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η εστίαση, αλλά όχι για όλους

Η εταιρεία 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 

με έδρα τα Γιαννιτσά , στα πλαίσια
 επενδύσεων και ανάπτυξης 

των παραγωγικών της δραστηριοτήτων, 
αναζητά μηχανικούς – τεχνικούς 
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ασκήσεως επαγγέλματος.
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Με τηλεδιάσκεψη και πάλι 
το Δημοτικό Συμβούλιο 

Βέροιας τη Δευτέρα
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Στην Ελλάδα παράγουμε 
τουλίπες ή φέτα;

  Με αφορμή την συνέντευξη της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ 
Φρ. Καρασαρλίδου, αναδείχθηκε η έλλειψη μέτρων 
στήριξης τους  πρωτογενούς τομέα, αφού αγρότες 
και κτηνοτρόφοι δεν είναι μέσα στους ΚΑΔ και τις 
κατηγορίες που έλαβαν ή θα λάβουν κάποια σημαντική 
στήριξη. Η Ημαθία που βασίζει την οικονομία της 
παραδοσιακά στον πρωτογενή τομέα και μάλιστα με 
κορυφαίας ποιότητας γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα, 
κινδυνεύει με οικονομική καθίζηση αφού όλοι οι 
επαγγελματίες συνδέονται και η οικονομία είναι μια 
αλυσίδα. Από την άλλη είναι κοινή λογική και δεν χωρεί 
μεγάλης ανάλυσης, ότι σε μια παγκόσμια οικονομική 
και υγειονομική κρίση σαν αυτή που βιώνουμε, πρώτο 
μέλημα θα ήταν να στηρίξει η κυβέρνηση τον πρωτογενή 
τομέα, ώστε να εξασφαλίσει την διατροφή που είναι 
βασική ανάγκη. Το στοιχείο που παρουσιάστηκε από 
την βουλευτή, περί 2 δις ελλείμματος στο ισοζύγιο 
αναφορικά με τις εισαγωγές κρέατος και γαλακτοκομικών 
προϊόντων θα έπρεπε να  λειτουργήσει στην παρούσα 
φάση ως κίνητρο να ενισχυθεί η τοπική παραγωγή. 
Το χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρεται στην 
συνέντευξη μεγαλύτερης ενίσχυσης της ανθοκομίας 
από την κτηνοτροφία γεννά το ερώτημα: Στην Ελλάδα 
παράγουμε τουλίπες ή φέτα;
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Από Δευτέρα ανοίγει η 
εστίαση, αλλά όχι για όλους

ΑπότηΔευτέρα25Μαΐουανοίγουντακαταστήματαεστία-
σης(καφέ-μπαρ-ταβέρνεςκ.λπ.)μεσυγκεκριμένουςόρουςκαι
προϋποθέσειςπουπεριλαμβάνονταιστηντροπολογίαηοποία
εισάγεταισήμεραγιασυζήτησηκαιψήφισηστηΒουλή.Ωστό-
σο, για τα καταστήματα τουΔήμουΒέροιαςσύμφωναμε τις
εκτιμήσειςτουσωματείουτους,αναμένεταιναανοίξειπερίπου
το90%τωνκαταστημάτων,αυτάπουμπορούννακαλύψουν
τιςπροϋποθέσεις λειτουργίας, ενώ ένα10%φαίνεται ναμην
μπορεί να λειτουργήσει  λόγω… χωροταξικού,προσβασιμό-
τηταςκ.λπ.

Μετηδυνατότηταναμπορούνναβάλουνμόνο3ή4τρα-
πέζιακιαφού έχουνεξαντλήσει τατεχνικάθέματα,είναιλίγο
δύσκολο για τους ιδιοκτήτες ναπάρουν τέτοιο ρίσκο και να
ανοίξουνμετιςφετινέςσυνθήκες.Γιαυτόκαιοιπρώτεςεκτι-
μήσειςλένε,ότιαπότις250περίπουεπιχειρήσειςτουΔήμου
Βέροιαςγύρωστα30μαγαζιά,τοπιθανότεροείναιναμηνβά-
λουντοκλειδίστηνπόρτα.

ΚΕΠΑ on line με Χρήστο Θηβαίο
το Σάββατο, από τη ηλεκτρονική 

σελίδα του Χώρου Τεχνών
Οι διαδικτυακέςσυναυλίες αυτής της διαφορετικήςπολιτιστικής

δράσηςσυνεχίζονταικαιηΚΕΠΑΔήμουΒέροιαςπαρουσιάζειαύριο
Σάββατο23Μαΐουστις9.00μ.μαπότηνηλεκτρονικήσελίδατουΧώ-
ρουΤεχνών (@χώρος), τονΧρήστοΘηβαίοστις καλύτερεςστιγμές
του, από τους«ΣυνήθειςΥπόπτους» και τον«Αμλετ τηςΣελήνης»
έωςτο«Σιδερένιονησί»καιτηνδισκογραφικήτουκαιτηννέατουδι-
σκογραφικήσυνεργασίαμετονΧάρηΚατσιμίχα,μετίτλο«Απότους
κήπους τωνψιθύρων».Εναμουσικό ταξίδι στη γειτονιά τουΧάρη
ΚατσιμίχαστοΜπραχάμικαιφυσικάμιαμεγάληστάσηστηδικήτου
γειτονιά, ταΕξάρχεια, τηνπιο εναλλακτική τηςΑθήνας.Τη γειτονιά
πουσυνδέθηκεμεμερικέςαπότιςπιοσημαντικέςμορφέςτουνεό-
τερουπολιτισμούμας:ΝικόλαΑσιμο,ΠαύλοΣιδηρόπουλο,Αρλέτα.

Επίσηςθαακούσουμεόσατραγούδιατουέχουμεαγαπήσειόλα
αυτά τα χρόνια:Ημερολόγιο,ΑςΧαθείς,Αγάπη,ΔενΕίμαιΆλλος,
ΠαλιόςΣτρατιώτης,ΜικρήΠατρίδα,Βροχήμου,Γυναίκα,ΠοιαΘά-
λασσα,καιτόσαάλλαπουαποτελούνμιασπουδαίαμουσικήπροίκα,
αγκαλιάμετατραγούδιατωναδερφώνΚατσιμίχα.

Στοπιάνο οΜάξιμοςΔράκος και στα τύμπαναοΚαλλίστρατος
Δρακόπουλος.

Καλήακρόαση!

Ισχυρήαλλάχωρίςζημιέςηχθεσινήκαταιγίδα,πλην
ενόςυποσταθμούτηςΔΕΗπουχτυπήθηκεαπόκεραυνό

Σύντομη αλλά ισχυρή ή-
ταν η χθεσινή καταιγίδαπου
ξέσπασε με αστραπές και
βροντέςστηΒέροια.Ευτυχώς
δεν παρατηρήθηκαν ζημιές
σεκαλλιέργειεςήπλημμύρες,
πέραντουμεγάλουόγκουτου
νερού στους δρόμους! Μια
ζημιά που καταγράφηκε α-
φορούσε σε υποσταθμό της
ΔΕΗ στηΜελίκη που κατα-
στράφηκε από κεραυνό. Ο
καιρός και σήμερα θα είναι
βροχερός με θερμοκρασίες
που θα κυμανθούν από 8 έ-
ως 21 βαθμούς κελσίουπου
σημαίνει ότι επιστρατεύουμε
ταελαφριάμπουφανάκια…

7,5εκ.ευρώαποζημιώσειςτουΕΛΓΑ
σήμεραστηνΗμαθία

Aποζημιώσεις ύψους34.856.466 ευρώ,
καταβάλλονται σήμεραΠαρασκευή στους
αγρότεςγιακαταστροφέςσεφυτικόκαιζω-
ικόκεφάλαιο.

Πρόκειται για ζημιές που αφορούν το
έτος2019καιθαδοθούνσε15.778δικαιού-
χους,ασφαλισμένουςστονΟργανισμό.

ΣτηνΗμαθία, θα δοθούν 7.356.265,54
ευρώ

Οδιοικητής τουΕΛΓΑ κ.Λυκουρέντζος
δηλώνει«οτικοινοποιήθηκανεντόςτουΜα-
ΐου πάνω από το 90% των πινάκων ζη-
μιάςτου2019καιτουπρώτουτριμήνουτου
2020, αποδεικνύοντας  ότι οΟργανισμός
μπορεί να ανταποκριθεί και νασταθεί στο
πλευρότουΈλληναγεωργούκαικτηνοτρό-
φου».

Ελπίζουμε την ίδια εκτίμηση της κατά-
στασηςναέχουνκαιοιαγρότες…

Φρ. Καρασαρλίδου στον ΑΚΟΥ 99.6: Ζήτησε κανείς από 
την αντιπολίτευση εκλογές; Ας εξηγήσει ο πρωθυπουργός 

τον λόγο αν θελήσει να τις κάνει
Στην ραδιοφωνική συνέντευξηπου

παραχώρησεηβουλευτήςΗμαθίαςτου
ΣΥΡΙΖΑΦρόσωΚαρασαρλίδουστονΑ-
ΚΟΥ99.6ρωτήθηκεκαιγιατασενάρια
εκλογώνπουσυζητούνται το τελευταίο
διάστημα.Συγκεκριμέναείπε:

«Έχουν δει το φως της δημοσιότη-
τας διάφορα σενάρια, μεταξύ αυτών και 
ένα για εκλογές τον Ιούλιο και επανα-
ληπτικές τον Σεπτέμβριο. Τα πράγματα 
είναι πολύ σοβαρά για την χώρα και 
θα πρέπει να μας εξηγήσει ο πρωθυ-
πουργός αν προχωρήσει σε εκλογές 
για ποιον λόγο θα το κάνει. Υπάρχει 
κάποιος από την αντιπολίτευση που να 
ζητάει εκλογές; Οι εκλογές θα στοιχί-
σουν στην Εθνική Οικονομία και στην 
παρούσα φάση δεν υπάρχει λόγος. Εκτός αν βασιζόμενος ο πρωθυπουργός στις δημοσκοπήσεις που κάνει το Μαξί-
μου θεωρεί ότι είναι καβάλα στο άλογο και για προσωπικά οφέλη βάζει την χώρα σε επικίνδυνες περιπέτειες». 
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Από την Π.Ε. Ημαθίας  και τον αντιπεριφερειάρχη  
διευκρινίζονται τα εξής: 

«Με έκπληξη διαβάσαμε ότι ο Εμπορικός Σύλλογος Αλε-
ξάνδρειας σε ανακοίνωσή του για την επικοινωνία που έχει 
με φορείς και εκπροσώπους της Ημαθίας, με αίτημα την ενί-
σχυση του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας, να συμπε-
ριλαμβάνει τον Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καλαϊτζίδη και την 
Π.Ε. Ημαθίας σημειώνοντας: «Πριν ένα χρόνο σε συνάντησή 
μας με τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. Καλαϊτζίδη για το 
ίδιο θέμα, του ζητήσαμε να παραχωρήσει ένα όχημα της 
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας για τις ανάγκες του Αστυ-
νομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας. Η απάντηση ήταν θετική. 

Ένα χρόνο αργότερα δεν έχει γίνει τίποτα».
Επειδή η αναφορά αυτή, είναι ελλιπής σε σχέση με την 

πραγματικότητα, σε ότι μας αφορά, και καταλήγει -άθελα 
προφανώς- σε ελλιπή ενημέρωση της κοινής γνώμης, έχουμε υποχρέω-
ση να παρουσιάσουμε δημοσίως την πραγματική διάσταση των γεγονό-
των που έχει ως εξής:

Πράγματι, πριν από ένα χρόνο, ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώ-
στας Καλαϊτζίδης αποδέχθηκε αμέσως, αίτημα της Διοίκησης του Εμπορι-
κού Συλλόγου Αλεξάνδρειας, να παραχωρηθεί όχημα της Περιφερειακής 
Ενότητας Ημαθίας, για τις ανάγκες του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάν-
δρειας. 

Αντιλαμβάνονται όλοι πως αυτό αποτελεί εντελώς έσχατη λύση, για 
ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως η ενίσχυση των υποδομών ενός Αστυνο-
μικού Τμήματος, όμως έστω κι έτσι, ο Κώστας Καλαϊτζίδης θέλησε να 
εξαντλήσει κάθε περιθώριο προς την κατεύθυνση αυτή και έδωσε εντολή 
να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες. Η διοίκηση του Εμπορικού 
Συλλόγου Αλεξάνδρειας ενημερώθηκε εξ αρχής ότι θα είναι μια ιδιαίτερα 
χρονοβόρος διαδικασία καθώς πρόκειται για αλλαγή χρήσης σε δημόσια 

περιουσία και υπό την επίβλεψη του νομικού συμβούλου 
της Π.Ε. Ημαθίας ξεκίνησε η αναζήτηση τρόπου ικανοποί-
ησης του αιτήματος, προκειμένου όλα τα γίνουν με κάθε 
διαφάνεια και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Οι λύσεις που αναζητήσαμε για παραχώρηση οχήματος 
με ενδιάμεσο φορέα τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας 
ή τον Δήμο Αλεξάνδρειας ή άλλο φορέα δεν προχώρησαν 
κυρίως λόγω ανυπαρξίας σχετικού νομικού πλαισίου. Α-
φού ως υπηρεσία ερευνήσαμε κάθε δυνατή περίπτωση, 
καταλήξαμε στην επιλογή να υποβληθεί το αίτημα προς την 
Π.Ε. Ημαθίας, από την πλευρά του Αστυνομικού Τμήματος 
Αλεξάνδρειας. Μια εξέλιξη που σίγουρα αποτελεί έσχατη 
λύση για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα, δείχνει όμως και το 
μέγεθος της διάθεσης εκ μέρους μας, να υλοποιήσουμε το 
δίκαιο αίτημα της Διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Αλε-

ξάνδρειας, εξαντλώντας κάθε νόμιμο τρόπο.
Στην κατεύθυνση αυτή, στις 24/02/2020 παραλάβαμε εγγράφως το 

σχετικό αίτημα του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας, για να τους δι-
ατεθεί επιβατηγό όχημα για τις ανάγκες της υπηρεσίας τους και αμέσως 
το προωθήσαμε στην αρμόδια Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ημαθίας προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία για την αποδοχή και την 
υλοποίηση του..

Η διαδικασία που απαιτείται είναι ιδιαίτερα χρονοβόρος καθώς πρέπει 
να προηγηθούν διάφορες εγκρίσεις (π.χ. από την αρμόδια Οικονομική 
Επιτροπή όπου το αίτημα έχει ήδη προωθηθεί από τον Μάρτιο του 2020) 
και άλλες γραφειοκρατικές παράμετροι που ορίζονται από τη σχετική 
νομοθεσία, ενώ στο μεταξύ διάστημα προστέθηκαν και όλες οι επιπλέον 
λειτουργικές καθυστερήσεις που προκάλεσε η υγειονομική πανδημία 
(covid19).

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι παρόμοια περίπτωση για παραχώρηση 
οχήματος τη Π.Ε. Ημαθίας σε κοινωνική δομή της Ημαθίας ξεκίνησε στις 
20 Φεβρουαρίου 2019 και είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Για όλα τα παραπάνω έχει ενημερωθεί επανειλημμένα από την πλευ-
ρά της Π.Ε. Ημαθίας, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρει-
ας κ. Γιώργος Δημητριάδης.

