέρα συνεδριάζει με 
τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής 

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, στις 11.00 το πρωί “με τηλεδιάσκεψη”,  
με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με τα παρακάτω θέματα 
ημερήσιας διάταξης:

-Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του Ι.Κ. Κεραμιδίου 
Κ3 (Α΄ και Β΄ Φάση κατασκευής), του Έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες Περιφερειακής Οδού 
Κατερίνης»

  Προϋπολογισμός: 15.400.000,00€ 
Χρηματοδότηση: 2016 ΕΠ 00810010, ΣΑΕΠ 0081, ΟΠΣ: 5000760
 Ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ «ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ – Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ».
Εισηγητής: Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ.Μ.
-Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης έργων ενταγμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτι-

κών Δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας  έτους 2020.
Εισηγητής: Νεστορόπουλος  Απόστολος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας.
-Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης 

με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΜΕ ΜΠΕ & ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ », με διαδικασία Ανοικτού Διαγωνισμού 
(παρ. 1 άρθρου 27 του Ν. 4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης Σύμβασης την πλέον συμφέρου-
σα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (Παρ. 6 άρθρου 86 του Ν. 4412/16 «Δημό-
σιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)».

Προϋπολογισμός : 800.000,00 € (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.)
Χρηματοδότηση: 2019ΜΠ90800000  της  ΣΑΜΠ 908.
Εισηγητής: Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ.Μ.
-Έγκριση  του τρόπου δημοπράτησης για την  επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 

119 του Ν. 4412/2016 του έργου  «Τεχνική Υποστήριξη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 47.120,00 € (με ΦΠΑ), σε συγχρηματοδοτού-
μενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Εισηγητής: Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ.Μ.
-Έγκριση του τρόπου επιλογής Εργοληπτικών - Μελετητικών επιχειρήσεων για τα έργα- 

μελέτες-επιστημονικές υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας.
Εισηγήτρια: Μαλλιάρα Μαρία,  Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Πιερίας.
-Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης Έργων – Μελετών του Τεχνικού Προγράμματος Ε-

πενδυτικών Δαπανών της Υ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών για το έτος 2020, χρηματοδοτούμενων από   
ΚΑΠ – ΙΔΠ.

Εισηγητής: Μπαλαξής Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών.
-Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Ο.Α. Σερρών προς Δράμα 

έως τα όρια του Δήμου Ν. Ζίχνης».
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.556.000 € (με ΦΠΑ 24%), ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ - ΣΑΕ 571, 

με Ενάριθμο έργου 2014ΣΕ57100004.
Εισηγητής: Μπαλαξής Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών.
-Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου: «ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ  ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑ-

ΤΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ  Γ΄ ΦΑΣΗ» του έργου «FLOOD PROTECTION» που 
έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2010». 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 
α) ΠΔΕ – ΣΑ ΕΠ208/6, με Ενάριθμο έργου 2017ΕΠ20860019, ποσού 1.468.759,4 €
β) ΠΔΕ – ΣΑ ΕΠ008, με Ενάριθμο έργου 2019ΕΠ00800010, ποσού 2.531.240,64 €.
Εισηγητής: Μπαλαξής Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών.
-Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 11/28-02-2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αρ. συνεδρίασης 2η/28-02-2020, ΑΔΑ: 9ΕΡΟ7ΛΛ-7ΞΟ) 
και εκ νέου έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Επείγοντα έργα συντήρησης και 
αποκατάστασης αναχωμάτων τάφρου Μπέλιτσας στα Δ.Δ. Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου και 
Αγίας Ελένης του Δήμου Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων»  
της Π.Ε. Σερρών. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000,00 € (με ΦΠΑ 24%), ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 
ΠΔΕ - ΣΑΕ 572, με Ενάριθμο έργου 2014ΣΕ57200002.

Εισηγητής: Μπαλαξής Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών.
-Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. 

Ημαθίας.
Εισηγητής: Νεστορόπουλος  Απόστολος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας.
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Το σχέδιο «Pure Naoussa- Καθαρή Νάουσα» βάζει μπρος 
ο  Δήμος, για προσέλκυση φίλων του εναλλακτικού τουρισμού

Την διαδικτυακή ενότητα «Pure Naoussa – Καθαρή Νάου-
σα» στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του (naoussa.gr) θέτει σε 
λειτουργία  από σήμερα ο Δήμος Η.Π. Νάουσας και η Αντιδη-
μαρχία Πολιτισμού, Τουρισμού και Εξωστρέφειας . 

Με την συμμετοχή και την κινητοποίηση όλων των  ε-
μπλεκόμενων φορέων του τουρισμού και του πολιτισμού,  
στόχος του εγχειρήματος είναι η ανάδειξη  του Δήμου Νάου-
σας ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού,  που διαθέτει 
ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα και  ειδικότερα το καθαρό 
περιβάλλον, την καθάρια ατμόσφαιρα, τα κρυστάλλινα τρε-
χούμενα  νερά, τις αμέτρητες φυσικές ομορφιές τόσο στον 
ορεινό όγκο του Βερμίου  όσο και στις  πεδινές περιοχές, 
που αποτελούν στο σύνολο τους μοναδικά «δώρα» της φύ-
σης και της υπαίθρου στον όμορφο αυτό τόπο της Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

Η Νάουσα,  με  τα ιστορικά της μνημεία και τους αρχαιο-
λογικούς χώρους που αποτελούν ορόσημο της ευρύτερης 
περιοχής και συγκεκριμένα τη Σχολή του Αριστοτέλη, τους 
Μακεδονικούς Τάφους και το Αρχαίο Θέατρο της Μίεζας, σε 
συνδυασμό με την νεότερη ιστορία της, ως ηρωική πόλη και 
βιομηχανικό κέντρο, καθώς και με την έντονη παράδοση και 
τον πολιτισμό της, ελκύει το ενδιαφέρον των ταξιδευτών. Στα 
χαρίσματα αυτού του τόπου έρχονται να προστεθούν τα ξε-
χωριστά και ανώτερης ποιότητας αγροδιατροφικά προϊόντα 
και ιδιαίτερα τα φημισμένα κρασιά με «ναυαρχίδα» το ξινό-
μαυρο κρασί, τα εύγεστα, ποιοτικά φρούτα,  όπως επίσης και 
τα βότανα, τα μανιτάρια και η τοπική γαστρονομία. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την  πρώτη ενότητα της δρά-
σης «Pure Naoussa» που αφορά στα μονοπάτια του Βερμί-
ου έχουν συνδράμει σημαντικά οι λάτρεις του βουνού, αθλη-
τικά σωματεία, αθλητές,  εθελοντές και η δασική υπηρεσία,  
οι οποίοι  με τον συντονισμό της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, 
Τουρισμού και Εξωστρέφειας χαρτογραφούν και σηματοδο-
τούν αυτήν την περίοδο τα ορεινά μονοπάτια, ώστε να πραγ-
ματοποιηθεί η σήμανσή τους και η τοποθέτηση πινακίδων 
με χρήσιμες πληροφορίες, προκειμένου να ακολουθήσει η 
έκδοση έντυπων και ψηφιακών χαρτών. 

 Ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας, με αφορμή 
την έναρξη λειτουργίας της διαδικτυακής ενότητας «Pure 
Naoussa» επισημαίνει τα εξής: 

«Η επόμενη μέρα από την καραντίνα λόγω της πρω-
τοφανούς πανδημίας, εκτός των άλλων, μας βρίσκει στην 
προσπάθεια  να ενδυναμώσουμε το κομμάτι του τουρι-

σμού. Επικεντρώνουμε, λοι-
πόν,  τις προσπάθειές μας  
ώστε ο Δήμος Νάουσας  και 
οι φυσικές ομορφιές του, να 
αναδειχθούν σε έναν ασφα-
λή προορισμό, που θα προ-
σελκύσει νέους και παλιούς 
επισκέπτες. 

Η περιοχή μας  στηρίζε-
ται στον εναλλακτικό και ό-
χι στον μαζικό τουρισμό. Α-
ποτελεί ιδανική επιλογή  για 
τους ταξιδευτές  που θέλουν 
να απολαύσουν την τοπική  
γαστρονομία, να γευτούν τα 
περίφημα κρασιά στα οινο-
ποιεία μας, τα νόστιμα φρού-
τα μας, αλλά και  να βιώσουν 
την ιστορία μας στη Σχολή 
του Αριστοτέλη και στους αρ-
χαιολογικούς μας χώρους, 
να γνωρίσουν την πολιτιστι-
κή μας κληρονομιά καθώς  
και να απολαύσουν τη φύση 
είτε στις πεδινές περιοχές εί-
τε διαβαίνοντας τα μονοπάτια 
του Βερμίου,  τα οποία αυτήν 
την περίοδο  χαρτογραφού-
με για να διευκολύνουμε τους 
περιπατητές.

Με σεβασμό στο περι-
βάλλον και στην απλόχερη 
ομορφιά που μας χάρισε η 
φύση στον τόπο που ζού-
με, επιδιώκουμε, λοιπόν, να 
προσελκύσουμε επισκέπτες 
που επιθυμούν να νιώσουν, 
να γευτούν και να απολαύ-
σουν  εναλλακτικούς τρόπους 
τουρισμού, ξενοιασιάς  και 
χαλάρωσης. Εκτός από τους 
ταξιδευτές, καλούμε  και τους 
κατοίκους του Δήμου μας να 
απολαύσουν τις ομορφιές του 
τόπου μας». 



Την 1η Ιουλίου ανακοίνωσε ως ημέ-
ρα έναρξης της τουριστικής δραστη-
ριότητας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης ο οποίος  συμμετείχε ως 
επίτιμος προσκεκλημένος και κεντρι-
κός ομιλητής στην παγκόσμια σύνοδο 
της διεθνούς συμβουλευτικής εταιρείας 
Boston Consulting Group (BCG) που 
πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκε-
ψης.

Αναφερόμενος στις δυνατότητες ε-
πανεκκίνησης της τουριστικής δραστη-
ριότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ση-
μείωσε μεταξύ άλλων:

«Αν τα πράγματα πάνε σύμφωνα με 
το σχεδιασμό μας, θα είμαστε ανοιχτοί 
(για τον τουρισμό) από την 1η Ιουλίου 
με ένα πρωτόκολλο το οποίο θα είναι 
λογικό όχι μόνο για τους ανθρώπους 
που θα θέλουν να ταξιδέψουν, αλλά 
και για την τουριστική μας βιομηχανία. 
Θέλουμε ένα μεγαλύτερο μερίδιο της 
αγοράς από μια πολύ μικρότερη πίτα. Η ευ-
ρωπαϊκή πίτα του τουρισμού θα είναι πολύ 
μικρότερη αλλά φέτος το καλοκαίρι θέλουμε 
ένα μεγαλύτερο μερίδιο».

Η πρόσκληση στον Πρωθυπουργό ήλ-
θε ως αναγνώριση της προσπάθειας που 
κατέβαλε η Ελλάδα στη μάχη κατά του κο-
ροναϊού, τα αποτελέσματα της οποίας κα-
τέστησαν τη χώρα μας θετικό παράδειγμα 
διεθνώς.

Ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε 500 
ηγετικά στελέχη της BCG, μίλησε για την 
πρόκληση που συνιστά για όλο τον κόσμο 
ο κοροναϊός και η αντιμετώπισή του, καθώς 
και για τις επιπτώσεις που έχει στην Ελλάδα, 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και την παγκόσμια 
οικονομία.

Διπλή κρίση
Στην αρχή της παρέμβασής του ο Πρω-

θυπουργός μίλησε για τις εξελίξεις κατά τους 
τελευταίους μήνες.

«Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια διπλή 
κρίση. Πολλοί ξεχνούν ότι στις αρχές Μαρ-
τίου αντιμετωπίσαμε μια δύσκολη γεωπολι-
τική πρόκληση, όταν η Τουρκία υλοποίησε 
την απειλή της να ωθήσει δεκάδες χιλιάδες 
μετανάστες και πρόσφυγες και να τους εν-
θαρρύνει να περάσουν τα σύνορα προς την 
Ελλάδα» τόνισε, θυμίζοντας ότι μετά από 
δύο εβδομάδες έντασης κατέστη σαφές ότι 
«δεν θα επιτρεπόταν σε κανέναν να εισέλθει 
στην Ελλάδα υπό αυτούς τους όρους».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην αντί-
δραση της Ελλάδας στην πανδημία του κο-
ροναϊού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε 
ότι η συλλογική αυτή προσπάθεια στηρί-
χθηκε στην άμεση λήψη μέτρων με βασικό 

γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγεί-
ας, την ασφάλεια των πολιτών και πυξίδα τις 
εισηγήσεις των επιστημόνων.

«Όσο καλύτερα τα πας στη διαχείριση της 
υγειονομικής κρίσης, τόσο ταχύτερα θα έρθει 
και η ανάκαμψη της οικονομίας», σημείωσε 
χαρακτηριστικά, συνδέοντας την αντίδραση 
στην υγειονομική κρίση με τις δυνατότητες 
ανάκαμψης της οικονομίας. Καταλύτης για 
την επιτυχία στην αρχική αυτή φάση της 
διαχείρισης της πανδημίας, όπως ανέφερε 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν η νέα σχέση 
εμπιστοσύνης και ειλικρινείας μεταξύ του 
κράτους και των πολιτών.

Σωστές αποφάσεις 
πριν το πρώτο κρούσμα

«Λάβαμε τις πρώτες αποφάσεις πριν καν 
καταγραφεί το πρώτο κρούσμα. Ανακοινώ-
σαμε την ακύρωση των μεγά-
λων καρναβαλικών εκδηλώ-
σεων στην πόλη της Πάτρας», 
ανέφερε ο Πρωθυπουργός για 
να θυμηθεί ότι εκείνες τις μέ-
ρες η κυβέρνηση δέχτηκε έ-
ντονες επικρίσεις.