Συνεπώς, η αναφορά της Διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Αλε-
ξάνδρειας στην πρόσφατη ανακοίνωσή της, σχετικά με την ενίσχυση των 
υποδομών του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας, σε ότι αφορά τον 
Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη και την Περιφερειακή Ενό-
τητα Ημαθίας, είναι τουλάχιστον ελλιπής και δεν ενημερώνει σωστά, ούτε 
για τη διάθεσή μας, ούτε για τις εξελίξεις.

Προφανώς «ένα χρόνο αργότερα δεν έχει γίνει τίποτα» όχι όμως με 
τη διάσταση που αποδίδει το ύφος και το περιεχόμενο της ανακοίνωσης. 
Δεν έχει γίνει ακόμη τίποτα επειδή, αφού εξαντλήσαμε κάθε άλλη περί-
πτωση και αφού προηγήθηκαν συνεχείς αναζητήσεις για την εξεύρεση 
μιας νόμιμης λύσης, καταλήξαμε στην περίπτωση του Α.Τ. Αλεξάνδρειας 
και επισήμως λάβαμε το σχετικό αίτημα στις 24 Φεβρουαρίου 2020. Έ-
κτοτε ακολουθούμε όλα τα βήματα που προβλέπει ο νόμος, καταβάλουμε 
προσπάθεια για την επίσπευσή τους και ελπίζουμε ότι πριν από εμάς, θα 
φροντίσουν για την ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας, οι 
αρμόδιοι υπηρεσιακοί φορείς. Εμείς από την πλευρά μας, εξαντλήσαμε 
και συνεχίζουμε να εξαντλούμε κάθε προσπάθεια, στο μέτρο των αρμοδι-
οτήτων μας.

Αυτά για τη σωστή διάσταση των γεγονότων, την ορθή ενημέρωση σε 
ότι μας αφορά και πάντα συμμεριζόμενοι τη δίκαιη αγωνία του Εμπορικού 
Συλλόγου Αλεξάνδρειας και όλων των φορέων του δήμου Αλεξάνδρειας 
και των πολιτών του, για ένα τόσο σοβαρό θέμα.

Κώστας Καλαϊτζίδης
Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας»

 Συνέντευξη της βουλευτή Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ Φρόσως  Καρασαρλίδου στον ΑΚΟΥ 99.6
Δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας για την κυβέρνηση... Κανένα 

μέτρο στήριξης για αγρότες και κτηνοτρόφους
-Να προχωρήσουν οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμΕΑ

Για όλα τα σημαντικά θέματα της Ημαθίας και όχι μόνο, μίλησε η 
βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω Καρασαρλίδου χθες το με-
σημέρι σε ραδιοφωνική συνέντευξη στον ΑΚΟΥ 99.6 και την εκπομπή 
Λαϊκά&Αιρετικά με τους Ζήση Μιχ. Πατσίκα και Νίκο Βουδούρη. Η 
βουλευτής σχολίασε τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, την εξέλιξη στο φυσικό 
αέριο, το τελωνείο, το αγροτικό, αλλά και για έργα υποδομών που δεν 
έγιναν.

-Ήταν απάντηση η εξαγγελία μέτρων στήριξης 24 δις ευρώ του 
πρωθυπουργού στο διάγγελμα της Τετάρτης απέναντι στις μομφές 
του ΣΥΡΙΖΑ;

Ο πρωθυπουργός θα πρέπει να μας εξηγήσει τι αφορούν και για πού 
προορίζονται αυτά τα 24 δις, γιατί η κυβέρνηση μέλλον έχει μπερδέψει 
τα μήλα με τα πορτοκάλια. Παράλληλα από τις εξαγγελίες απουσιάζει 
παντελώς ο πρωτογενής τομέας, ωσάν να μην υπάρχει για την κυβέρνη-
ση. Όσο για τα 24 δις ευρώ δυστυχώς θα προέλθουν από τις μειώσεις 
μισθών στον ιδιωτικό τομέα κατά 20% που επίκεινται και θα είναι η 
επιλογή του εργαζομένου ανάμεσα στην διαθεσιμότητα ή την απόλυση. 
Να αναφέρω ότι απουσιάζουν τα μέτρα στήριξης προς τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, αφού το ύψος της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι ανε-
παρκές και τα δάνεια με εγγυοδοσία του δημοσίου αφήνουν εκτός της 
πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Όσο δε στον τραπεζικό δανεισμό είναι 
εντελώς αποκλεισμένοι οι μικρομεσαίοι και υπάρχει μόνο πρόσβαση 
στις μεγάλες επιχειρήσεις.

-Ποια είναι η άποψή σας για την απόφαση της κυβέρνησης να 
εισέρχονται ελεύθερα οι ξένοι τουρίστες πραγματοποιώντας μόνο 
κάποια δειγματοληπτικά τεστ;

Φαίνεται πως η κυβέρνηση δεν έχει κανέναν απολύτως σχεδιασμό. 
Ενώ αναμέναμε από την κυβέρνηση να ανακοινώσει την διαδικασία που 
θα εισέλθουν οι ξένοι τουρίστες στην χώρα μας(τεστ πριν εισέλθουν, 
ολιγοήμερη καραντίνα κλπ.) τελικά ανακοίνωσαν ότι θα εισέλθουν ελεύ-
θερα. Αυτό ελλοχεύει κινδύνους αφενός για την διασπορά του ιού στην 
ελληνική κοινωνία, αφετέρου ένα πλήγμα για τον τουρισμό  θα ήταν ένα 
χτύπημα στην εθνική οικονομία, αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση δεν αξιο-
ποίησε την δίμηνη καραντίνα για να εκπονήσει ένα οργανωμένο σχέδιο 
για τον τουρισμό.

 -Αναδείξατε το θέμα του φυσικού αερίου και υπήρξαν διεργασί-
ες τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο μήπως έγινε πολλή φασαρία 
για ένα θέμα που τελικά βγήκε μπροστά η ΔΕΔΑ και η Περιφέρεια 
διαβεβαιώνει ότι τα χρήματα είναι διαθέσιμα για το έργο;

Πράγματι την υπόθεση της απένταξης της Βέροιας από το φυσικό 
αέριο την εντόπισα πρώτη, ωστόσο ήταν καθοριστικός ο ρόλος των 
τοπικών ΜΜΕ και συγκεκριμένα ο δικός σας, όπως και η στάση που 
κράτησαν ο δήμαρχος Βέροιας κ. Βοργιαζίδης και ο αντιπεριφερειάρχης 
Ημαθίας κ. Καλαϊτζίδης, σε αντίθεση με τους βουλευτές του νομού μας 
που δεν έχω αντιληφθεί τι έχουν πει για το θέμα και μάλιστα ο ένας με 
κατηγόρησε και προσωπικά ότι δρω για μικροκομματικά οφέλη. Είναι 
ένα πολύ σοβαρό θέμα και δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να ξεχαστεί 
γιατί δεν έχει τελειώσει. Παρόλο που η ΔΕΔΑ προχωρά τα φύλλα δημο-
πράτησης, δεν σημαίνει τίποτα αν δεν αλλάξει την απόφασή της η ΡΑΕ. 

Όλη η τοπική κοινωνία και οι φορείς να είμαστε σε εκγρήγορση και να 
πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση για να υλοποιηθεί ένα έργο πνοής 
για την περιοχή, χωρίς μικροκομματικές σκοπιμότητες.

-Μετά το 2011 υπήρξε μια κινητοποίηση για την συγχώνευση 
του Τελωνείου και την λειτουργία του στις εγκαταστάσεις της Κου-
λούρας. Συμμετείχατε και εσείς, όπως και φορείς της περιοχής, αλ-
λά τελικά δεν προχώρησε το θέμα. Υπάρχει κάποια εξέλιξη;

Γι’ αυτό το θέμα έχουμε κάνει κόπο πολλοί άνθρωποι, όπως δή-
μαρχος, Επιμελητήριο, επιχειρηματίες κλπ, δυστυχώς όμως το θέμα 
είναι στάσιμο και δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να το 
εκκινήσει ή ελέγχει σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Την εποχή της διακυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, προχωρήσαμε και οι 3 κυβερνητικοί βουλευτές σε 
ότι ήταν απαραίτητο και μάλιστα είχαμε καταθέσει και τροπολογία για 
να μπορέσει να προχωρήσει η υπόθεση με την ΑΜΑΛΘΕΙΑ. Από κει 
και πέρα ανακάλυψα ότι υπήρχαν κάποια γραφειοκρατικά κολλήματα 
με το υπουργείο Οικονομικών που θεωρώ ότι λόγω της παρουσίας του 
υφυπουργού κ. Βεσυρόπουλου που έχει καταγωγή από την Ημαθία, 
γνωρίζει την υπόθεση, θα πρέπει να επιλυθούν αυτές οι εκκρεμότητες 
και να προχωρήσει το θέμα.  

-Πέρα από τα έργα καθημερινότητας γιατί στην Ημαθία δεν βλέ-
πουμε να προχωρούν έργα μεγαλόπνοα που να ξεφεύγουν από 
την ρουτίνα και να δώσουν άλλη πνοή στην περιοχή μας;

Υπήρχαν πολύ σημαντικά έργα υποδομής που δεν είχαν άμεση σχέ-
ση με την περιοχή μας, αλλά θα υπήρχε έμμεσο όφελος, όπως ο οδικός 
άξονας που θα συνέδεε την χώρα μέσω της Μαύρης Θάλασσας με τον 
δρόμο του μεταξιού, η σιδηροδρομική Εγνατία, το εμπορευματικό κέ-
ντρο στο στρατόπεδο Γκόνου κ.α. που θα ωφελούσαν την Ημαθία στην 
ευκολότερη και φθηνότερη διακίνηση των αγροτικών της προϊόντων, 
δυστυχώς όμως σταμάτησαν.

-Στην παρούσα φάση ως βουλευτής της αντιπολίτευσης έχετε 
κάνει ενέργειες για να προωθηθεί κάποιο έργο που θα βοηθήσει 
την Ημαθία;

Αν και είμαι βουλευτής της αντιπολίτευσης δεν επιθυμώ να κάνω 
μόνο στείρα κριτική, αλλά προσπαθώ να συνεισφέρω και να βοηθήσω 
με ενέργειες και προτάσεις για θέματα του νομού Ημαθίας. Προσπαθώ 
να έρθω σε επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας Απ. Τζι-
τζικώστα, αλλά από τον Οκτώβριο του 2019 δεν έχει καταστεί δυνατό να 
με δεχθεί. Αφορά το θέμα του οδικού άξονα από την Πέλλα που θα συν-
δεθεί με την Εγνατία και θα διευκολύνει την περιοχή μας, αφού είναι ένα 
έργο ημιτελές και σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχα αρχές του 
2019 από την Περιφέρεια τουλάχιστον για τον κόμβο της Νάουσας τα 
πράγματα ήταν έτοιμα και χρειάζεται χαμηλή χρηματοδότηση. Ωστόσο 
ένα θέμα ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας είναι η δημιουργία δομών υπο-
στηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) για ΑΜΕΑ, που βρίσκονται σε αδιέξοδο 
όταν ειδικά αποβιώνουν οι γονείς. Υπήρχε μέριμνα από την προηγούμε-
νη κυβέρνηση και συγκεκριμένα την υπουργό κα Φωτίου  για κονδύλια 
μέσω ΕΣΠΑ, ώστε να δημιουργηθούν τέτοιες στέγες και στην Ημαθία, 
ωστόσο αυτά τα χρήματα θα πρέπει να τα μοχλεύσει η Περιφέρεια. Υ-
πάρχουν θέματα και έργα που μπορούν να προχωρήσουν, ωστόσο και 

η κυβέρνηση και η Περιφέρεια 
δεν μας ακούει και δεν μας 
βλέπει καν.

-Δυστυχώς και επί των 
ημερών σας δεν υπήρξε 
αλλαγή στον κανονισμό 
του ΕΛΓΑ, ούτε είχαμε επι-
τάχυνση των διαδικασιών. 
Τι έχετε να πείτε σήμερα 
στους αγρότες που συνεχί-
ζουν να πλήττονται από τις 
καιρικές συνθήκες;

Προσωπικά κατέθεσα επερώτηση με την οποία ζητώ την ενίσχυση 
του ΕΛΓΑ με ανθρώπινο δυναμικό, γιατί είναι ένα σημείο που πάσχει, 
αφού «αιμορραγεί» και διαθέτει υπαλλήλους του σε άλλες υπηρεσίες, 
ενώ αντιθέτως δεν μπορεί να ενισχυθεί όταν υφίσταται ανάγκη, λόγω 
έλλειψης οργανογράμματος. Ο κανονισμός είναι μια δύσκολη υπόθεση 
και θα πρέπει να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη και 
την κλιματική αλλαγή για να προχωρήσει.

-Ποια είναι η θέση σας στο ζήτημα των εργατών γης που προέ-
κυψε φέτος στην Ημαθία;

 Παρόλο που έχουμε μπει στην περίοδο της συγκομιδής και είμαστε 
στο και 5’, ακόμη περιμένουμε την υπουργική απόφαση για το εργόση-
μο. Έχω κάνει την πρόταση να ενισχυθούν οι αγρότες σε αυτό το θέμα, 
αφού θα πρέπει να φιλοξενηθούν σε μικρά ξενοδοχεία και καταλύματα 
οι εργάτες γης, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, προκειμένου να 
μην υπάρξει διασπορά του ιού. Με αυτόν τον τρόπο θα διατηρήσουμε 
το ασφαλές brandname των ελληνικών αγροτικών προϊόντων που 
προτιμούνται σε σχέση με τα αντίστοιχα ιταλικά και ισπανικά, λόγω της 
καλής υγειονομικής εικόνας που έχουμε πετύχει.

-Αναφερθήκατε στην απουσία μέτρων στήριξης προς τον πρω-
τογενή τομέα. Τι θεωρείτε ότι έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση;

O πρωτογενής τομέας μαζί με τον τουρισμό είναι από τους πιο σο-
βαρούς πυλώνες στήριξης της Εθνικής Οικονομίας. Επομένως τα μέτρα 
στήριξης του πρωτογενούς τομέα δεν αφορούν μόνο τους αγρότες ή 
κτηνοτρόφους αλλά συνολικά την ελληνική οικονομία. Θα έπρεπε να 
λάβουν το βοήθημα των 800 ευρώ για να ενισχυθεί η παραγωγή των γε-
ωργοκτηνοτροφικών προϊόντων. Σε μια περίοδο που η παγκόσμια κοι-
νότητα μιλά για επερχόμενη επισιτιστική κρίση η κυβέρνηση προτιμά να 
ενισχύσει την ανθοκομία με 10 εκατ. ευρώ που δεν είναι πάνω από 500 
επαγγελματίες πανελλαδικά και μάλιστα μεγάλες επιχειρήσεις και αφήνει 
αβοήθητο τον μικρό κτηνοτρόφο, αφού ενισχύει τους 37.000 αιγοπρο-
βατοτρόφους με μόλις 24 εκατ. ευρώ και αφήνει εκτός ενίσχυσης 30.000 
μικρούς κτηνοτρόφους που βρίσκονται σε ορεινά μέρη. Δυστυχώς πάμε 
σε καταστροφή του ζωικού και φυτικού και θα πρέπει να εξηγήσει η κυ-
βέρνηση γιατί κάνει αυτή την στρατηγική επιλογή. Αντί να ενισχύσει αυ-
τόν τον τομέα για να καλύψει τις εγχώριες ανάγκες και να προχωρήσει 
και σε εξαγωγές, αφήνει τον κλάδο αβοήθητο να καταρρεύσει.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Διευκρινήσεις  της Π.Ε. Ημαθίας  επί  αιτήματος  του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας 
για παραχώρηση αυτοκινήτου προς ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος 

Κ. Καλαϊτζίδης: Εξαντλήσαμε και συνεχίζουμε να εξαντλούμε κάθε προσπάθεια, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων μας
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Δυσαρέσκεια Αστυνομικών 
για την μετακίνηση 

συναδέλφων τους, που 
είχαν βάρδια τη νύχτα 

της κλοπής
σε κοσμηματοπωλείο 

της Αλεξάνδρειας
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας , εκ-

φράζει την έντονη δυσαρέσκεια και αντίθεση της ως προς 
την άμεση μετακίνηση των δύο συναδέρφων του πληρώ-
ματος του τμήματος ασφάλειας Αλεξάνδρειας, το οποίο 
εκτελούσε βάρδια τη νύκτα της 18/19 Μαΐου 2020 που 
έλαβε χώρα κλοπή κοσμηματοπωλείου στην Αλεξάνδρεια.

Οι αστυνομικοί ήρωες του Έβρου, που εκτέλεσαν το κα-
θήκον τους με αυταπάρνηση κρατώντας όρθια την πατρίδα 
μας, είναι οι ίδιοι που κάθε μέρα και νύχτα περιπολούν στα 
όρια του νομού μας για την ασφάλεια των πολιτών, γεγο-
νός που το έχουν αποδείξει κατ’ επανάληψη με τις συνεχείς 
συλλήψεις και εξιχνιάσεις αδικημάτων κυρίως στον τομέα 
των ναρκωτικών και κλοπών.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας,  δια 
του προέδρου της Απ. Μούρτη και του γ. γρ. Κ.Κωστούλη, 
εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση στον ιδιοκτήτη του 
κοσμηματοπωλείου, που εν μία νυκτί απώλεσε μεγάλο 
μέρος των κόπων και των θυσιών του και υπόσχεται πως 
το σύνολο των αστυνομικών υπηρεσιών θα καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό των δραστών και 
την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη.

«Οφείλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι ο Έλληνας Αστυνο-
μικός λειτουργεί για την ασφάλεια του πολίτη, στο πλαίσιο 
του Συντάγματος και των Νόμων, χρειάζεται όμως δίπλα 
του αρωγό την πολιτεία, η οποία θα τον στηρίζει και θα του 
χορηγεί υλικοτεχνικό εξοπλισμό, αντί να εκδίδει νόμους 
για την αποφυλάκιση δραστών παρόμοιων πράξεων που 
ακυρώνουν τις δικαστικές αποφάσεις και αναιρούν το γε-
νικό και ειδικό προληπτικό αποτέλεσμα της επιβληθείσας 
ποινής»αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

Μετά από μεθοδική έρευνα κατάφεραν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφά-
λειας Βέροιας να εξιχνιάσουν κλοπή από κοσμηματοπωλείο που έγινε πριν 
από 4 χρόνια στην Βέροια. Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε 
βάρος ενός ημεδαπού άνδρα για το αδίκημα της διακεκριμένης περίπτωσης 
κλοπής.

Ειδικότερα, τα ξημερώματα της 7ης Μαΐου 2016, επιβαίνοντας σε όχημα 
μαζί με συνεργούς του, προσέγγισαν το κοσμηματοπωλείο στην Βέροια και 
αρχικά τοποθέτησαν μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων κάθετα στον δρόμο, 
προκειμένου να αποτρέψουν τη διέλευση οχημάτων.

Στη συνέχεια έκοψαν τον μεταλλικό ρολό ασφαλείας και έσπασαν τον 
υαλοπίνακα του κοσμηματοπωλείου, αφαιρώντας από το εσωτερικό του κα-

ταστήματος διάφορα κο-
σμήματα και χρυσαφικά, 
η αξία των οποίων υπερ-
βαίνει τις 80.000 ευρώ, 
σύμφωνα με εκτίμηση 
του ιδιοκτήτη.

Η αναλυτική έρευνα 
των αστυνομικών, αλλά 
και η κατάλληλη αξιοποί-
ηση ιχνών, πειστηρίων 
και βιολογικού υλικού, 
οδήγησαν στην ταυτοποί-
ηση των στοιχείων του 
ημεδαπού άνδρα.

Η έρευνα των αστυνο-
μικών συνεχίζεται για να 
εξακριβωθεί η τυχόν συμ-
μετοχή του και σε άλλες 
παρόμοιες αξιόποινες 
πράξεις, αλλά και για την 
ταυτοποίηση των στοιχεί-
ων των συνεργών του.

Η κακουργηματικού 
χαρακτήρα δικογραφία 
που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Βέροιας.

Ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προκειμένου ο 
νομικός μας πολιτισμός να συνεχίζει να παραμένει 
ο κυρίαρχος πυλώνας της Δημοκρατίας, της ελευ-
θερίας, της δημιουργικότητας και της ασφάλειας, 
χαρακτήρισε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης που συζητείται στη Βουλή, ο Αν. Γεν. 
Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. 
Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Από το βήμα της Βουλής, ο κ. Τσαβδαρίδης 
επισήμανε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου δεν 
αφορά απλά την ενσωμάτωση Οδηγιών της ΕΕ, 
που αποτελεί νομική υποχρέωση της Ελλάδας 
προς την ευρύτερη Ευρωπαϊκή οικογένεια αλλά 
εστιάζει και στην επιτάχυνση της απονομής δι-
καιοσύνης καθώς και στην δραστική μείωση της 
αρνησιδικίας, που αποτελούν μέγιστη υποχρέωση 
της χώρας μας προς τους ίδιους της τους πολίτες. 

Ο Βουλευτής Ημαθίας τόνισε ότι ανάμεσα στις 
άλλες εξαιρετικά σημαντικές διατάξεις, κεφαλαι-
ώδους αξίας είναι αυτές που αναφέρονται στην 

θέσπιση κοινού πλαισίου κανόνων για την κατα-
πολέμηση της τρομοκρατίας καθώς και η συστη-
ματοποίηση του θεσμικού πλαισίου της παροχής 
νομικής βοήθειας σε υπόπτους, κατηγορουμένους 
και  εκζητούμενους κατά την διαδικασία εκτέλεσης 
ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Υπογράμμισε δε ότι το πολιτικό μας σύστημα 
έχει ευθύνη να επιτύχει το μάξιμουμ της συνεν-
νόησης προκειμένου να θεραπεύσει με σωστά 
νομοθετήματα τις παθογένειες χρόνων ενώ έψεξε 
την Αξιωματική Αντιπολίτευση για έλλειψη υπευθυ-
νότητας προς αυτή την κατεύθυνση, σημειώνοντας 
ότι ακόμη και τώρα, μπροστά σε ένα ήπιο νομο-
θέτημα, βρήκαν τρόπο να ασκήσουν κριτική περί 
όνου σκιάς. 

«Βεβαίως είναι γνωστό τοις πάσι πια ότι η Αντι-
πολιτευτική σας στρατηγική εξαντλείται σε τυφλή 
κριτική των πάντων. Δυστυχώς όμως αυτό δεν βρί-
σκει κανένα έδαφος στην ελληνική κοινωνία που 
έμαθε και σας έμαθε.» ανέφερε ο κ. Τσαβδαρίδης. 

Λάζαρος Τσαβδαρίδης στη Βουλή: 
«Σημαντικό βήμα για τη θεραπεία 

χρόνιων παθογενειών στη Δικαιοσύνη 
το πολυνομοσχέδιο του αρμόδιου Υπουργείου»

Εξιχνιάστηκε διάρρηξη κοσμηματοπωλείου που έγινε 
το 2016 στη Βέροια, με λεία άνω των 80.000 ευρώ
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 23 Μαΐου 

2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου Ραχιάς ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας συζύγου, πα-
τέρα και παππού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά,
Τα εγγόνια

22 -31 Μαΐου 
Β΄ Ιατρική Εβδομάδα αφιερωμένη 

στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό
 
Εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού 

η Β΄ Ιατρική Εβδομάδα του Αγίου Λουκά 
φέτος θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά 
μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μη-
τροπόλεως www.imverias.gr, το αντίστοι-
χο κανάλι μας στο Youtube και τη σελίδα 
μας στο Facebook https://www.facebook.
com/IeraMhtrVeriasNaoushsKampanias.

 Πρόγραμμα
• Παρασκευή 22 Μαΐου 2020, 8.30 

μ.μ. Μετάδοση εκπομπής έναρξης της Ια-
τρικής Εβδομάδος – Μηνύματα Σεβασμι-
ωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμονος και 
των συνδιοργανωτών ιατρικών φορέων

• Κυριακή 24 Μαΐου 2020, 8.30 μ.μ. 
Μετάδοση ενημερωτικής ιατρικής εκπο-
μπής (θεματολογία ΩΡΛ)

• Δευτέρα 25 Μαΐου 2020, 8.30 μ.μ. 
Μετάδοση της θεατρικής παράστασης «Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, Εργάτης στον α-
μπελώνα του Κυρίου» 

• Τετάρτη 27 Μαΐου 2020, 8.30 μ.μ. Μετάδοση ενημερωτικής ιατρικής εκπο-
μπής (θεματολογία σχετική με τις επιδημίες )

• Πέμπτη 28 Μαΐου 2020, 6.30 μ.μ Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός για την 
εορτή της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Λουκά στην Ιερά Μονή Πα-
ναγίας Δοβρά

• Παρασκευή 29 Μαΐου 2020, 7.45 π.μ Αρχιερατική θεία Λειτουργία για την 
εορτή της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Λουκά στην Ιερά Μονή Πα-
ναγίας Δοβρά

• Παρασκευή 29 Μαΐου 2020, 6.30 μ.μ Μεθέορτος Αρχιερατικός Εσπερινός 
και παράκληση του Αγίου Λουκά από την Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά

• Κυριακή 31 Μαΐου 2020, 8.30 μ.μ. Μετάδοση του ορατορίου «Αγάπησα το 
μαρτύριο: Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, των πασχόντων ιατρός και λιμάνι» -  Λήξη Ιατρι-
κής Εβδομάδος

 Διοργάνωση
Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας
(επιστημονική συνεργάτης: κ. Βασιλική Κώστα, καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ)
σε συνεργασία με: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Νοσοκομείο Βέροιας Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας
Οδοντιατρικός Σύλλογος Ημαθίας Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 23 Μαΐου 

2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής της 
αγαπημένης μας συζύγου και μη-
τέρας

ΜΑΡΙΩΡΙΤΣΑΣ
ΣΙΝΩΛΑ 

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

Ο σύζυγος, 
Τα τέκνα,

Οι λοιποί συγγενείς

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ                       
«ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» 
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 1
ΤΑΧ. ΚΩΔ. 59132
ΤΗΛ: 23310 60940
ΦΑΞ: 23310 75940
MAIL:divresta@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΔΗΒΡΕΣΤΑ «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» 2020-2021
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ  

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ 2020-2021  
Σύμφωνα με τον «Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας 

Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 
Β΄4249/5-12-2017)  οι καταθέσεις των αιτήσεων εγγρα-
φής-επανεγγραφής υποβάλλονται από 10 Μαϊου έως 31 
Μαϊου  κάθε έτους και σε όλη την διάρκεια του έτους εφό-
σον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθε-
σμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί. 

Δεδομένων των υφιστάμενων συνθηκών και των περι-
οριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για την αποφυγή 
της διάδοσης του κορωναϊού και την αποφυγή ταλαιπωρίας 
των γονέων, προτείνουμε η περίοδος υποβολής αιτήσεων 
εγγραφών-επανεγγραφών να οριστεί για την τρέχουσα 
και μόνο περίοδο από  25 Μαϊου  έως 15 Ιουνίου και θα 
γίνονται ηλεκτρονικά στο email του Σταθμού divresta@
otenet.gr ή με φυσική παρουσία, κατόπιν τηλεφωνικού 
ραντεβού στο γραφείο του Φορέα .

Δικαίωμα εγγραφής στο Βρεφικό Σταθμό  έχουν βρέφη 
ηλικίας από οκτώ (8) μηνών έως 2,5 ετών ( την 1η Σεπτέμ-
βρη)  .Οι αιτήσεις θεωρούνται πλήρεις και μοριοδοτούνται 
εφόσον έχουν συμπληρωθεί και αξιολογηθεί τα δικαιολογη-
τικά και πληρούνται οι προϋποθέσεις  ως προς την ηλικία 
των βρεφών που φιλοξενούνται στο Σταθμό. Αιτήσεις των 
οποίων τα στοιχεία δεν επαληθεύονται από τα προσκομι-
σθέντα δικαιολογητικά ή δεν έχουν προσκομιστεί τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά χαρακτηρίζονται ως ελλιπείς και δε 
μοριοδοτούνται. 

Σε περίπτωση γονέων που επιθυμούν την επανεγγραφή 
του παιδιού τους οφείλουν να ακολουθήσουν τις τυπικές 
διαδικασίες που ορίζονται από τον Πρότυπο Κανονισμό Λει-
τουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 
(ΦΕΚ 4249/Β/5-12-2017).

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για την εγγραφή των βρεφών στο  Βρεφονηπιακό Σταθ-

μό απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
1) Αίτηση  της μητέρας ή του πατέρα .  
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ό-

που αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του 
παιδιού ή /και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης 
και θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς μήνες πριν της 
ανακοίνωσης. Στις επανεγγραφές στη περίπτωση που δεν 
υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση αντί για 
το σχετικό δικαιολογητικό μπορεί να κατατεθεί υπεύθυνη 
δήλωση του γονέα που θα βεβαιώνει τη μη μεταβολή των 
στοιχείων της οικογενειακής κατάσταση.

3) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργα-
ζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υ-
ποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους 
των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης 
της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης. Περιστασι-
ακά Αυτοαπασχολούμενοι ή Απασχολούμενοι αντίγραφο 
πρόσφατου εργόσημου ή πρόσφατα ένσημα. Ελεύθεροι 
Επαγγελματίες φωτοτυπία τελευταίας απόδειξης πληρωμής 
ασφαλιστικού ταμείου ή φωτοτυπία πρόσφατης απόδειξης 
παροχής υπηρεσιών όπου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία

 δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανερ-
γίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι. 

ε)  Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη από Παιδίατρο καθώς και αντίγραφο του 
βιβλιαρίου υγείας του ,με τα εμβόλια που προβλέπονται 
κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

στ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 
2020 που αφορά εισοδήματα του 2019. 