«Υποθέτω ότι ήμασταν πε-
ρίπου δύο εβδομάδες μπρο-
στά από τις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες στη λήψη 
αποφάσεων τις οποίες ήταν 
εμφανές ότι κάποια στιγμή θα 
έπρεπε να λάβουμε. Επομέ-
νως, η δική μου επιλογή από 
τα πολύ αρχικά στάδια ήταν 
πως αν κάτι πρέπει να γίνει, 
είναι καλύτερο να γίνει νωρίς, 

αντί να γίνει καθυστερημένα. Ενημερώσαμε 
τους πολίτες με πολύ ξεκάθαρα μηνύματα και 
δώσαμε το λόγο στους ειδικούς. Δεν κάνω 
εγώ τις καθημερινές ενημερώσεις, τις κάνει ο 
επικεφαλής της επιτροπής των ειδικών επι-
στημόνων υγείας μαζί με τον επικεφαλής της 
πολιτικής προστασίας. Απευθύνθηκα στους 
πολίτες επτά φορές με τηλεοπτικά μηνύματα 
εξηγώντας τι ακριβώς είναι αυτό που κάνου-
με από τα πρώτα κιόλας βήματα» σημείωσε 
ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η κυβέρνη-
ση αξιοποίησε το χρόνο για να ενισχύσει το 
σύστημα υγείας.

Μεγαλύτερο μερίδιο 
από μικρότερη πίτα

Για τις δυνατότητες επανεκκίνησης της 
τουριστικής δραστηριότητας, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Αν τα 

πράγματα πάνε σύμφωνα με το σχεδιασμό 
μας, θα είμαστε ανοιχτοί (για τον τουρισμό) 
από την 1η Ιουλίου με ένα πρωτόκολλο το 
οποίο θα είναι λογικό όχι μόνο για τους αν-
θρώπους που θα θέλουν να ταξιδέψουν, 
αλλά και για την τουριστική μας βιομηχανία. 
Θέλουμε ένα μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς 
από μια πολύ μικρότερη πίτα. Η ευρωπαϊκή 
πίτα του τουρισμού θα είναι πολύ μικρότερη 
αλλά φέτος το καλοκαίρι θέλουμε ένα μεγα-
λύτερο μερίδιο».

Ο Πρωθυπουργός τόνισε, επίσης, την α-
νάγκη επιτάχυνσης των επενδύσεων με έμ-
φαση στην πράσινη οικονομία και διεμήνυσε 
ότι «το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων θα 
προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό». 
Επίσης, επεσήμανε ότι η πανδημία δεν πρέ-
πει να αποτελέσει ανάχωμα, αλλά να επι-
ταχύνει τις προσπάθειες αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής.

Αναφορικά με την αντιμετώπιση των πα-
γκόσμιων προκλήσεων, ο Πρωθυπουργός 
αναφέρθηκε στη σημασία της πολυμερούς 
συνεργασίας στο διεθνές πεδίο και στα οφέ-
λη που μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
από έναν καλύτερο συντονισμό σε τομείς 
κοινών συμφερόντων με σκοπό την ταχύτερη 
λήψη αποφάσεων.

Τη συζήτηση εκ μέρους της BCG άνοιξαν 
ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 
BCG Rich Lesser, ο Επικεφαλής Ευρώπης 
και Μέσης Ανατολής Christoph Schweizer, 
και οι εταίροι της BCG Αθήνας Βασίλης Α-
ντωνιάδης και Χρυσός Καβουνίδης, οι οποίοι 
υπογράμμισαν την επιτάχυνση των μεταρ-
ρυθμίσεων στους τομείς της εξωστρέφειας 
και της τεχνολογικής αναβάθμισης και πα-
ράλληλα την αισιοδοξία και την εμπιστοσύνη 
στους θεσμούς που παρατηρείται στην ελλη-
νική κοινωνία.
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Ίδιος με πέρυσι παραμένει 
φέτος ο αριθμός 

εισακτέων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
 
 
Ίδιος με πέρυσι παρα-

μένει φέτος ο αριθμός ει-
σακτέων στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση που ανακοι-
νώθηκε χθες το μεσημέρι 
από το υπουργείο Παιδεί-
ας.

Σύμφωνα με την από-
φαση που θα δημοσιευθεί 
τις επόμενες ημέρες στην 
Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως, ο αριθμός εισακτέ-
ων στις Σχολές, στα Τμή-
ματα και στις Εισαγωγικές 
Κατευθύνσεις Τμημάτων 
της Τριτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης για το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021 ανέρχεται 
σε 77.970. Ο συνολικός αριθμός εισακτέων παραμένει ίδιος με τον τελικό περσινό αριθμό εισακτέων, ώ-
στε να μην επηρεαστούν περαιτέρω οι υποψήφιοι εν μέσω υγειονομικής κρίσης του κοροναϊού.

Επισημαίνεται ότι η μόνη διαφοροποίηση αφορά στην ανακατανομή των εισακτέων των Τμημάτων 
Νοσηλευτικής, των οποίων όμως ο συνολικός αριθμός των εισακτέων παραμένει ίδιος.

Κ. Μητσοτάκης: 1η Ιουλίου «ανοίγει» 
η Ελλάδα στον τουρισμό
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ΗΕλληνικήΒιομηχανίαΧυμώνΚ.ΔέδεςΑΣΠΙΣΑΕ,μιααπότις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίαςφρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,γιατηνκάλυψηθέσεωνεργασίαςδιαφό-
ρωνειδικοτήτωνστοεργοστάσιοτηςστοΖερβοχώριΗμαθίας.

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

αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας

(www.aspis.gr)ήαπευθείαςσταγραφείατηςεταιρείαςστοΖερβο-
χώριΗμαθίας.

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

έγγραφααπαιτείταιμιααπλήφωτοτυπία.
ΕπιπλέονπληροφορίεςΔ/νση:ΖερβοχώριΗμαθίας,59034

Τηλ:+30–2332303100,ΤμήμαΠροσωπικού:καΑλέκαΜπαράκου

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

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες/εργά-

τριεςπαραγωγής
•Επιστημονικόπροσωπικό (γεωπόνους, χημικούς, τε-

χνολόγουςτροφίμων,τεχνολόγουςγεωπόνους)
•Τεχνίτεςδιαφόρωνειδικοτήτων(μηχανικούς–ηλεκτρο-

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

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Email:info@almifoods.gr

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

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

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

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

 
 

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

 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.) 
 

 
 

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια 

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Εκδηλώσειςμνήμης

Οθρήνος του  ελ-
λην ισμού γ ια  την
πτώση της Βασιλεύ-
ουσαςστις29Μαΐου
του1453συνοδεύεται
από την τραγική κα-
τάληξη καιπαράδοση
αμαχητίτηςθρυλικής
μας Τραπεζούντας
στις  15 Αυγούστου
του 1461. Για  όλους
τουςΈλληνεςαλλάι-
διαίτεραγιατουςΈλ-
ληνες τηςΜικρασίας
και  τουΠόντουαυτά
ταδύοθλιβεράγεγο-
νότασημάδεψαν  την
μετέπειταπορείατους
μεθρήνους,βάσανακαιοραματισμούςπουμεταφέρθηκαν μέ-
σωπαραδοσιακώντραγουδιώνκαιιστοριώνμέχρικαισήμερα.