ζ)  Υπεύθυνη Δήλωση γονέα
η) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων 

εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαραίτητα προϋπόθεση 
είναι η άδεια παραμονής (φωτοτυπία) και των δύο γονέων 
και των τέκνων τους.

Η επιλογή των παιδιών γίνεται με μοριοδότηση, με την  
οποία  διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα 
στον τρόπο κατάταξης και επιλογής των αιτήσεων και απο-
φεύγεται κάθε πιθανότητα αδικίας ή αλλοίωσης του κοινω-
νικού χαρακτήρα του θεσμού των Δημοτικών Σταθμών του 
Δήμου Βέροιας. Η επιλογή των παιδιών που θα εγγραφούν 
την περίοδο 2020-2021 στο  Βρεφικό Σταθμό « Θ. Ζωγιο-
πούλου» του Δήμου Βέροιας ,θα γίνει με κριτήρια βάσει μο-
ρίων που θα υπολογίζονται σύμφωνα με την οικογενειακή, 
οικονομική και εργασιακή κατάσταση της οικογένειας .

Για τον υπολογισμό της μοριοδότησης   ,οι γονείς ενημε-
ρώνονται από το γραφείο του Σταθμού ή από το  face book  
του Σταθμού Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που 

δεν χρειάζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν 
για  το  Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπόγειο της 
Δημοτικής Αγοράς.

ΚΗΔΕΙA
Κηδεύτηκε την Πέμπτη 21 Μαΐου 

2020 στις 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο Γεώργιος Στερ. Μπαζάκας σε ηλικία 
89 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙA
Κηδεύτηκε την Πέμπτη 21 Μαΐου 

2020 στις 6.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
η Στέλλα Ιωαν. Παλαβου σε ηλικία 91 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

CMYK

Παρασκευή 22-5-2020

13:30-17:30 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 
23310-25130

21:00-08:00 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
18 23310-23132

Φαρμακεία

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών 
στην Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου 

Βέροιας για το σχολικό έτος 2020-2021
 Ο  Διευθυντής του 

Μουσικού Σχολείου Βέ-
ροιας Ιωάννης  Γεωργου-
δάκης ενημερώνει ότι, οι  
εγγραφές μαθητών στην 
Α΄τάξη Γυμνασίου του 
Μουσικού Σχολείου Βέ-
ροιας για το σχολικό έτος 
2020-2021 συνεχίζονται. 

Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν 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 καθημερι-

νά τις εργάσιμες ημέρες.



7www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2020

ΣΥΡΙΖΑ: Τα 24 δισ. 
ευρώ στήριξης υπάρχουν 

μόνο στα όνειρα 
του κ. Μητσοτάκη

Από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώθηκαν οι πρώτες α-
ντιδράσεις και εκτιμήσεις για το πακέτο μέτρων που 
εξήγγειλε προχθές η κυβέρνηση:

«Ο κ. Μητσοτάκης με το χθεσινό του διάγγελμα 
ξεπέρασε και τον χειρότερο εαυτό του σε δημιουργική 
λογιστική, κάνοντας λόγο για μέτρα ύψους 24 δισ. 
ευρώ.

Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει 14 δισ. δημοσιονομικά 
μέτρα, η κυβέρνηση μιλάει για ανύπαρκτα λεφτόδε-
ντρα. Όταν ο κ. Μητσοτάκης ανακοινώνει μέτρα 24 
δισ., είναι συνεπής και μετρημένος πολιτικός.

Ωστόσο, τα μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα, 
που έχει νομοθετήσει μέχρι και τα τέλη Μαΐου και δεν 
αφορούν δάνεια, δεν ξεπερνούν τα 6,4 δισ. ευρώ, 

ενώ τα όσα εξήγγειλε χθες προσθέτουν στο αρχικό πακέτο μόλις 2,1 δισ. ευρώ. Επο-
μένως, τα πραγματικά δημοσιονομικά μέτρα της κυβέρνησης από την αρχή της κρίσης 
μέχρι και τον Οκτώβρη του 2020 ανέρχονται σε 8,5 δισ. ευρώ.

Πώς φτάνει λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης στα 24 δισ. ευρώ τα οποία, όπως προκύπτει 
από τα ίδια τα στοιχεία, υπάρχουν μόνο στα όνειρά του;

Προσθέτει στα 8,5 δισ. ευρώ τα 2 δισ.  της επιστρεπτέας προκαταβολής, η οποία, 
ακριβώς επειδή είναι επιστρεπτέα, σημαίνει ότι είναι δάνειο και όχι πραγματική ενίσχυση. 
Κι αυτό για όσες επιχειρήσεις καταφέρουν ή επιλέξουν τελικά να τη λάβουν.

Προσθέτει επίσης εγγυήσεις αλλά και αναβολές πληρωμών συνολικού ύψους 3,5 δισ. 
ευρώ για να φτάσει τα 14 δισ. ευρώ, οι οποίες όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, όπως 
λέει και ο όρος, είναι απλώς αναβολές, δηλαδή μεταχρονολόγηση  πληρωμών.

Όμως, το μεγαλύτερο θράσος είναι το άλμα από τα 14 στα 20 δισ. ευρώ. Εκεί, η κυ-
βέρνηση, για να θολώσει τα νερά, αθροίζει ως δημοσιονομικό μέτρο την «προστιθέμενη 
αξία» των μέτρων στην οικονομία. Ο κ. Μητσοτάκης δηλαδή ισχυρίζεται ότι ενώ δίνει 14 
δισ. ευρώ, θα είναι σαν να έχει δώσει 20 δισ. ευρώ. Και για τα υπόλοιπα 4 δισ. που υ-
πολείπονται των δήθεν 24 δισ. ευρώ, παρέπεμψε σε κάποια απροσδιόριστη, μελλοντική 
παρέμβαση.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως Πρωθυπουργός έλεγε 0+0=14. Ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης το πήγε ένα βήμα παρακάτω: 14+0=24».

Από τη Δευτέρα 25 Μαϊου ανοίγουν 
τα καταστήματα εστίασης

-Τι προβλέπεται για τη λειτουργία τους
Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών για την επαναλει-

τουργία των καταστημάτων εστίασης που προβλέπεται να ανοίξουν την ερχόμενη Δευτέ-
ρα 25 Μαϊου.και σήμερα Παρασκευή εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.

Η τροπολογία, προβλέπει την παραχώρηση πρόσθετου εμβαδού στους κοινόχρη-
στους χώρους όπου αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα τα καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, ώστε να είναι βιώσιμη η λειτουργία τους και ταυτόχρονα να τηρούνται και 
οι αναγκαίες αποστάσεις για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.  
Αν δεν υπάρχει δυνατότητα για κάτι τέτοιο η τροπολογία προβλέπει μείωση τελών χρή-
σης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και 
πάντως όχι άνω του 50%.

Όπως αναφέρεται στη σχετική τροπολογία «με την επικείμενη επανέναρξη λειτουρ-
γίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία αναπτύσσουν τραπεζο-
καθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους, κατά τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις, 
θα επιβληθούν κανόνες τήρησης αποστάσεων προς περιορισμό της διασποράς του κο-
ρωνοϊού, με αποτέλεσμα να περιορίζεται δραστικά η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων 
στον παραχωρηθέντα κοινόχρηστο χώρο, καθιστώντας αναγκαία ειδική νομοθετική ρύθ-
μιση, έτσι ώστε να προβλέπεται δυνατότητα παραχώρησης από τους δήμους πρόσθετου 
εμβαδού στους εν γένει κοινόχρηστους χώρους, ώστε και η λειτουργία των καταστημά-
των να καταστεί βιώσιμη, αλλά και να τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ 
των τραπεζοκαθισμάτων».

Επίσης, κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη μείωσης των τελών κατάληψης κοινοχρήστων 
χώρων, αναλόγως της μείωσης του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων, από τις επιχει-
ρήσεις εκείνες για τις οποίες δεν θα καταστεί δυνατή η αύξηση του εμβαδού του κοινό-
χρηστου χώρου και οι οποίες κατ’επέκταση θα αναγκαστούν να περιορίσουν τον αριθμό 
των τραπεζοκαθισμάτων. Επίσης, με απόφαση των αρμόδιων οργάνων, της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του οικείου δήμου ή της οικείας περιφέρειας, κατ΄αντιστοιχία του αρμό-
διου ΟΤΑ) και αφού προηγηθεί η έκδοση μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή 
η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς αρμοδιότητας των αντίστοιχων ΟΤΑ, 
για σαφώς προσδιορισμένο στην απόφαση χρονικό διάστημα. Ακόμα, προβλέπεται η 
δυνατότητα προσωρινής απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης. Σε κάθε περίπτωση 
λαμβάνεται μέριμνα για την ακώλυτη διέλευση οχημάτων άμεσης ανάγκης και για τη 
διέλευση, στάση και στάθμευση οχημάτων μόνιμων κατοίκων και ΑΜΕΑ. Οι αποφάσεις 
αυτές ισχύον προσωρινά και έως τις 31.12.2020.

Ενόψει της επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης από την ερχόμενη 
Δευτέρα ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο 
Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.) και την Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων 
Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠ.Ο.ΕΣ). εξέδωσαν οδηγίες προσαρμογής που βασίζονται 
στην ανάλυση του προφίλ επικινδυνότητας του ιού για τους χώρους εστίασης και στις 
βέλτιστες πρακτικές όπως αυτές αποτυπώνονται σε διεθνείς και εθνικές συστάσεις.
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Ο αριθμός των ε-
πιβεβαιωμένων κρου-
σμάτων του νέου 
κορονοϊού υπερέβη 
χθες, Πέμπτη, το όριο 
των πέντε εκατομ-
μυρίων, με την Κίνα 
να δηλώνει έτοιμη να 
κηρύξει «τη νίκη» α-
πέναντι στον ιό, την 
Ευρώπη να αίρει στα-
διακά τα μέτρα περιο-
ρισμού και τον απολο-
γισμό να εξακολουθεί 
να αυξάνεται στην α-
μερικανική ήπειρο.

Σύμφωνα με κα-
ταμέτρηση του Γαλλι-
κού Πρακτορείου με 
βάση επίσημες πηγές 
στις 14:00 ώρα Ελ-
λάδας, τουλάχιστον 
5.012.630 κρούσματα 
μόλυνσης έχουν δια-
γνωστεί επίσημα σε 
196 χώρες και περι-
οχές από την έναρξη 
της επιδημίας. Από 
αυτούς τους ασθενείς τουλάχιστον 328.220 έχουν πεθάνει, 
ενώ άλλοι 1.854.900 έχουν αναρρώσει. 

Η πλέον πληγείσα ήπειρος με σχεδόν 1.955.600 εκατομ-
μύρια κρούσματα, εκ των οποίων 169.932 θάνατοι, η Ευρώ-
πη συνεχίζει τον δρόμο μιας πολύς αργής εξομάλυνσης.

Οι παραλίες αναμένεται να είναι σχεδόν στο σύνολό τους 
προσβάσιμες στο κοινό σήμερα στην Κορσική, ενώ στην Κύ-
προ ξανανοίγουν σχολεία, καφέ, εστιατόρια και κομμωτήρια.

Στην Ισπανία, η χρήση μάσκας είναι στο εξής υποχρεωτι-
κή για τους πολίτες άνω των έξι ετών σε όλους τους δημόσι-
ους χώρους όταν δεν είναι δυνατή η τήρηση των αποστάσε-
ων, περιλαμβανομένων και των δρόμων.

Ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας εξακολουθεί να 
ρίχνει βαριά σκιά στη Γηραιά Ήπειρο με μια συρρίκνωση της 
δραστηριότητας στον ιδιωτικό τομέα, αλλά με πιο αδύναμο 
ρυθμό σε σχέση με τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Markit.

Στον τομέα των αερομεταφορών που έχει υποστεί μεγάλο 
πλήγμα η βρετανική αεροπορική εταιρία Easyjet ανακοίνωσε 
την επανάληψη ορισμένων πτήσεων από τις 15 Ιουνίου, 
κυρίως σε «εσωτερικά δρομολόγια στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και στη Γαλλία», με την εφαρμογή υγειονομικών μέτρων 
πάνω στο αεροσκάφος. Από την πλευρά του ο κολοσσός 
Lufthansa επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με 
τη γερμανική κυβέρνηση για ένα σχέδιο διάσωσης έως εννέα 
δισεκ. ευρώ.

Στην άλλη άκρη του κόσμου, στη Νέα Ζηλανδία,  τα μπαρ 
ξανάνοιξαν μετά τα σχολεία και τα καταστήματα.

Στην Κίνα, όπου εμφανίστηκε επισήμως η επιδημία τον 
Δεκέμβριο στην πόλη Ουχάν, οι 3.000 βουλευτές της Λαϊκής 
Εθνοσυνέλευσης αναμένεται να συνέλθουν από αύριο Παρα-
σκευή για την ετήσια πολιτική «τελετουργία» του κομμουνι-
στικού καθεστώτος υπό τον Σι Τζινπίνγκ.

Θα είναι δε, μια ευκαιρία να εορταστεί επισήμως και το 
τέλος της επιδημίας στο έδαφος της Κίνας αν και η χώρα 
φοβάται ένα δεύτερο κύμα μετά την επανεμφάνιση του ιού σε 
ορισμένες περιοχές τις τελευταίες εβδομάδες.

Η σύνοδος του Κοινοβουλίου «αναμένεται να δώσει την 
ευκαιρία στον Σι Τζινπίνγκ να ανακηρύξει την ολοκληρωτική 
νίκη στον ‘πόλεμο του λαού’ εναντίον του ιού», προβλέπει η 
πολιτειολόγος Νταϊάνα Φου, από το Πανεπιστήμιο του Τορό-
ντο (Καναδάς).

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η πανδημία συνεχίζει το 
καταστροφικό της έργο (93.439 θάνατοι σε 1.551.853 κρού-
σματα), ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες το Πεκίνο ότι 
είναι υπεύθυνο για μια «παγκόσμια μαζική δολοφονία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που επικρίνεται σφόδρα για 
τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης και που θέλει με κά-
θε κόστος να επανεκκινήσει την οικονομία της χώρας του 
μερικούς μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, επιμένει 
ωστόσο για μια επιστροφή στην κανονικότητα, προτείνοντας 
κυρίως μια σύνοδο της Ομάδας των Επτά (G7) με φυσική 
παρουσία.

Η αισιοδοξία του έρχεται σε σύγκρουση με την κατάστα-
ση στη χώρα του, την πιο πληγείσα στον κόσμο σε αριθμό 
κρουσμάτων (1,55 εκατομμύρια) και θανάτων. Το Πανεπι-
στήμιο Τζονς Χόπκινς ανακοίνωσε χθες βράδυ τουλάχιστον 
1.500 νέους θανάτους μέσα σε 24 ώρες, ανεβάζοντας τον 
συνολικό αριθμό τους σε τουλάχιστον 93.400, εκ των οποίων 
σχεδόν το ένα τρίτο μόνο στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. 
Στις 14:00 ο αριθμός των θανάτων στις ΗΠΑ είχε φθάσει 
τους 93.439 σε σύνολο 1.551.853 κρουσμάτων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε χθες πως η 
πανδημία απέχει ακόμη μακράν από το να έχει περιοριστεί, 
με 106.000 νέα κρούσματα να καταγράφονται μέσα σε 24 
ώρες σε όλο τον κόσμο, ένα ρεκόρ.

Η Βραζιλία είναι στην πρώτη γραμμή, με μια αισθητή επι-
τάχυνση του ρυθμού μετάδοσης του ιού και έναν καθημερινό 
απολογισμό που φθάνει έως και τους 1.779 θανάτους. Όμως 
ο ακροδεξιός πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου εξακολουθεί να 
υποβαθμίζει την επικινδυνότητα του ιού και να τάσσεται κατά 
των μέτρων περιορισμού.

Ο Γαλλοβραζιλιάνος φωτογράφος Σεμπαστιάο Σαλγάδο, 
76 ετών, ο οποίος πέρασε τη ζωή του απαθανατίζοντας με 
την κάμερά του την κατάσταση των πιο φτωχών στρωμά-
των και το υποβαθμισμένο περιβάλλον στο οποίο διαβιούν, 
φοβάται πως οι πληθυσμοί των αυτοχθόνων της Αμοζονίας 
διατρέχουν τον κίνδυνο «γενοκτονίας»  ελλείψει ιατρικής 
φροντίδας στη Βραζιλία του Ζαϊχ Μπολσονάρου.

Ο Σαλγάδο ξεκίνησε μια εκστρατεία για τους λαούς της Α-
μαζονίας, που έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 261.000 
υπογραφές, γιατί «κινδυνεύουμε αληθινά με μια τεράστια 
καταστροφή» με «την εξάλειψη μιας εθνότητας και του πολι-
τισμού της», όπως είπε oστο Γαλλικό Πρακτορείο.

Υπό την πίεση του αρχηγού του κράτους, το υπουργείο 
Υγείας της Βραζιλίας συνέστησε χθες τη χρήση χλωροκίνης 
και του παραγώγου της, της υδρξυχλωροκίνης, για τους α-
σθενείς που έχουν προσβληθεί από μια ελαφρά μορφή της 
Covid-19.

Εν αναμονή ενός εμβολίου και ενός φαρμάκου, η χρη-
σιμοποίηση αυτού του ανθελονοσιακού φαρμάκου και του 
παραγώγου του προκαλεί αντιπαράθεση καθώς τα αποτε-
λέσματά του εναντίον της ασθένειας δεν έχουν μέχρι τώρα 
αποδειχθεί. Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι παίρνει 
υδροξυχλωροκίνη κάθε μέρα ως προληπτικό μέτρο.

Παράθυρο ελπίδας: ερευνητές απέδειξαν πως πίθηκοι 
που έχουν εμβολιαστεί ή μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό 
ανέπτυξαν αντισώματα  που τους επιτρέπουν να προστατευ-
θούν απέναντι σε μια νέα μόλυνση.

Στο Μεξικό, μια ενδεχόμενη επανάληψη του ποδοσφαιρι-
κού πρωταθλήματος τίθεται σε κίνδυνο καθώς οκτώ παίκτες 
της ομάδας Σάντος Λαγούνα βρέθηκαν θετικοί.

Μένοντας πάντα στον αθλητικό τομέα, ο πρόεδρος της 
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Τόμας Μπαχ είπε πως οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο, που μετατέθηκαν για ένα χρό-
νο λόγω της επιδημίας Covid-19, πρέπει να ακυρωθούν αν 
δεν διεξαχθούν το 2021.

Η κατάσταση είναι δύσκολη, επίσης, στo Περού, τη δεύ-
τερη πιο πληγείσα χώρα στη Λατινική Αμερική μετά τη Βρα-
ζιλία που ξεπέρασε χθες το όριο των 100.000 μολύνσεων και 
των 3.000 θανάτων. Και στη Χιλή, που ξεπέρασε τις 50.000 
μολύνσεις και όπου κοινωνικές συγκρούσεις ξέσπασαν στο 
Σαντιάγο.

Ο Ισημερινός, μια χώρα επίσης από τις πιο πληγείσες 
στη Λατινική Αμερική ιδίως στην πόλη-λιμάνι Γουγιακίλ, η 
οποία άρχισε χθες να αίρει τα μέτρα περιορισμού, είναι α-
ντιμέτωπος  με ένα νέο πρόβλημα: τα δύο τρίτα των κρατου-
μένων μιας φυλακής στο κέντρο της χώρας έχουν μολυνθεί.

Στο σωφρονιστικό κατάστημα του Αμπάτο, μιας πόλης 
των Άνδεων, «420 άτομα» βρέθηκαν θετικά, εκ των οποίων 
δύο έχουν πεθάνει, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της διοίκη-
σης των σωφρονιστικών ιδρυμάτων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πάνω από πέντε εκατομμύρια
 τα κρούσματα του κορονοϊού 

σε όλο τον κόσμο
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Συνεδρίαση –
τηλεδιάσκεψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέροιας  με 13 θέματα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας  θα γίνει την Δευτέρα 
25-5-2020 στις 18:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν 
ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 
θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης (με χρήση της τεχνολογίας του 
e-presence (www.epresence.gov.gr), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας 
διάταξης:

-Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
-Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (6η) προϋπολογισμού και 

τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.
-Ορισμός πολιτικά υπευθύνου για την υλοποίηση του προγράμματος «Α-

ναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ 
και Β΄ Βαθμού-Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας 
Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού-πιλοτική λειτουργία» της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

-Έγκριση ή μη δημιουργίας νέου χωνευτηρίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο 
Βέροιας και ενημέρωσης των δημοτών.

-Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου 
«Εξωτερικοί χρωματισμοί 10ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας»

-Έγκριση ή μη της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου «Ενεργειακή 
αναβάθμιση 6ου και 13ου Δημοτικών Σχολείων Βέροιας»

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλα-
βής του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά έως οδό 
Απόλλωνος»

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής 
του έργου «Ανακατασκευή τοιχίων επί των οδών Επικούρου και Λάρνακας»

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής 
του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίου στον κεντρικό δρόμο Σφηκιάς».

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής 
του έργου «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου».

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και ορι-
στικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γέφυρας στον Άγιο Νικόλαο Δο-
βρά».

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστι-
κής παραλαβής του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία ΔΕ Βέροιας (2016)» 

-Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών 
στην Σ.Φ.

H παγκόσμια ημέρα 
οικογενειακού ιατρού στην 

συγκυρία της επιδημικής κρίσης
Συντάκτης: 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ
 
Πριν λίγες ημέρες 

τιμήθηκε η Παγκόσμια 
Ημέρα Οικογενειακού 
Γιατρού η οποία ορί-
στηκε για τις 19 Μαϊου  
μετά από πρωτοβου-
λία της Παγκόσμιας 
Ένωσης Γενικής - Οι-
κογενειακής Ιατρικής.

 Η ημέρα αυτή στην 
συγκυρία των εκτάκτων καταστάσεων που συνοδεύ-
ουν την επιδημική κρίση του covid-19,  αποτελεί μια 
αφορμή  αναγνώρισης και ενίσχυσης του κεντρικού 
ρόλου που πρέπει να διαδραματίζει ο Οικογενειακός 
Ιατρός στην παροχή εξατομικευμένης, ολιστικής και 
συνεχούς φροντίδας υγείας των πολιτών.

 Αυτή είναι η κυρίαρχη αποστολή του Οικογενει-
ακού Ιατρού ως πρωταρχικού παράγοντα της Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως αυτή έχει προσ-
διοριστεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας το 
1978 στη διακήρυξη της Άλμα Άτα, στην οποία  α-
ποφασίστηκε ότι «η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
είναι βασική φροντίδα εδραιωμένη σε επιστημονικά 
ορθή πράξη και κοινά αποδεκτές μεθόδους και τε-
χνολογίες που παρέχονται στα άτομα και στις οικο-
γένειές στην κοινότητα,  με πόρους που εξασφαλίζει 
η κοινωνία και η εκάστοτε χώρα». 

 Ιδιαίτερα επίκαιρο ενδιαφέρον αναδεικνύεται 
από το σκεπτικό της απόφασης αυτής, σε σχέση 
με την ασαφή ατμόσφαιρα περί οργάνωσης της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και του θεσμού 
του Οικογενειακού Ιατρού, όπως επανέρχεται στην 
επικαιρότητα με αφορμή την επιδημική κρίση του 
covid-19. 

Περισσότερο λοιπόν από ποτέ στην γενικότερη 
ατμόσφαιρα της υγειονομικής αβεβαιότητας, αναδει-
κνύεται η μοναδική αξία της ποιοτικής σχέσης μετα-
ξύ ιατρού και ασθενούς που αποτελεί και την θεμε-
λιώδη βάση υπόστασης του Οικογενειακού Ιατρού.

 Αυτή η διαπίστωση ενισχύεται με την πρόσφατη 
απόφαση της UNESCO, σύμφωνα με την οποία «η 
ποιοτική σχέση ιατρού-ασθενούς αποτελεί θεμε-
λιώδη ανθρώπινη συνιστώσα για την υγειονομική 
περίθαλψη του πολίτη, καθώς παρέχει πολλαπλή 
στήριξη στην κατάσταση της αβεβαιότητας και τα-
λαιπωρίας που προκαλεί η ασθένεια και η θερα-
πευτική αγωγή, ενώ συμβάλλει στη βελτίωση των 
διαδικασιών διαγνωστικού προσανατολισμού και θε-
ραπείας, που με τον τρόπο αυτόν, μπορεί να φτάσει 
σε υψηλό επίπεδο εξατομίκευσης και σεβασμού».

 Εκ των ως άνω καθίσταται αυταπόδεικτος ο 
ιδιαίτερος ρόλος που καλείται να δαδραματίσει ο Οι-
κογενειακός Γιατρός ως στυλοβάτης της Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας και του οποίου η υπόσταση 
εξαρτάται άμεσα από την αρχή της σχέσης Ιατρού 
– Ασθενούς.

 Κατόπιν τούτου και με το δεδομένο ότι η σχέση 
Ιατρού-Ασθενούς και κατά συνέπεια η υπόσταση του 
Οικογενειακού Ιατρού, υπόκεινται διαρκώς σε υπονο-
μεύσεις και απειλές που απορρέουν από διάφορες ε-
πιδράσεις πολιτικού, κοινωνικού, οικονομικού, τεχνο-
λογικού και επικοινωνιακού χαρακτήρα, καθίσταται 
απαραίτητη η προστασία και η ενίσχυση τους.

 Αυτή η αναγκαιότητα επαναβεβαιώνεται συνε-
χώς μέσω της αναντικατάστατης σχέσης εμπιστο-

σύνης, φιλίας, ικανοποίησης και ευγνωμοσύνης, 
που διαμορφώνεται μεταξύ ιατρού και ασθενούς με 
την πάροδο ετών και κάτω από δυσχερείς συνθήκες 
αγωνίας, πόνου, ανασφάλειας και λύτρωσης, όπως 
αυτές που βιώνουν οι κοινωνίες κατά την διάρκεια 
της επιδημικής κρίσης του covid-19.

 Αυτές οι συνθήκες είναι που καθιέρωσαν στην 
κοινωνική αντίληψη την έννοια του «οικογενειακού 
ιατρού», πολύ πριν αποφασίσει η πολιτεία να ασχο-
ληθεί με την θεσμοθέτησή του. 

 Τα νομοθετήματα με τα οποία διαχρονικά επιχει-
ρήθηκε να καθιερωθεί ο «Οικογενειακός Ιατρός» ως 
θεσμός της πολιτείας, δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. 

 Και αυτό διότι οι συντάκτες των νομοθετημάτων 
επιχείρησαν να θεσμοθετήσουν την υπόσταση του 
Οικογενειακού Ιατρού αποκλειστικά με λογιστικά 
κριτήρια, χωρίς να λάβουν υπόψη τους την αναντι-
κατάσταστη σχέση μεταξύ ιατρού και ασθενούς.

 Η πρακτική που είχε υιοθετηθεί τα προηγού-
μενα χρόνια από την πολιτεία, για τον  πολίτη της 
οικονομικής κρίσης και της φτωχοποιημένης κοινω-
νίας, που βρέθηκε ανυπεράσπιστος μπροστά στον 
επιδημικό κίνδυνο, με το δίλημμα να «επιλέξει σε 
ορισμένο χρόνο οικογενειακό ιατρό, εκ του περιο-
ρισμένου αριθμού των υποδεικνυομένων που δεν 
γνώριζε», ήταν καταδικασμένη εκ των πραγμάτων 
να αποτύχει.

 Η απροκάλυπτη υπόδειξη εκ μέρους της πολιτεί-
ας προς τον πολίτη, να παραμερίσει τον ιατρό που 
εμπιστεύονταν και με τον οποίον επί χρόνια είχε 
οικοδομήσει τις μοναδικής αξίας σχέσεις ιατρού-α-
σθενούς, δεν αποτέλεσε παρά συνέχεια μιας σειράς 
ανεφάρμοστων επιλογών, που ατυχώς δεν έχουν 
αποφέρει την αναγκαία γνώση και κρίση στους ιθύ-
νοντες.

 Η πολιτεία αρνείται μέχρι σήμερα να αναγνω-
ρίσει το γεγονός ότι, ο σημερινός πολίτης είναι 
επαρκώς εκπαιδευμένος να αναγνωρίζει τα πρώιμα 
συμπτώματα μιας βαριάς νόσου που τον απειλεί και 
καταφεύγει έγκαιρα στον κατά περίπτωση αρμόδιο 
ειδικό ιατρό.

Με αυτό τον τρόπο σώζονται ζωές, κερδίζεται 
πολύτιμος χρόνος και αποτρέπονται βαριές νοσή-
σεις και αναπηρίες που πλην άλλων επιφέρουν και 
βαρύτατο οικονομικό κόστος.

 Η πολιτεία ωστόσο εμμένει στην αντίληψη ότι 
ο ασθενής πρέπει πρώτα να επισκέπτεται τον θε-
σμοθετημένο Οικογενειακό Ιατρό του συστήματος, 
ο οποίος εν προκειμένω υποβαθμίζεται σε ένα είδος 
θυρωρού (gate keeper), που έχει την αποκλειστική 
αρμοδιότητα να τον παραπέμψει στον κατά περί-
πτωση ειδικό ιατρό.

 Οι συνέπειες αυτής της αντίληψης είναι αυτο-
νόητες και έχουν επαρκώς και κατ επανάληψη δια-
τυπωθεί από τους Φορείς της Ιατρικής Κοινότητας, 
με αποφάσεις συλλογικών οργάνων, εισηγήσεις και 
παρεμβάσεις, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

 Χρέος της πολιτείας είναι να θεσμοθετήσει τον 
Οικογενειακό Ιατρό σύμφωνα με τις πραγματικά 
απαιτούμενες προδιαγραφές, να παραμερίσει τους 
λογιστικούς πειραματισμούς στον χώρο της Υγείας 
και να αποδώσει στους πολίτες αυτό που πραγμα-
τικά τους ανήκει και για το οποίο έχουν πληρώσει 
αδρά και εξακολουθούν να πληρώνουν εκ του υστε-
ρήματος τους, δια των ασφαλιστικών τους εισφο-
ρών και της φορολογίας. 