Το θεϊκό μήνυμα  για  τις δύο συμφορές  ταράζουν  την
ποντιακήψυχή  αλλά  ταυτόχρονα  οι τραντέλλενεςπρόγονοι
μαςελπίζουνκαιστην΄΄Ανάσταση΄΄τουγένους.Γιαέναμέρος
του ελληνισμού αυτό έγινε το 1821,για ένα άλλο κομμάτι της
Ελλάδαςέγινετο1912ενώέναάλλομέροςτωναλησμόνητων
πατρίδωνμαςπεριμένειυπομονετικάναδειτοφωςτηςελευθε-
ρίας,όπωςμαςλέεικαιηποντιακήμούσα«ΗΡωμιοσύνηκαιαν
σκλαβώθηκε,θ’αναστηθείκαιπάλι…».

Μέχρι  τότε  εμείς οι απόγονοι των γενοκτονημένων Ελλή-
νωντουΠόντουθαθυμόμαστεκαιθατιμούμετουςάταφους
νεκρούςμαςδίνονταςυπόσχεσηότιδενθατουςξεχάσουμε.
Έτσιλοιπόνπαρά τηνπανδημίαπουπλήττει τηνπατρίδαμας
και άλλαξε την καθημερινότητά μας θα πραγματοποιήσουμε
και  τιςφετινές εκδηλώσεις μνήμης ενόψει της 19ηςΜαΐου με
περιορισμένες δραστηριότητες και μόνομε ενδεικτική τηφυσι-
κήπαρουσίαμαςσεόλεςτιςεκδηλώσειςκαισύμφωναμετα
ισχύονταμέτραυγιεινήςτηςπολιτείας,αλλάμετηνψυχήμας
ναείναιεκείστιςαλησμόνητεςπατρίδεςμας.

Τοπρόγραμμαέχειωςεξής:
ΔΕΥΤΕΡΑ18-ΤΕΤΑΡΤΗ20καιΠΑΡΑΣΚΕΥΗ22-5-2020
θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία στο  κεντρικόΚΑΠΗ  του

ΔήμουΒέροιας(Αριστοτέλους3,απέναντιαπότο2οΔημοτικό
Σχολείο)μεσύνθημα«δώσεαίμαγιατοαίμαπουχάθηκε».

ΤΡΙΤΗ19-5--2020
θα λειτουργήσειπερίπτερο  ενημέρωσηςστηνπλατεία δη-

μαρχείουμεσχετικόέντυπουλικόμεθέματηγενοκτονία.

ΚΥΡΙΑΚΗ24-5-2020
Εκκλησιασμός και μνημόσυνο στον  ιερό ναό ΑγίαςΠα-

ρασκευήςΚαλλιθέαςΒεροίας και θα ακολουθήσει επιμνημό-
συνος δέησης και κατάθεσηστεφάνουστην πλατεία Καπε-
τανίδη.

Μετιμή
ΓιατοΔιοικητικόΣυμβούλιο

ΟΠρόεδρος-ΤουμπουλίδηςΝικόλαος
ΗΓ.Γραμματέας-ΤογκουσίδουΕυαγγελία
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ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε. ενημερώνει τουπολίτες ότι λόγω των έκτακτωνμέτρωνπου ισχύουν,
αναπροσαρμόζειτακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό12-3-2020έως25-3-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

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

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

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

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

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών2331350634,

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημα63
τ.μ. μεπατάρι και υπόγειο
στηΒέροια,οδόςΤρύφωνος
3.Τηλ.:6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοι-
κία κοντά στο 7οΔημοτι-
κό, 75 τ.μ., με υπόγειο 75
τ.μ.καιοικόπεδο200 τ.μ.,
48.000 ευρώ. Τηλ.: 6945
122583Euromesitiki.

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ πωλεί-
ται μονοκατοικία 80 τ.μ. σε
οικόπεδο1000 τ.μ., με θέα
τοποτάμι, και τα δύο μαζί
ή μεμονωμένα.Τηλ.: 6981
058526.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο468
τ.μ. στοΠλατύΗμαθίαςσε
πολύκαλήθέση.Πληρ.τηλ.:
6946829244.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικόπεδο 250
έως1000 τ.μ. γιααντιπαρο-
χή στηνπόλη τηςΒέροιας,
εκτόςαποΕργατικέςκατοικί-
ες.Τηλ.:6945122583.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη
ευκαιρίαπωλείταιοικόπεδο
2 στρέμματα, άρτιο και οι-
κοδομήσιμο, με νερό, ρεύ-
μα, σε πολύ ωραία θέση.

ΤιμήΜΟΝΟ 30.000 ευρώ.
Τηλ.:6934662478.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  ο ι κ όπ ε -
δο στη Μέση Βέροιας, 6
στρέμματα, τιμή 130.000
ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:
6972913645κ.Τάσος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ουζερί στην

οδό  Θεσ /ν ί κης ,  σε  τ ι -
μή ευκαιρίας. Τηλ.: 6989
592585.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙπεριίτερο,στηνπλα-
τεία Καπετανίδη λόγω συ-
νταξιοδότησης. Τηλ.: 6972
670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

Κωδ: 22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης,Διαμπε-
ρέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,αποτελούμε-
νοαπό3Υπνοδωμάτια,ΣαλοκουζίνακαιΜπά-
νιο.Είναικατασκευασμένοτο1999καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμευπέρυθρες,ημεσόμπα
πέλλεττουενοικιαστή,θέσηστάθμευσηςστον
αύλιοχώρο,έχειμεγάληβεράντα,απεριόριστη
θέαστονκάμποκαιτακουφώματατουείναιμε
διπλάτζάμια,Τιμή:300€.Αποκλειστικήδιάθεση
-διαχείρισηαπόΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106033ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙανακαινισμένοΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας108τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνακαι2Μπάνια.
Είναικατασκευασμένοτο1994καιανακαινί-
στηκετο2009.Διαθέτειθέρμανσηαυτόνομη
πετρελαίουμεθερμιδοτετρητές,βλέπεισεανοι-
χτωσιά,κουφώματααλουμινίουσυρόμεναμε
διπλάτζάμια,μεπολύάνετουςχώρους,θωρα-
κισμένηπόρταεισόδου,μετέντες,ανελκυστήρα,
Μπαλκόνια30τ.μ.,μεμηνιαίομίσθωμα320€.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενομι-
σθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείριση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα
,είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμίαό-
μορφηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητηκαι
μεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουαλλάκαιμε
δύοαποθήκες,σεθέσηπεριοπήςσίγουρα,με
θωρακισμένηπόρτα ,ενοίκιο250€,.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24727ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ενοικιάζεται ι-

σόγειοδιαμέρισμα120τ.μ.,μεκοινόχρηστα
μόνοτορεύματηςσκάλας,κατασκευή1980,
2υ/δ,πολύάνετο,ατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίουκαιμεαποθήκημέσα,τιμήμόνο:240€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Kωδ.22964ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ,ενοικιάζεται

μεγάληκαιφθηνήυπόγειααποθήκη150τ.μ.,
κατασκευή1986.Μπαίνεικαιαυτ/τομέσα ,
ενοίκιομόνο120€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
διαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:116292ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.στον
1οόροφο.Αποτελείταιαπόένανγραφειακό
χώρο,ΚουζίνακαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1980καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Κε-
ντρικήΘέρμανσηΠετρελαίου,Ανελκυστήρα,
Ανοιχτωσιά-Τιμή:150€.Αποκλειστικάαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13234Ενοικιάζεταιγραφείο30τ.μ.
κοντάστονΆγιοΑντώνιο3οςορ.εξαιρετικής
προβολής2χώροιμεδικότουWC.Ενοίκιο
μόνο150€.

Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1οςορ..
Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατασκευα-
σμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμι-
νίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμίααποθήκη
-Τιμή:150€.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτητους
,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστασημε
2WCκαιασανσέρ,μεμηνιαίομίσθωμα700€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας30τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,
.Είναικατασκευασμένοτο1980καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργιατιμή150€.

Κωδ: 23626 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημαεπί τηςΜητροπόλεωςσυνολικής
επιφάνειας55τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό2
Χώρουςκαι2WC,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,σεσημείομεγάληςπροβολής,μίσθω-
μα600€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίουΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
65τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροενιαίο
,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάληβιτρίνα.-Τιμή
πολύπολύχαμηλήμόνο110€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23650 ΣΤΟΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατ΄αποκλειστικότηταένανεό-
δμητοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας300τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1992καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου,Πάρκινγκμεγάλοέξω,εξαιρετικής

προβολής,μίσθωμα3.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβασημε
μηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106424-ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταανακαινισμένηΓκαρσονιέρα
συνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3οόροφο
χωρίςανελκυστήρα.ΜαζίμετοΔιαμέρισμαδί-
νεταικαιηΑέρινηΣτήλημεΔικαίωμαΔόμησης
ακόμη70τ.μ.επιπλέον.Αποτελείταιαπό1Υ-
πνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένητο1991καιανακαινίστηκετο
2010.ΔιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομηΠετρελαίου
μεΩρομετρητές,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
ΑλουμινίουμεΔιπλάΤζάμια,Επιπλωμένοήκαι
χωρίςέπιπλα,Τέντες,Σκαλιάεισόδου,BBQ,με
Ανοιχτωσιά,μεπολύμεγάληβεράντα55τ.μ.,
σετιμήπροφοράςμόνο:50.000€. Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό
2υ/δ ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο2006καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Διαθέτειαπερι-
όριστηθέα,ταδεκουφώματατουείναικαινούρ-
γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

Κωδ:105837ΑΚΡΟΠΟΛΗ,πωλείταικαι-
νούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτάκαι83
τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυνιδιοκτήτη
,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,υπάρχειδυνατότητακαιγια
3ου/δ,βλέπειτονκάμποτηςΒέροιας,διαθέτει
πολύμεγάληκουζίνα ,ατομικήθέρμανσημε
αντλίαθερμότηταςκαιμεγάλοκλειστόγκαράζ,
αποθήκηστοισόγειο, σεαμφιθεατρικήθέση,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία.Προσφοράσετιμή
εκπληκτικάσυμφέρουσα110.000€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105028ΑΚΡΟΠΟΛΗ,πωλείταικαι-

νούργιοσπάνιοδιαμέρισμα110τ.μ.μικτά,3ος
όροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,σαλόνι,κουζί-
να,μπάνιο,υπάρχειδυνατότητακαιγια3ου/δ,
βλέπειτονκάμποτηςΒέροιας,διαθέτειπολύ
μεγάληκουζίνα,ατομικήθέρμανσημεατομική
θέρμανσηκλειστόγκαράζ,αποθήκηστοισόγειο
,σεαμφιθεατρικήθέση,ευκαιρίαχωρίςαμφιβο-
λία.Προσφοράσετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα
110.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένη το1960και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο
-Τιμή:80.000€.

Κωδ.13572ΠωλείταιστοΠανόραμαΒέ-
ροιαςΣπάνιαΜονοκατοικία175τ.μ. επί του
κεντρικούδρόμου,πρόκειταιγιαέναμοναδικό
ακίνητοσεοικόπεδο300τ.μ.μεμίακατασκευή
πολυτελέστατητου1992καιπροσφέρεταισε
μίαπολύχαμηλήτιμήευκαιρίαςμόνο350.000€.

Κωδ:13568-ΆνωΖερβοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
220τ.μ.2επιπέδωνσεοικόπεδο1000τ.μ.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο2000καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,ΠόρταΘωρακισμένη,Απο-
θήκη,Κήπο,Τζάκι,Συναγερμό,Τέντες,Διπλά
τζάμια-Τιμή:ευκαιρίας80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικής επιφάνειας280 τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρομε
εύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

Κωδ.12776ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,άριστοι

γραφειακοίχώροι63τ.μ.,μικτάκαι40τ.μ.καθ.
καινούργιακατασκευήτου2000,με2χώρους
καιWCστον2οόροφο,πολύκοντάστονΆγιο
Αντώνιο,τιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο32.000€.

ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαποκλει-
στικάαπότογραφείομαςσπάνιογραφείο39
τ.μ.καιμε17,5τ.μ.αποθήκηστουπόγειο1ος
όρ.ψηλόςοικοδομήτου1999,σεπολύκαλή
κατάστασηκαισεεξαιρετικάκαλήτιμή,χωρίς
θέρμανση.Πρόκειταιγιαέναπολύφωτεινόκαι
γωνιακόακίνητοστοκέντροτηςπόλης,μεανοι-
χτωσιάμπροστάτου,Τιμή28.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

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

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

Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101
τ.μ.,καιμε110τ.μ.υπόγειοτοοποίοεπικοι-
νωνείμεεσωτερικό υδραυλικόανελκυστήρα
,κατασκευή2002,μεδικότουςWC, ισόγειο,
νεόδμητο ,σεεξαιρετικήκατάστασηκαικαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
άριστηκατασκευήκαιατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου,σεπολύκαλήγειτονιά,κατάλληλογια
πολλαπλέςχρήσεις,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
Τιμή120.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:106262ΚΕΝΤΡΟ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχεί-

ρησηυγειονομικούενδιαφέροντος,εστιατόριοέ-
τοιμοσελειτουργία,μεολόκληροτονεξοπλισμό
κομπλέλόγωσυνταξιοδότησης.Ηεπιχείρηση
στεγάζεταισεισόγειοκατάστημαμεγάληςπρο-
βολήςσυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.,διαθέτει
μεγάλοκαισταθερόπελατολόγιο, ζητούμενο
τίμημαμόνο60.000€,μεπολύλογικόμίσθωμα
στα450€.Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζη-
τηθούν.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜεσιτικήΑκινήτων.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
.Κωδ.22847ΑγροτεμάχιοστηνΠαλιάΛυ-

κογιάννη15,250τ.μ.τομισόμεροδάκινα12
ετώνκαιτομισόάδειο ,μεδικήτουΠομώνα
καιμπεκάκιαπωλείταιστηντιμήτων27.000€
ευκαιρίαπρώτη.