 Ει μη τι άλλο η πρόσφατη εμπειρία που έχει κα-
τακτηθεί από την διαχείριση της επιδημικής κρίσης 
δείχνει τον δρόμο.



Οι βραβεύσεις ακτών, 
μαρινών και τουριστικών 
σκαφών στη χώρα μας, 
ανακοινώθηκαν από την 
Ελληνική Εταιρία Προ-
στασίας της Φύσης (ΕΕ-
ΠΦ), Εθνικό Χειριστή του 
Διεθνούς Προγράμματος 
«Γαλάζια Σημαία».

Η Ελλάδα κατέχει τη 2η 
θέση παγκοσμίως ανάμε-
σα σε 47 χώρες, με 497 
βραβευμένες ακτές, 14 
μαρίνες και 6 τουριστικά 
σκάφη.

Φέτος, στο σύνολο των 
47 χωρών που συμμετέ-
χουν στο Πρόγραμμα, η 
Ελλάδα κατείχε το 13% 
των συνολικών βραβευμέ-
νων ακτών. Πρώτη στην 
Ελλάδα αναδείχθηκε και 
πάλι φέτος η Περιφερεια-
κή Ενότητα Χαλκιδικής, με 
94 σημαίες (85 παραλίες, 
3 μαρίνες και 6 -δηλαδή 
όλα- τουριστικά σκάφη).

Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, απέ-
σπασε 13 Γαλάζιες Σημαίες για ακτές 
της, μία λιγότερη σε σχέση με πέρυσι. 
Πρόκειται για παραλία του δήμου Θερμα-
ϊκού και συγκεκριμένα στην Περαία.

Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος 
3.895 ακτές, 691 μαρίνες και 82 τουριστι-
κά σκάφη σε όλο τον κόσμο.

Οπότε δεκάδες Γαλάζιες Σημαίες 
θα κυματίσουν και φέτος στις ελληνικές 
ακτές, επιβραβεύοντας την εξαιρετική 
ποιότητα υδάτων και το υψηλό επίπε-
δο προσφερόμενων υπηρεσιών στους 
λουομένους, και διασφαλίζοντας με τα 
κριτήρια καθαριότητας και υγιεινής, την 
προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Πιο συγκεκριμένα στις κοντινές της 
Ημαθίας παραλίες βραβεύτηκαν οι εξής:

Δήμος Βόλβης
Ασπροβάλτα
Νέα Βρασνά
Παραλία Βρασνών
Πόρτο Φίνο
Σερραϊκή Ακτή
Σταυρός Ανατολική
Σταυρός Δυτική
Σταυρός Κεντρική
Δήμος Θερμαϊκού
Αγ. Τριάδα/ΠΙΚΠΑ
Μηχανιώνα-Τουρμπαλί
Νέοι Επιβάτες
Περαία-Κοχύλι
Ποταμός
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ [85]
Δήμος Αριστοτέλη
Αγ. Παύλος/Alexandros Palace Hotel
Αλυκές
Ιερισσός/ Δημοτική 1
Ιερισσός/ Δημοτική 2
Ιερισσός/ Δημοτική 3
Κάμπος
Καμπούδι 1/Ακτή Ουρανούπολη
Καμπούδι 2/Θεοξένια
Καμπούδι 3/Άκραθως
Νέα Ρόδα 2
Ολυμπιάδα

Ουρανούπολη 1/Xenia Ouranoupolis
Ουρανούπολη 2/Eagles Palace
Ουρανούπολη 3/Aristoteles
Πόρτο Άγιο/Agionissi Resort
Δήμος Σιθωνίας
Αρμενιστής
Ελαιών
Ελιά 2/Anthemus
Καλογριάς
Κουτλουμουσίου
Λαγομάνδρα/Lagomandra Beach 

Hotel
Λιβροχιό 1
Μακριά Λαγκάδα/Porfi Beach
Μαρμαράς
Νικήτη 2
Παράδεισος
Πλατανίτσι
Πόρτο Καρράς 1/Κόχη
Πόρτο Καρράς 2/Σιθωνία Μελίτων
Σαλονικιού
Σάρτι 1
Συκιά
Τορώνη
Δήμος Κασσάνδρας
Sani Dunes
Άθυτος/Afitis Hotel
Άθυτος/Βάρκες
Ελάνη
Καλλιθέα/Άμμων Ζευς
Καλλιθέα-Δημοτικό Αναψυκτήριο
Κάνιστρο/Miraggio
Κοινοτική Πλαζ Νέας Σκιώνης
Κρυοπηγή 2/Alexander Τhe Great 

Beach Hotel
Κρυοπηγή 4/Kassandra Palace
Κρυοπηγή Δημοτικό Αναψυκτήριο
Λουτρά Αγίας Παρασκευής
Μένδη Καλάνδρα
Μόλα Καλύβα
Παλιούρι Κάνιστρο
Πευκοχώρι Yalla-Flegra
Πευκοχώρι-Fyki Beach
Πολύχρονο 3
Πολύχρονο/Azur Hotel
Πολύχρονο-Cocones Beach
Ποσείδι /Possidi Holidays Resort

Ποσείδι Pohonda
Ποσείδι Κέντρο
Ποσείδι/Cocus
Ποσείδι-Αιγαιοπελαγήτικα
Σάνη 2/Sani Beach
Σάνη 3/Sani Club
Σάνη Αστερίας
Σίβηρη Κέντρο
Φούρκα
Χανιώτη 1
Χανιώτη 3/Grecotel Margo Bay & Club 

Turquoise
Δήμος Πολυγύρου
Γερακινή/Ikos Olivia
Σαργκάνι/Blue Dolphin
Δήμος Νέας Προποντίδας
Άγιος Μάμας
Βεργιά
Γεωπονικά-Μυκονιάτικα
Διονυσίου
Ελαιώνας/Ikos Oceania
Νέα Ηράκλεια
Νέα Ηράκλεια-Σαχάρα
Νέα Καλλικράτεια
Νέα Μουδανιά
Νέα Πλάγια
Νέα Ποτίδαια Προποντίδας
Νέα Ποτίδαια/Portes Beach
Νέα Ποτίδαια-Ανατολικά Διώρυγας Το-

ρωναίου
Πορταριά
Σωζόπολη Κέντρο
Σωζόπολη/Ναυτίλος
Τρίγλια
Φλογητά
Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ [6]
Δήμος Κατερίνης
Καλλιθέα
Καλλιθέα/Mediterranean Village
Κορινός
Ολυμπιακή Ακτή
Παραλία
Περίσταση
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ [3]
Δήμος Τεμπών
Νέα Μεσάγγαλα 1
Νέα Μεσάγγαλα 2
Νέα Μεσάγγαλα 3
2η θέση παγκοσμίως η Ελλάδα για τις 

παραλίες της και πανελλαδική πρωτιά η 
Χαλκιδική

Οι βραβεύσεις ακτών, μαρινών και 
τουριστικών σκαφών στη χώρα μας, α-
νακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία 
Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό 
Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος 
«Γαλάζια Σημαία».

Η Ελλάδα κατέχει τη 2η θέση παγκο-
σμίως ανάμεσα σε 47 χώρες, με 497 
βραβευμένες ακτές, 14 μαρίνες και 6 του-
ριστικά σκάφη.

Φέτος, στο σύνολο των 47 χωρών 
που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, η Ελ-
λάδα κατείχε το 13% των συνολικών βρα-
βευμένων ακτών. Πρώτη στην Ελλάδα 
αναδείχθηκε και πάλι φέτος η Περιφερει-

ακή Ενότητα Χαλκιδικής, με 94 σημαίες 
(85 παραλίες, 3 μαρίνες και 6 -δηλαδή 
όλα- τουριστικά σκάφη).

 Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, απέ-
σπασε 13 Γαλάζιες Σημαίες για ακτές της, 
μία λιγότερη σε σχέση με πέρυσι. Πρόκει-
ται για παραλία του δήμου Θερμαϊκού και 
συγκεκριμένα στην Περαία.

Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος 
3.895 ακτές, 691 μαρίνες και 82 τουριστι-
κά σκάφη σε όλο τον κόσμο.

Οπότε δεκάδες Γαλάζιες Σημαίες θα 
κυματίσουν και φέτος στις ελληνικές α-
κτές, επιβραβεύοντας την εξαιρετική ποι-
ότητα υδάτων και το υψηλό επίπεδο προ-
σφερόμενων υπηρεσιών στους λουομέ-
νους, και διασφαλίζοντας με τα κριτήρια 
καθαριότητας και υγιεινής, την προστασία 
της Δημόσιας Υγείας.

Πιο συγκεκριμένα στις κοντινές της 
Ημαθίας παραλίες βραβεύτηκαν οι εξής:

Δήμος Βόλβης
Ασπροβάλτα
Νέα Βρασνά
Παραλία Βρασνών
Πόρτο Φίνο
Σερραϊκή Ακτή
Σταυρός Ανατολική
Σταυρός Δυτική
Σταυρός Κεντρική
Δήμος Θερμαϊκού
Αγ. Τριάδα/ΠΙΚΠΑ
Μηχανιώνα-Τουρμπαλί
Νέοι Επιβάτες
Περαία-Κοχύλι
Ποταμός
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ [85]
Δήμος Αριστοτέλη
Αγ. Παύλος/Alexandros Palace Hotel
Αλυκές
Ιερισσός/ Δημοτική 1
Ιερισσός/ Δημοτική 2
Ιερισσός/ Δημοτική 3
Κάμπος
Καμπούδι 1/Ακτή Ουρανούπολη
Καμπούδι 2/Θεοξένια
Καμπούδι 3/Άκραθως
Νέα Ρόδα 2
Ολυμπιάδα
Ουρανούπολη 1/Xenia Ouranoupolis
Ουρανούπολη 2/Eagles Palace
Ουρανούπολη 3/Aristoteles
Πόρτο Άγιο/Agionissi Resort
Δήμος Σιθωνίας
Αρμενιστής
Ελαιών
Ελιά 2/Anthemus
Καλογριάς
Κουτλουμουσίου
Λαγομάνδρα/Lagomandra Beach 

Hotel
Λιβροχιό 1
Μακριά Λαγκάδα/Porfi Beach
Μαρμαράς
Νικήτη 2
Παράδεισος
Πλατανίτσι
Πόρτο Καρράς 1/Κόχη
Πόρτο Καρράς 2/Σιθωνία Μελίτων
Σαλονικιού
Σάρτι 1
Συκιά
Τορώνη

Δήμος Κασσάνδρας
Sani Dunes
Άθυτος/Afitis Hotel
Άθυτος/Βάρκες
Ελάνη
Καλλιθέα/Άμμων Ζευς
Καλλιθέα-Δημοτικό Αναψυκτήριο
Κάνιστρο/Miraggio
Κοινοτική Πλαζ Νέας Σκιώνης
Κρυοπηγή 2/Alexander Τhe Great 

Beach Hotel

Κρυοπηγή 4/Kassandra Palace
Κρυοπηγή Δημοτικό Αναψυκτήριο
Λουτρά Αγίας Παρασκευής
Μένδη Καλάνδρα
Μόλα Καλύβα
Παλιούρι Κάνιστρο
Πευκοχώρι Yalla-Flegra
Πευκοχώρι-Fyki Beach
Πολύχρονο 3
Πολύχρονο/Azur Hotel
Πολύχρονο-Cocones Beach
Ποσείδι /Possidi Holidays Resort
Ποσείδι Pohonda
Ποσείδι Κέντρο
Ποσείδι/Cocus
Ποσείδι-Αιγαιοπελαγήτικα
Σάνη 2/Sani Beach
Σάνη 3/Sani Club
Σάνη Αστερίας
Σίβηρη Κέντρο
Φούρκα
Χανιώτη 1
Χανιώτη 3/Grecotel Margo Bay & Club 

Turquoise
Δήμος Πολυγύρου
Γερακινή/Ikos Olivia
Σαργκάνι/Blue Dolphin
Δήμος Νέας Προποντίδας
Άγιος Μάμας
Βεργιά
Γεωπονικά-Μυκονιάτικα
Διονυσίου
Ελαιώνας/Ikos Oceania
Νέα Ηράκλεια
Νέα Ηράκλεια-Σαχάρα
Νέα Καλλικράτεια
Νέα Μουδανιά
Νέα Πλάγια
Νέα Ποτίδαια Προποντίδας
Νέα Ποτίδαια/Portes Beach
Νέα Ποτίδαια-Ανατολικά Διώρυγας Το-

ρωναίου
Πορταριά
Σωζόπολη Κέντρο
Σωζόπολη/Ναυτίλος
Τρίγλια
Φλογητά
Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ [6]
Δήμος Κατερίνης
Καλλιθέα
Καλλιθέα/Mediterranean Village
Κορινός
Ολυμπιακή Ακτή
Παραλία
Περίσταση
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ [3]
Δήμος Τεμπών
Νέα Μεσάγγαλα 1
Νέα Μεσάγγαλα 2
Νέα Μεσάγγαλα 3
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2η θέση παγκοσμίως η Ελλάδα για τις παραλίες της 
και πανελλαδική πρωτιά η Χαλκιδική



Η Intercollegiate Tennis 
Association (ITA) ανακοίνωσε 
τη Δευτέρα 18 Μαΐου, ότι ο 

βεροιώτης τενίστας Ντέμης Ταραμον-
λής, που σπουδάζει με πλήρη υποτρο-
φία στο Πανεπιστήμιο Radford των 
Η.Π.Α., κέρδισε το βραβείο του καλύ-
τερου πρωτοεμφανιζόμενου αθλητή 
της χρονιάς (ITA Rookie of the Year), 
για την περιοχή του Ατλαντικού, η 
οποία περιλαμβάνει πανεπιστήμια από 
τη Βιρτζίνια, τη Δυτική Βιρτζίνια, το 
Μέριλαντ, το Ντέλαγουερ και την Πεν-
συλβανία.

ΟΝτέμης,όπωςαναφέρειανάρτησηστοεπίσημο
siteτουπανεπιστημίουτου,βγήκεστοπροσκήνιοτο
περασμένοφθινόπωροσεδιπλόπαιχνίδι,σεσυνερ-

γασίαμετονσυμπαίκτητουAndresSilvaκαισυμμε-
τείχανστην διοργάνωσηBigSouth Invite.Από εκεί
καιπέραξεκίνησεμιαεκπληκτικήπορείαμεσυνεχείς
νίκεςπουέφτασαντοσυνολικόρεκόρτουντουέτου
15-1καιήταντοκαλύτεροστηνδιοργάνωση.

ΟΤαραμονλής, σύμφωνα με τους ανθρώπους
τουπανεπιστημίου του, ήταν οπαίκτης-κλειδί στην
ομάδατένιςανδρώνκαιπέτυχεένααπότακαλύτε-
ραξεκινήματασεμιασεζόν.ΟΝτέμηςεκπροσωπεί
πλέον τους «Χάιλαντς», σεπεριφερειακό επίπεδο
καθώςφαίνεταινααπογειώνεταιστηνέατουκαριέ-
ρα.Έχειήδησυλλέξειβραβεία,όπωςτηνκορυφαία
διάκριση τουπρωτοεμφανιζόμενου της χρονιάς και
πιθανόταταοιειδικοίαναφέρουνότιθαείχεπροσθέ-
σειπερισσότερατρόπαιαστοόνομάτουεάνησεζόν
τουBigSouthδενείχετελειώσειπρόωρα.

Ο«ΛΑΟΣ»,συγχαίρει τονΝτέμηΤαραμονλή για
τηνμεγάληδιεθνήτουδιάκρισηπουμαςκάνειπραγ-
ματικάπερήφανους και του ευχόμαστεολόψυχα να
είναιυγιήςκαιναανεβαίνεισυνεχώςψηλότερα.
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ΜετάτηναπόφασητηςΕΟΠΕ,οι«ερυθρόλευ-
κοι» κερδίζουν την άνοδο στα μεγάλα σαλόνια,
μιαςκαικατείχαντηνπρώτηθέσηστονβαθμολογι-
κόπίνακατουδευτέρουομίλουτηςΑ2κατηγορίας.

ΜΕΡΑΧΑΡΑΣΓΙΑΤΗΝΠΟΛΗΤΗΣΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΙΥΠΟΣΧΕΣΗΣ

ΟΠρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του
τμήματος βόλεϊ τουΦίλιππου Βέροιας μετά και
την επίσημη ανάδειξη της ομάδας πρωταθλή-
τριαςΑ2που  την προβιβάζει στηνΑ1Ανδρών
(Volleyleague) ΔΗΜΗΤΡΗΣΠΙΤΟΥΛΙΑΣ  αναφε-
ρόμενοςσαυτότογεγονόςδήλωσε:

«ΜέραχαράςκαιγιορτήςγιατηνπόλητηςΒέ-
ροιαςπουείδεπρώτηφοράομάδατηςνακερδίζει
άνοδοστηνμεγάληκατηγορίατουβόλεϊ.

Θέλω να ευχαριστήσω και νασυγχαρώ  τους
συνεργάτεςπουπιστέψαμεσ αυτό το εγχείρημα
πουστέφθηκεμε απόλυτη επιτυχία τις αρχές της
πόληςπουμαςσυμπαραστάθηκανκαιτουςχορη-
γούςμαςπουχωρίςτηνβοήθειατουςδενείμασταν
σήμεραχαρούμενοι.

Συγχαίρω τους πρωταγωνιστές ,όλους τους
αθλητές που έδειξαν επαγγελματικό χαρακτήρα
και την τεχνική ηγεσία.Τοπιο μεγάλο ευχαριστώ
στουςφιλάθλουςτηςΒέροιαςπουαγκάλιασαντην
ομάδα  βρέθηκανδίπλαμας και βοήθησαν στην

προσπάθειαπουέκανανοιαθλητές.Τουςκέρδισε
τοβόλεϊκαιμαζίτηννέαχρονιάθαδημιουργήσου-
μεμίαισχυρήέδραπουθαστηρίξειτηνομάδα.

Σ΄όλοτονκόσμοχρωστάωεναμεγάλοευχαρι-
στώκαιτουςχρωστάμεμίαπανηγυρικήεκδήλωση
να γιορτάσουμε τηνπρώτη κατάκτηση τουΦίλιπ-
που ,πουμαςτηνστέρησεη  έκτακτηπερίπτωση
πουζήσαμεόλοιμετονφονικόκορωνοϊό»

Στο μυαλό τουπροέδρου ήταν και η επόμενη
μέραστηνVolleyleagueκαιείπε:

«Συνεχίζουμε και υποσχόμαστε οτι θα δημι-
ουργήσουμεμίαανταγωνιστικήομάδαπουθαέχει
στόχοτηνδιάκρισηκαιτιςπρώτεςθέσεις.

Εχουνέρθεικοντάμαςπολλοίνέοιχορηγοίκαι
μαζίσχεδιάζουμετοννέοΦίλιπποαντάξιομαχητή
Μακεδονικήςγής.

Έχουμε δρόμομπροστά μας , τώρααρχίζουν
για εμάς τα δύσκολα και θέλουμε την βοήθεια ό-
λης τηςπόληςναστηρίξουν τηνπροσπάθειαμας
πουδενθαπεριοριστείμόνοστηνομάδαανδρών
καθώςθαδημιουργήσουμε τμήματα υποδομήςα-
γοριών-κοριτσιώνμετουςκαλύτερουςπροπονητές
σεαναπτυξιακάτμήματα.

ΟΦίλιπποςΒέροιαςείναιεδώκαιγράφειπλέον
ιστορίαστοάθλημα.

Ήρθαμεναμείνουμε«

Για πρώτη φορά στην ιστορία 
του στα σαλόνια του Ελληνικού 

βόλεϊ ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ Βέροιας!

Παίκτηςτηςχρονιάςοβεροιώτης
τενίσταςΝτέμηςΤαραμονλήςστην
περιφέρειαΑτλαντικούτωνΗ.Π.Α.

Ανακατατάξεις αναμένεται να 
γίνουν στον ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 
Νάουσας. Ο προπονητής, 

Χρήστος Δεληχρήστος, σύμφωνα 
με πληροφορίες του greekhandball.
com, έχει λάβει την απόφαση να 
αποσυρθεί από την τεχνική ηγεσία.

Παρ’όλααυτά,θασυνεχίσεινα«υπηρετεί»την
ομάδα,τηνοποίαοδήγησεστηνHandballPremier,
καθώςτερμάτισεστηνπρώτηθέσητου2ουομίλου
τηςΑ2Ανδρών, όμως από την θέση του δεύτε-

ρουπροπονητή,αλλάκαια-
πότηνθέσητουπροπονητή
τωνηλικιακώντμημάτων.

Κατά πηγές της ιστοσε-
λίδας μας, υπεύθυνοι του
Ζαφειράκη έχουνπροχωρή-
σει σε επαφές με τονπρο-
πονητή,ΚώσταΔεληγιάννη,
οοποίοςεργάζεται,προςτο
παρόν,στονΑερωπόΈδεσ-
σας,ως βοηθός του Γιάννη
Πηλαλίδη.Μεταξύ της ομά-
δας της Νάουσας και του
Βεροιώτη στην καταγωγή,
Δεληγιάννη, έχουν γίνει συ-
ζητήσεις.Οίδιοςαξιολογεία-
κόμαμίαπρότασηκαιφαίνε-
ταιότιδενέχειλάβειοριστική
απόφασηγιατομέλλοντου.

-ΟΚώσταςΔεληγιάννης ξεκίνησε τηνπροπο-
νητικήτουκαριέραωςβοηθόςτουκ.Σειρεκίδηκαι
αργότερατουΚώσταΤούτσητο2016μετηνκατά-
κτησητουτίτλουαπότονΦίλιππο.

Στην συνέχεια εργάστηκε για ένα χρόνοως
πρώτος προπονητής στονΔιομήδηΆργους με
τηνομάδανατερματίζειστην5η,ΕνώοΑερωπός
Έδεσσας ήταν ο επόμενος σταθμόςως βοηθός
του κ. Πηλαλίδη και υπευθύνως των τμημάτων
υποδομής.

Έχεικαιάλλεςπροτάσειςοκαταξιωμένοςπρο-
πονητήςκαισίγουραθακαταλήξεισύντομαγιανα
υπάρχειχρόνοςοργάνωσηςκαιπροετοιμασίας.

Επαφές με τον Κώστα Δεληγιάννη 
για την τεχνική ηγεσία

του ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Νάουσας

ΣυγχαρητήριοτουΔήμαρχουΒέροιας
στοανδρικότμήμαΒόλεϊτουΦιλίππου

ΟΔήμαρχοςΒέροιαςμεαφορμήτηνάνοδοτουανδρικού
τμήματοςΒόλεϊ τουΦιλίππουΒέροιαςστηνVolley League
έκανετηνπαρακάτωδήλωση:

«Θαήθελα νασυγχαρώόλους τουςαθλητές, τουςπρο-
πονητές και τους διοικητικούςπαράγοντες  της ανδρικής
ομάδαςΒόλεϊτουΦιλίππουΒέροιαςγιατηνιστορικήάνοδο
της ομάδαςστηνΑ1 κατηγορία «Volley League» μετά την
επίσημηανάδειξή τηςσεπρωταθλήτριαστηνΑ2κατηγορία
Ανδρών.Ηάνοδοςτηςομάδαςγιαπρώτηφοράστηνιστορία
τηςστασαλόνιατηςΑ1κατηγορίαςΒόλεϊκάνειόλητηνπόλη
υπερήφανη,επιβεβαιώνονταςτηδιαρκήεξέλιξητουαθλήμα-
τοςστηνπεριοχήμαςαλλάκαιτουψηλόεπίπεδοτηςοργα-
νωμένηςπροσπάθειαςπου καταβάλλεται απόόλα ταμέλη
της μεγάλης αθλητικής οικογένειας τουΦιλίππουΒέροιας.
Συνεχίστεναμαςκάνετευπερήφανους».

Συγχαρητήριο σε 
Φίλλιπο και Ζαφειράκη
Μέσασε ελάχιστες ημέρες, ηΗμαθία μας γιορτάζει τη

θριαμβευτική άνοδο δύο ομάδων τηςστηνΠρώτηΚατηγο-
ρία τωναθλημάτων τους.Θερμάσυγχαρητήρια τόσοστην
ομάδαΒόλεϊΑνδρών τουΦιλίππουΒέροιας όσο και στην
ανδρική ομάδαΧάντμπολ τουΖαφειράκηΝάουσας για την
μεγάλη επιτυχία τους,πουυπήρξεαποτέλεσμασυστηματι-
κήςδουλειάς,σοβαρούπρογραμματισμούκαιαπαράμιλλης
αφοσίωσης από τους αθλητές, τους προπονητές και τις
διοικήσεις.Οιευχέςόλωνμαςγιαμίαεξαιρετικήπορείατων
ομάδωνμαςκαιστα«μεγάλασαλόνια»είναιδεδομένες.Ό-
πωςδεδομένηείναικαιηυπερηφάνειαπουπροσφέρουνοι
ομάδεςμας,ιδιαίτεραστηνέαγενιάτουτόπουμαςκαθώςκαιτουπέροχοπαράδειγμαπροςμίμηση,γιαμία
νεολαίαπουέχειανάγκηαπόυγιήαθλητικάκαικοινωνικάπρότυπα.

ΈνατεράστιοΜΠΡΑΒΟσαςαξίζει!!!
ΛάζαροςΤσαβδαρίδης

Αν.Γεν.ΓραμματέαςΚΟτηςΝΔ/ΒουλευτήςΗμαθίαςΝΔ
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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

ΟθρήνοςτουελληνισμούγιατηνπτώσητηςΒασιλεύου-
σαςστις29Μαΐουτου1453συνοδεύεταιαπότηντραγική
κατάληξη και παράδοση αμαχητί  της θρυλικής  μαςΤρα-
πεζούντας στις  15Αυγούστου του1461.Για όλους  τους
Έλληνες αλλά ιδιαίτερα για  τους Έλληνες τηςΜικρασίας
καιτουΠόντουαυτάταδύοθλιβεράγεγονότασημάδεψαν
τηνμετέπειταπορείατουςμεθρήνους,βάσανακαιοραματι-
σμούςπουμεταφέρθηκανμέσωπαραδοσιακώντραγουδιών
καιιστοριώνμέχρικαισήμερα.

Τοθεϊκόμήνυμαγιατιςδύοσυμφορέςταράζουντην
ποντιακήψυχή  αλλά  ταυτόχρονα  οι τραντέλλενεςπρό-
γονοι μας ελπίζουν  και στην ΄΄Ανάσταση΄΄του γένους. Για
έναμέροςτουελληνισμούαυτόέγινετο1821,γιαέναάλλο
κομμάτιτηςΕλλάδαςέγινετο1912ενώέναάλλομέροςτων
αλησμόνητωνπατρίδωνμαςπεριμένειυπομονετικάναδειτο
φωςτηςελευθερίας,όπωςμαςλέεικαιηποντιακήμούσα«Η
Ρωμιοσύνηκαιανσκλαβώθηκε,θ’αναστηθείκαιπάλι…».

Μέχρι τότε εμείςοιαπόγονοιτωνγενοκτονημένωνΕλ-
λήνων τουΠόντου  θα  θυμόμαστε  και θα  τιμούμε  τους
άταφους  νεκρούς  μας  δίνοντας υπόσχεση  ότι δεν  θα
τους  ξεχάσουμε.Έτσι λοιπόν παρά  την πανδημία που
πλήττειτηνπατρίδαμαςκαιάλλαξετηνκαθημερινότητάμας
θαπραγματοποιήσουμεκαι  τιςφετινές εκδηλώσειςμνήμης
ενόψει της 19ηςΜαΐου μεπεριορισμένες δραστηριότητες
καιμόνομεενδεικτικήτηφυσικήπαρουσίαμαςσεόλεςτις
εκδηλώσειςκαισύμφωναμετα ισχύονταμέτραυγιεινής
τηςπολιτείας,αλλάμετηνψυχήμαςναείναιεκείστιςα-
λησμόνητεςπατρίδεςμας.

Τοπρόγραμμαέχειωςεξής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ22-5-2020
θα  πραγματοποιηθεί αιμοδοσία στο  κεντρικό ΚΑΠΗ

τουΔήμου  Βέροιας (Αριστοτέλους3, απέναντι από το 2ο
ΔημοτικόΣχολείο)μεσύνθημα«δώσεαίμαγιατοαίμαπου
χάθηκε».

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

ΠαρασκευήςΚαλλιθέαςΒεροίαςκαι θαακολουθήσει επι-
μνημόσυνοςδέησηςκαικατάθεσηστεφάνουστηνπλατεία
Καπετανίδη.

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615
Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612
Β’Υποδ/ντής: 2331076.611

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 63
τ.μ.μεπατάρικαιυπόγειοστη
Βέροια, οδός Τρύφωνος 3.
Τηλ.:6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίακο-
ντάστο7οΔημοτικό,75τ.μ.,με
υπόγειο75 τ.μ. και οικόπεδο
200 τ.μ., 48.000 ευρώ.Τηλ.:
6945122583Euromesitiki.