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικόπεδο

εντόςσχεδίουπόλεως ,ορθογώνιο425τ.μ.,
ελαφρώςεπικλινές,άρτιοκαιοικοδομήσιμομε
σ/δ0,8,πρόκειταιγιαευκαιρίαχωρίςαμφιβολία
,τιμήμόνο40.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ,Οικόπεδο529τ.μ.,
σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,μόνογιααποφασιστικόαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,16.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙΟι-
κόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σεπολύ
καλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ.13787ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο1.820
τ.μ.,εντόςζώνης,άρτιοκαιοικοδομίσημο,εξαι-
ρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέγερσημονοκα-
τοικίας,ητιμήτουεξαιρετικάσυμφέρουσα,μό-
νο25.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομεσυ-
νολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.έχουν
τεθείεντόςτουσχεδίουπόλεως ,τα685τ.μ.
είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.εκτόςσχε-
δίου,διαθέτειμίαεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,είναιελαφρώςεπικλινές,πολύκοντάστην
Εληάπρονομιούχοοικόπεδο.Πληροφορίεςμό-
νοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαμόνο
γιααποφασιστικόαγοραστή,προσφέρεταισε
τιμήευκαιρίαςμόνοαπό120.000€όλομαζί
τώραμόνο90.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

ΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,ΚέντροΑπο-
κατάστασης,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχι
μόνοστηθέσηΚαβάκιαπάνωστοδρόμογια
τηΡαχιά12.000τ.μ.αμφιθεατρικόμεθέαόλον
τονκάμποτηςΗμαθίαςκαιορατότηταμέχριτην
Θεσ/νίκη.Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,προ-
νομιούχοαπόκάθεάποψη,αναφέρεταιμόνο
σεπολύσοβαρόεπενδυτή , ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενο,τιμή450.000€.

Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-
νιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκειταιγιαένα
μοναδικόακίνητο,εξολοκλήρουανακαινισμένο
τοοποίοαποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λοκουζίνα,έναμπάνιοπολυτελείαςκαθώςκαι
αποθήκη.Έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώμα-
ταμεδιπλάτζάμια,ευρίσκεταισεπολυκατοικία
αξιώσεων,μεάνετουςχώρους ,μεθωρακι-
σμένηπόρταεισόδουκαιαποτελεί ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,τιμή:92.000€.Ιδανικόακίνητο
γιακάποιονπουαναζητείκάτιμοναδικόστην
καρδιάτηςπόλης.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ΠΛΥ-
ΝΤΗΡΙΟ-ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ στην
Αγ. ΒαρβάραΒέροιας με τον
πλήρηεξοπλισμότουκαιστα-
θερή πελατεία. Πληροφορί-
ες: κα Γεωργία Γαλάνη τηλ.
6908700069.

ΟΑΓΡΟΤΙΚΟΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΒΕΡΟΙΑΣ«VENUS
GROWERS»ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙΓΙΑΤΗΝΚΑΛΥΨΗΘΕΣΕΩΝΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣΤΩΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣΚΑΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΑΙΔΕΧΕΤΑΙΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΑΤΙΣΠΑΡΑΚΑΤΩΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α)ΕργατώνΠαραγωγής
Β)Αδειούχωνκαιβοηθώνχειριστώνκλαρκ
Γ)ΤεχνίτηήΑρχιτεχνίτηήΕργοδηγούΜηχανικούεγκαταστάσεων2ηςειδικότητας
Δ)ΑρχιτεχνίτηΜηχανικούεγκαταστάσεων4πςειδικότητας-(Θερμαστή)Ε)Τεχνίτη

ήΑρχιτεχνίτηήΕγκαταστάτηΗλεκτρολόγουΑ’Ειδικότητας

ΤΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑΤΗΝΥΠΟΒΟΛΗΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙΤΑΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):

1.ΔΕΛΤΙΟΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2.Α.Φ.Μ.(εκκαθαριστικότηςεφορίαςηβεβαίωσηαπόδοσηςΑ.Φ.Μ.),
3.ΑΡΙΘΜΟΣΜΗΤΡΩΟΥΙΚΑ
4.Α.Μ.Κ.Α.
5.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΓΕΙΑΣ(επικυρωμένοαντίγραφο)
6.ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΤΡΑΠΕΖΑΣΠΕΙΡΑΙΩΣ(πρώτοςδικαιούχοςοεργα-

ζόμενος),
7.ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΚΑΤΟΙΚΙΑΣ(απόλογαριασμόΔΕΗήτηλεφωνίας)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΣΤΟΝΟΓΑ:
ΑσφαλιστικήενημερότηταΟΓΑ
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣάδειεςπαραμονήςκαιεργασίαςκαι
-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑΤΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ:
-Άδειαχειριστήήβοηθούχειριστή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:2331023311,2331070663εσωτερικό144ή

141ή146
Mail:venus@venusgrowers.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδρα ή γυναίκα
για βοηθό λογιστήπου
να γνωρίζει το πρό-
γραμμαΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγόμε δίπλω-
μαΓ΄κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειρι-
στήκλαρκ

Πληροφορίες στο
τηλ.:6947021868



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο δι-
αμέρισμα 76 τ.μ. επί της οδού
Γρεβενών 11 και Ερμού γωνία,
πραγματικός λουλουδότοπος,
με καλοριφέρ, κλιματισμό, χώρο
πάρκινγκ,δίχωςκοινόχρησταστη
Βέροια.Πληρ.τηλ.:6949215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτεροΑ-

κροπόλεως,στηνκαινούργιαγέφυ-
ρα«Κούσιου».Τηλ.:6984108684.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύχωροι
χώροι για γραφεία,φροντιστήριο,
ήεργαστήριοκαιυπηρεσίες.Είναι
ανακαινισμένοι, 2WC και λογι-
κό ενοίκιο.Αριστοτέλους18.Τηλ.
2331023140&6949087741.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται
επαγγελματικός χώρος 50 τ.μ.,
πλήρωςανακαινισμένος,1οςόρ.,
γωνιακό,δίπλασταΑστικά.Τηλ.:
6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζητάει
να προσλάβει για μόνιμη απα-
σχόληση, εξωτερικό πωλητή ή
πωλήτρια για τους Νομούς Η-
μαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης.
Απαραίτηταπροσόντα, ευχέρεια
λόγου, αγγλική γλώσσα, δίπλω-
μα αυτοκινήτου, άδεια εργασίας
προσωπικού ασφαλείας, εμπει-
ρίαμεβιογραφικόκαισυστάσεις.
Μισθός, ασφάλιση και ποσο-
στά. Παραλαβή δικαιολογητικών

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,120€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ30τ.μ.ημιεπιπλωμένο,κοπλαμ,130€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ35τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο,καλό,
280€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο,180€
ΡΟΛΟΙ45τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο,καλό,250€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,θέα,220€
ΝΑΟΥΣΑ55τ.μ.καλό,επιπλωμένο,ανακαινισμένο,240€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,200€
ΡΟΛΟΙ60τ.μ.διαμπερές,άνετο,190€
ΚΤΕΛ75τ.μ.κόπλαμ,θωρακισμένη,καλό,200€
EΛΗΑ87τ.μ.,οροφοδιαμέρισμα,διαμπερές,180€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.,ανακαινισμένο,ατομ.λέβητα,280€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.καλό,επιπλωμένο,250€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ90τ.μ.σεκαλήκατάσταση,
200€
ΠΙΕΡΙΩΝ95τ.μ.καλό,ατομ.λέβητα,θέα,380€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ100τ.μ.καλόμε3υ/δ,290€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετίας,λουξ,400€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.,ανακαινισμένο&επιπλωμένο,280€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ200τ.μ.μονοκατοικίαλουξ,κομπλέ,500€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξμεζονέτα,400€


ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ40τ.μ.ευκαιρία,13.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ50τ.μ.καλό,16.000€
ΡΟΛΟΙ55τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο,34.000€
ΓΗΠΕΔΟ55τ.μ.15ετίαςμεαποθήκη&ηλιακό37.000€
ΚΕΝΤΡΟ65τ.μ.,ευκαιρία,μεparking,35.000€
ΑΝΟΞΕΩΣ65τ.μ.ευκαιρία,16.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ70 τ.μ. μονοκατοικία με οικόπεδο,
18.000€
ΡΟΛΟΙ78τ.μ.ευκαιρία,θέα,επενδυτικό,29.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,θέα,54.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.θέα,καλό,37.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ105τ.μ.18ετώνμε3υ/δ,ευκαιρία,75.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ120τ.μ.νεόκτιστολουξ112.000€
ΕΛΗΑ125τ.μ.αρχοντικό165.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.ημιτελήςμονοκατοικία,22.000€

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


ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ35τ.μ.πολύκαλό,220€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,500€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ130τ.μ.μεκαλήπροβολή,700€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ250τ.μ.1.200€
ΛΑΙΚΗ300τ.μ.2.200€


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



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


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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙΓεωπόνοςΦυτικήςΠαραγωγής
Απαιτούμεναπροσόντα:
-ΆριστηγμώσηΑγγλικών
-ΠολύκαλήγνώσηΗ/ΥκαιOffice
-Δίπλωμαοδήγησης
-Άνεσηεπικοινωνίας,ομαδικότητα,αντίληψη,κατανόηση
ΈδρατηςεταιρίαςστηΒέροια.
Οιυποψήφιοιμπορούνναστείλουντοβιογραφικότουςσημείωμαστηνηλε-

κτρονικήδ/νση:sidiropoulosfert@gmail.com.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδομεσπίτι στηΧαρίεσσαΝαούσης εντός τουοικι-

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

Ο εκδοτικός οίκοςSuper Course ELT Publishing,
σταπλαίσια τηςσυνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δρα-
στηριότηταςτου,επιθυμείναπροσλάβειάμεσα:Customer 
Service Agent

ΟCustomerServiceAgentθαασχολείταιμε την επίλυση
εκπαιδευτικώνζητημάτωντωνσυνεργατώνμας,θαενημερώ-
νειγιατουςνέουςμαςτίτλουςβιβλίων,θαδίνεισυμβουλέςκαι
θαπροτείνειτρόπουςδιδασκαλίας.

Απαιτούμεναχαρακτηριστικά/ικανότητες:
-ΠτυχίοΑγγλικήςΦιλολογίας
-Ευχέρειαστηντηλεφωνικήεπικοινωνία
-Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός
-Άριστεςοργανωτικέςικανότητεςκαιομαδικότητα

ΕπιθυμητάΠροσόντα:
-Καλή γνώσηH/Y και χειρισμού εφαρμογώνΜSOffice

(Word,Excel)
-Προϋπηρεσίασεαντίστοιχηθέσηθαεκτιμηθεί

ΗΕταιρείαπροσφέρει:
-Πενθήμερηαπασχόληση
-Δίμηνηεκπαίδευσημεαποδοχές
-Συνεχήεκπαίδευσηαπόκαταρτισμένοκαιέμπειροπροσω-

πικό
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ναστείλουν το βιογραφικό

τουςσημείωμαστοe-mailcv@supercourse.gr,αναφέρο-
νταςτονκωδικόθέσηςCSA_19,έωςτις10/06/20.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡ-
ΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ:

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΧειριστήςΚλάρκ για εργασία σεΨυγείo –
Συσκευαστήριo στον Κοπανό Ημαθίας . Προϋπηρεσία
καιΜηχανολογικέςΓνώσειςθαληφθoυνυπόψιν.Δίπλω-
μα χειριστή κλάρκ δεν είναι απαραίτητο. Πληροφορίες
στοντηλ:6946437441πρωινέςώρες.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

ΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.Επίσης
ένατρακτέρUNIMOK,μίαπλατφόρμακαινούργιακαιμίαφρέζα
συρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6973616847.

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ζητειταιοδηγόςμεγνώσειςπλη-
ροφορικής έως 30 ετών. Εργασία σταθερή, 5νθήμερη, συ-
νεχές ωράριο, βασικός μισθός.Δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας θα
αξιολογηθεί ιδιαιτέρως.Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:
kritikesdianomestypouver@gmail.com.Πληρ. στο τηλ. 23310
71670,ώρες11.00-13.00.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα4ουορό-

φου,95 τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθεν ελεύθερο,μεαπεριόριστηθέα,
σεπροχωρημένηκατάστασηηοικοδομή.Τηλ.: 6944764477&
2331027796.

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

εργάτες - εργάτριες παραγωγής, 
οδηγούς και χειριστές ανυψωτικών 

μηχανημάτων.
Τηλέφωνοεπικοινωνίας

2331044445,6909202921
καιemailasifaist@otenet.gr



με συνέντευξη στα κεντρικά γραφεία
μας, Θεσσαλονίκης 45 Βέροια www.
securitytsiflidis.gr-sales@securitytsiflidis.
gr-Τηλ.2331027102.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Σκυροδέματος «ΠΥΡΑ-
ΜΙΣΑΤΕ» ζητά οδηγούς μπετονιέρας,
οδηγούς επικαθήμενου και χειριστές
αντλίας σκυροδέματος. Τηλ.: 6948
549279&2332043050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπαλληλοςγιαεργαστήριο
επεξεργασίας κρεάτων, καθώς και οδη-
γός με επαγγελματικό δίπλωμα. Πληρ.
2332042608.

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

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τηΒέροιαπουδρα-
στηριοποιείταιστοχώροτηςενοικίασηςκαι
εγκατάστασηςσκαλωσιών,αναζητάάμεσα
τεχνίτεςγιαεργασία.Γιαπερισσότερεςπλη-
ροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούνστοτηλέφωνο6947071526.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου με
γνώσεις Η/Υ και επιπλέον άτομα για
την παραγωγή ιδιωτικής εταιρίας. Τηλ.:
6974312313,6974814606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μι-
σθοδοσία κατάπροτίμηση τουπρογράμ-
ματοςEpsilonγιαΛογιστικόΓραφείο.Τηλ.:
2331076870&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτος ΤΕΙ με

γνώσειςφυσικοθεραπείαςΖΗΤΑεργασία
γιαναπαρέχειυπηρεσίεςείτεστοΝοσο-
κομείο, είτεκατ’οίκον.Πληροφορίεςστα
τηλέφωνα2331025520&6948798051.

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τη
φροντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων
για24ωρηβάση.Τηλ.:6986276287.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4, 1800 κυβικά, μο-
ντέλο1996,υγραέριο,160.000χιλιόμετρα,
μαύροχρώμα.Τηλ.:6973473304.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ-ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από τη Βέροια,

επιθυμεί γνωριμία με κοπέλα 25-40 ε-
τών.Τηλ.:6974706470.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώ-
σεις ζητάΚυρία έως50 ετώνγιαοοβα-
ρήσχέση.Τηλ.:6984040769.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανα-
καινίσειςσπιτιών, καταστημάτωνμεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπεια
στοχρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από
τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερες
πληροφορίεςστο6981088721.

ΠΑΛΙΑΤΖΗΣ-ΚΗΠΟΥΡΟΣ:
Καθαρίζωπαλιάσπίτια, υπόγεια,
αποθήκες,αγοράζωπαντόςείδους
παλιάαντικείμενα,ποδήλατα, μη-
χανάκιακ.λπ.Επίσηςαγοράζωκαι
παραδοσιακέςστολές.Τηλ.: 6971
678756κ.Παύλος.



Μέχρι και 40άρι αναμένεται να χτυπήσει το θερμόμετρο 
στη χώρα κατά τη διάρκεια του  Σαββατοκύριακου ενώ στα-
διακή πτώση αναμένεται από τη Δευτέρα 18 και κυρίως την 
Τρίτη 19 Μαΐου.

Σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου η Ελλάδα θα 
πετύχει και ένα παγκόσμιο ρεκόρ παρουσιάζοντας την μεγα-
λύτερη απόκλιση από την μέση τιμή της θερμοκρασίας σε 
όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ολόκληρη 
η Ανατολική Μεσόγειος θα φλέγεται στην κυριολεξία από την 
ζέστη, αφού το 2ο δεκαήμερο του Μαΐου θα καταγραφούν  
ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, παράλληλα με την εμφάνιση 
σκόνης.

Ακραίος καύσωνας λοιπόν  προ των πυλών, με τη  χώρα 
μας να ξεπερνάει σε απόκλιση από τη μέση τιμή της θερμο-
κρασίας, τους 10 βαθμούς.

Η ΕΜΥ για τον καιρό μέχρι τη Δευτέρα, προβλέπει τα ε-
ξής:

Σήμερα Παρασκευή:
Γενικά αίθριος καιρός. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα 

στα κεντρικά και τα βόρεια.
Οι συγκεντρώσεις σκόνης θα παραμείνουν αυξημένες 

στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στα νοτιοανατολικά βορειοδυτικοί 4 
με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευ-
θύνσεις 2 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και στα ηπειρωτικά 
θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθα-
λάσσια της ηπειρωτικής Ελλάδας και στα νησιά θα είναι 3 με 
4 βαθμούς χαμηλότερη.

Το Σαββατοκύριακο:
Γενικά αίθριος καιρός. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα 

στα κεντρικά και τα βόρεια.
Οι συγκεντρώσεις σκόνης θα παραμείνουν αυξημένες 

στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και μόνο στο Αι-
γαίο το Σάββατο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 
μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 και κατά τόπους 
στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς 
Κελσίου.

Δευτέρα – Τρίτη:
Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα δυτικά, τα 

κεντρικά και τα βόρεια.
Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

P Σαν πολύ νωρίς δεν ήλθε φέ-
τος το καλοκαίρι; Τι μας ετοιμάζουν 
πάλι…

 
P Καλά κάνουν κι ανοίγουν 

οι οργανωμένες παραλίες, αλλά 
μήπως είμαι φθηνότερα στις ανορ-
γάνωτες;

 
P Όλα τα ξεψειρίζουμε πια, τώρα 

που καλομάθαμε με το φθηνό πετρέ-
λαιο.

 
P Δύο μήνες καναπέ πάντως 

(δείτε την κατάστασή μου στη 
φωτογραφία), θα είναι η πρώτη 
χρονιά φέτος που θα έχουμε κάνει 
προθέρμανση για την ξαπλώστρα.

 
P Για να καταλάβω. Θα μας υπο-

χρεώσουν φέτος να κάνουμε διακο-
πές στην Ελλάδα και όχι σε κάποιον 
εξωτικό προορισμό; Να μην γίνεις 
έξαλλος μετά;

 
P Πώς θα αντέξουμε χωρίς 

Μαλδίβες, χωρίς Ταϊτή, χωρίς Φί-
τζι.

 
P Ενώ τα μπιτς μπαρ φέτος θα 

λειτουργούν χωρίς μουσική και αλκοόλ. Τα 
παραβλέπουμε όλα, αρκεί να υπάρχουν ευει-
δείς λουόμενες σε στεγνή συσκευασία.

 
P Μ’ αυτές τις κάμερες στην τάξη, οι 

πρώτες που θα έπρεπε να αντιδρούν εί-
ναι οι πρωινές εκπομπές στα κανάλια.

 
P Θα τρώει τούμπα κάνα παιδί στην 

τάξη και θα λένε: τα ’χουνε αυτά οι ζωντανές 
εκπομπές.

 
P Ένα λεπτό ομιλίας, λέει, εκτοξεύει 

πάνω από 1.000 σταγονίδια. Άντε να πι-
στέψεις μετά στη βασκανία.

 
P Να ξέρετε, για λόγους προστασίας δεν 

μιλιόμαστε με την αγάπη στο σπίτι.
 
P Ιαπωνικό ρομπότ σκοτώνει τον κο-

ρονοϊό με υπεριώδη ακτινοβολία, σε μό-
νο δύο λεπτά. Τώρα θα περιμένουμε να 

δούμε αν πάει το ρομπότ στον Μωάμεθ.
 
P Και:
 Ένας Έλληνας παντρεύτηκε μία Αμερικά-

να και ξενιτεύτηκε. Αυτή, πεταχτούλα καθώς 
ήταν, έμεινε έγκυος από έναν μαύρο και το 
παιδί βγήκε και αυτό μαυράκι. Ο Έλληνας 
θέλοντας να το φέρει μαλακά στη μάνα του 
της γράφει:

«Μάνα, τελικά τα καταφέραμε και απο-
κτήσαμε παιδί. Αλλά η γυναίκα μου δεν είχε 
γάλα και αναγκαστήκαμε να δίνουμε στο μω-
ρό γάλα από μια μαύρη αγελάδα. Δυστυχώς 
όμως το μωρό κάθε μέρα που περνάει όλο 
και μαυρίζει…»

Και η μητέρα του απαντάει:
«Γιόκα μου, κι εγώ δεν είχα γάλα όταν 

γεννήθηκες και αναγκαστήκαμε να σου δί-
νουμε γάλα από μια κατσίκα. Αλλά, όπως 
καταλαβαίνω, τώρα άρχισες να βγάζεις τα 
κέρατα!»

Κ.Π.
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Η Ανατολική Μεσόγειος φλέγεται…

Στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία 
το Σαββατοκύριακο και στην Ελλάδα!
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