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑπωλείται
μονοκατοικία80 τ.μ.σεοικό-
πεδο1000τ.μ.,μεθέατοπο-
τάμι, και ταδύομαζί ήμεμο-
νωμένα.Τηλ.:6981058526.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 468
τ.μ. στο Πλατύ Ημαθίας σε
πολύ καλήθέση.Πληρ. τηλ.:
6946829244.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικόπεδο 250
έως1000τ.μ.γιααντιπαροχή
στηνπόλητηςΒέροιας,εκτός
αποΕργατικέςκατοικίες.Τηλ.:

6945122583.
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,μεγάληευκαι-

ρίαπωλείταιοικόπεδο2στρέμ-
ματα,άρτιο και οικοδομήσιμο,
μενερό,ρεύμα,σεπολύωραία
θέση.ΤιμήΜΟΝΟ30.000ευρώ.
Τηλ.:6934662478.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

Κωδ.23202ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζεταικομπλέ
ανακαινισμένοδιαμέρισμα82τ.μ.,με2υ/δ,σα-
λόνι,κουζίνα,μπάνιο,3οςόροφος,καλοδιατη-
ρημένοπράγματι ,έχειαλουμινίουκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,καλαίσθητο,ατομικήθέρμανση
με4κλιματιστικάinverter,ηλιακόθερμοσίφωνα,
θωρακισμένηπόρταεισόδου,αποθήκηκαιμεη-
λεκτρικέςσυσκευέςστηνκουζίνα,ενοίκιο280€.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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,ενοικιάζεταιισό-
γειοδιαμέρισμα120τ.μ.,μεκοινόχρησταμόνο
τορεύματηςσκάλας,κατασκευή1980,2υ/δ,
πολύάνετο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίουκαι
μεαποθήκημέσα,τιμήμόνο:240€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔιαμέρισμασανσεΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας130τ.μ.σε1οόροφο,άψογασυντη-
ρημένο,μεπολυτέλειακαιζεστασιά.Αποτελείται
από3μεγάλαΥπνοδωμάτιαμεεντοιχιζόμενες
ντουλάπες,μιαωραιότατησαλοκουζίναμετζάκι
καιέναμπάνιο.Είναικομπλέεπιπλωμένομαζί
μεηλεκτρικέςσυσκευές.Διαθέτειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,συνθετικάκουφώματαμεδι-

πλάτζάμια,μεανοιχτόπάρκινγκ,κοινόχρηστη
αυλή. Τιμή:300€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναι ελεύθερο
από1/06/2020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκηισόγειασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο.Τιμή:120€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευ-
ασμένοτο1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα ,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφοκατάλληλοκαιγιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.Τιμή:350€.

Κωδ:22993 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον2ο
όροφοκατάλληλογιαφροντιστήριοκαιόχιμόνο
.Αποτελείταιαπό5Χώρους,και2WC.Είναι
κατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτειθέρμανση
Κεντρική-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,-Τιμή:700€.

Κωδ. 22843ΚΕΝΤΡ0 ενοικιάζεται στα
ΚΤΕΛκοντάεπαγγελματικήστέγηπροβολής
συνολικά180τ.μ.,σεπρώτοκαιδεύτεροόρο-
φοεπικοινωνούνεσωτερικά,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,κατάλληλογιαφροντιστήριο
καιόχιμόνο,μίσθωμασυνολικά500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24009-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέση

κατάαποκλειστικότητακατάστημασυνολικής
επιφάνειας40τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπόέναν
ενιαίοισόγειοχώροκαιμεπατάρι-Τιμή:280€.

Κωδ:24007-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητακατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας78τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
καιWC.Διαθέτειπολύμεγάληβιτρίνακαιεπι-
πλέον45τ.μ.πατάρικαι102τ.μ.υπόγειο,μί-
σθωμαεξαιρετικάχαμηλόστα310€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23656ΕΛΗΑ , ενοικιάζεταισπάνιο
ισόγειοκατάστημα86τ.μ.,μεμεγάληβιτρίνακαι
σίγουραεξαιρετικήςπροβολήςκαιμοναδικής
εμπορικότητας ,με43τ.μ.πατάρι ,σεπολύ
καλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μίσθωμα
2.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:23659-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας95τ.μ. Ισόγειοκαι35τ.μ.Υπόγειο.Είναι
κατασκευασμένοτο2003καιδιαθέτειΣυνθετικά
ΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλάτζάμια,μεμε-
γάληβιτρίνα,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,
σεπολύκαλήγειτονιά,Τιμή:500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:106289ΡΟΔΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΘέ-

σηστάθμευσηςσεανοιχτήπυλωτήοικοδομής,
μεπολύκαλήκαιάνετηπρόσβαση,για1αυτοκί-
νητο,τιμήμόνο40€.Αποκλειστικήδιάθεσηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαποκλει-

στικάαπότογραφείομαςσπάνιομεγάλοStudio
-γκαρσονιέρα39τ.μ.καιμε17,5τ.μ.αποθήκη
στουπόγειο1οςόρ.ψηλόςοικοδομήτου1999,
σεπολύκαλήκατάστασηκαισεεξαιρετικάκαλή
τιμή,χωρίςθέρμανση.Πρόκειταιγιαέναπολύ
φωτεινόκαιγωνιακόακίνητοστοκέντροτηςπό-
λης,μεανοιχτωσιάμπροστάτου,Τιμή28.000€.

Κωδ:106424-ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταανακαινισμένηΓκαρσονιέρασυ-
νολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3οόροφοχωρίς
ανελκυστήρα.ΜαζίμετοΔιαμέρισμαδίνεταικαιη
ΑέρινηΣτήλημεΔικαίωμαΔόμησηςακόμη70τ.μ.
επιπλέον.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σα-
λόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1991καιανακαινίστηκετο2010.Διαθέτειθέρμαν-
σηΑυτόνομηΠετρελαίουμεΩρομετρητές,Απε-
ριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλά
Τζάμια,Επιπλωμένοήκαιχωρίςέπιπλα,Τέντες,
Σκαλιάεισόδου,BBQ,μεΑνοιχτωσιά,μεπολύ
μεγάληβεράντα55τ.μ.,σετιμήπροφοράςμόνο:
50.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλο-
νοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995καιδιαθέτειθέρμανσημεσόμπαηότι
άλλοθελήσειοαγοραστής  ,έχεικαινούργια
κουφώματααλουμινίουμεδιπλά τζάμια,και
ανελκυστήρα,έχειεπίσηςπάρκινγκπυλωτής,
αποθήκημέσακαιηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:
50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12811 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητοακατοίκητοδιαμέρισμαημιτελέςσυ-
νολικήςεπιφάνειας155τ.μ.στον4οόροφο
μεμοναδικήθέαστονκάμποτηςΒέροιας.Α-
ποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,
ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο2010
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο.

ΤαΚουφώματατουείναισυνθετικάκαιείναι ,
εξοπλισμένομεπόρταΘωρακισμένη,διαθέτει
ανελκυστήρα,Πάρκινγκανοιχτόκαιδύοαπο-
θήκες,επίσηςΤζάκιγωνιακότιμήόπωςείναι
μόνο130.000€όπωςείναισήμερα.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκατοι-

κίαστοΛοζίτσισυνολικάσεδύοεπίπεδα220
τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευήτης
έγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλστον
πρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικήςκατα-
σκευής,γεωμετρικάδομημένο ,ηλιόλουστοι
χώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύκαλή
τιμήμόνο:340.000€.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.μεανε-
ξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.,κατα-
σκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,με
πολύμεγάλεςβεράντες,άψογασυντηρημένο,
επιπλωμένο,μεαποθήκη,μεδύοντουλάπες
,μεηλεκτρικέςσυσκευές,μεηλιακόθερμοσί-
φωνα,εντυπωσιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλου-
στοιχώροι,μεδύομπάνια,διαμπερές,σετιμή
πραγματικήςευκαιρίαςμόνο130.000€,Πληρο-
φορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας ,πω-
λείταισπάνιαΒίλα400τ.μ.,συνολικάσετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική ,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση
,πολύαυστηρών τεχνικώνπροδιαγραφών,
γεωμετρικάδομημένη,γιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστές,επιβλητικήστηνόψη,μεαρμονικές
αναλογίες,διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,ψη-
σταριά,ενεργειακότζάκι,μιαμεγάληαποθήκη
καιέναδεύτεροδιαμέρισμαξενώναστοισόγειο
,μεδιπλόγκαράζκλειστόκαι,διαθέτειδρύινα
δάπεδασταυπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευκό
μάρμαροΒεροίαςστοσαλόνι,αλουμινίουκου-
φώματαμεθερμογέφυρακαιμεδιπλάτζάμια
και3μπάνια.Τοοικόπεδοτουείναι5680τ.μ.
περιφραγμένο,ζητούμενοτίμημα380.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13519ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,πωλείταιυ-

πόγειααποθήκη65τ.μ.,σεκαινούργιαοικοδο-

μή,κατασκευή2005.Πρόκειταιγιαένανενιαίο
χώροστουπόγειοοικοδομής,τιμή,μοναδικά
καιπολύσπάνιατόσοχαμηλή,μόνο7.500€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1οςΥπε-
ρυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου
-Τιμή:12.000€.

Κωδ:13613-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας69τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρ-
ταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια
-Τιμή:41.000€.

Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά
τζάμια-Τιμή:54.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58τ.μ.,

ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.πατάρι,
εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμεγάληβιτρίνα
,χωρίςθέρμανση ,αυτοτελές,κατάλληλογια
πολλαπλέςχρήσεις,πρόκειταιδεγιαέναπολύ
αξιόλογοακίνητοτοοποίοπροσφέρεταισεμία
πολύλογικήτιμή,μόνο80.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ:105093-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςε-
πιφάνειας114τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1979καιδι-
αθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,Τιμή:18.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:106027 ΡΑΧΗστηνπεριοχήΜΑ-

ΓΟΥΛΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοσυνολικήςε-
πιφάνειας5.625τ.μ.γωνιακό,κατάλληλογια
ανέγερσηβίλας,σεπολύκαλήτιμήμόνο17.000
€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12740ΣτηνΕγνατίαδεξιάπροςτα
έπιπλατουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο7.677

τ.μ.εντόςζώνηςοικιστικούελέγχουστηνεξαι-
ρετικάχαμηλήτιμήτων25000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ..

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο

συνολικήςεπιφάνειας386τ.μ.μέσαστοχωριό,
άρτιοοικοδομήσιμο,γωνιακό,σετιμήευκαιρίας
μόνο15.000€.

Κωδ:14100.ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο576
τ.μ.,πρόκειταιγιαέναεκπληκτικόγωνιακόοι-
κόπεδο,ελαφρώςεπικλινέςκαισεεξαιρετικά
συμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο745
τ.μ.,μεελιές,αμφιθεατρικό,ελαφρώςεπικλινές
,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμήπράγματι
χαμηλήμόνο10.000€,Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ.13897ΟικόπεδοπωλείταιστουςΓε-
ωργιανούςΒέροιας892τ.μ.άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμοσεμοναδικήσημείοτουχωριού,τιμή
28.000€.ΥπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13852ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Στηνοδό
Σαλαμίνοςπωλείταιοικόπεδο1.406 τ.μ.,με
συντ.δόμησης0,8,άρτιοκαιοικοδομίσημο,
μοναδικήευκαιρία,τιμήαπό70.000€τώραμό-
νο40,000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ.13883ΟικόπεδοκάτωαπότοΜπά-
σκετμε2.000τ.μ.διπλάστονΣκλαβενίτηστου-
πόένταξηστοσχεδίουπόλεωςτμήμα,πωλείται
σεεξαιρετικάκαλήτιμή,μόνο35.000€.Αποκλει-
στικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα65τ.μ.

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

Κωδ: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

Η Εταιρεία Coverjeans IKE αναζητά Πωλη-
τή-τριαγιακατάστημαενδυμάτωνμεπροϋπηρεσία
στοχώροτηςμόδας,ενημερωμένομετιςσύγχρο-
νεςτάσεις,μεεπικοινωνιακόκαιοργανωτικόπνεύ-
μα, άριστη γνώσηΑγγλικών&Η/Υ , έως40 ετών
γιαθέσηπλήρουςκαιμερικήςαπασχόλησης.

Για αποστολή βιογραφικού vageliscover@
gmail.comΕπικοινωνία6932627614



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ουζερί στην οδό
Θεσ/νίκης, σε τ ιμή ευκαιρίας.
Τηλ.:6989592585.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
περιίτερο, στην πλατεία Καπετα-
νίδη λόγωσυνταξιοδότησης.Τηλ.:
6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ε-
πιπλωμένη,ΠλατείαΩρολογίου, ο-
δόςΜιαούλη17,Βέροια.Τηλ.:6977
174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειοδιαμέρι-
σμα76τ.μ.επίτηςοδούΓρεβενών
11 και Ερμού γωνία, πραγματικός
λουλουδότοπος, με καλοριφέρ, κλι-
ματισμό,χώροπάρκινγκ,δίχωςκοι-
νόχρηστα στηΒέροια.Πληρ. τηλ.:
6949215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτεροΑ-

κροπόλεως,στην καινούργια γέφυ-
ρα«Κούσιου».Τηλ.:6984108684.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύχωροι
χώροι για γραφεία, φροντιστήριο,
ή εργαστήριο και υπηρεσίες. Είναι
ανακαινισμένοι, 2WCκαι λογικό ε-
νοίκιο.Αριστοτέλους18.Τηλ.23310
23140&6949087741.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται ε-
παγγελματικόςχώρος50τ.μ.,πλή-
ρωςανακαινισμένος,1οςόρ.,γωνι-
ακό, δίπλασταΑστικά.Τηλ.: 6946
740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Η  ΕΤΑΙΡ ΙΑ  ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζητά-
ει να προσλάβει για μόνιμη α-
πασχόληση, εξωτερικό πωλητή

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.

ΟεκδοτικόςοίκοςSuper Course ELT Publishing,στα
πλαίσια τηςσυνεχούςανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότη-
τας του, επιθυμεί ναπροσλάβει άμεσα:Customer Service 
Agent

ΟCustomerServiceAgent θα ασχολείται με την επίλυση
εκπαιδευτικών ζητημάτων τωνσυνεργατώνμας,θα ενημερώνει
για τουςνέουςμας τίτλουςβιβλίων,θαδίνεισυμβουλές και θα
προτείνειτρόπουςδιδασκαλίας.

Απαιτούμεναχαρακτηριστικά/ικανότητες:
-ΠτυχίοΑγγλικήςΦιλολογίας
-Ευχέρειαστηντηλεφωνικήεπικοινωνία
-Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός
-Άριστεςοργανωτικέςικανότητεςκαιομαδικότητα
ΕπιθυμητάΠροσόντα:
-Καλή γνώση H/Y και χειρισμού εφαρμογώνΜSOffice

(Word,Excel)
-Προϋπηρεσίασεαντίστοιχηθέσηθαεκτιμηθεί
ΗΕταιρείαπροσφέρει:
-Πενθήμερηαπασχόληση
-Δίμηνηεκπαίδευσημεαποδοχές
-Συνεχήεκπαίδευσηαπόκαταρτισμένοκαιέμπειροπροσωπικό
Οιενδιαφερόμενοιμπορούνναστείλουντοβιογραφικότους

σημείωμαστοe-mailcv@supercourse.gr,αναφέρονταςτον
κωδικόθέσηςCSA_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 Χειριστής Κλάρκ για εργασία σεΨυγείo – Συ-
σκευαστήριo στον Κοπανό Ημαθίας . Προϋπηρεσία καιΜη-
χανολογικές Γνώσεις θα ληφθoυν υπόψιν.Δίπλωμα χειρι-
στή κλάρκ δεν είναι απαραίτητο. Πληροφορίες στον τηλ:
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



ή πωλήτρια για τους Νομούς Ημαθίας,
Πέλλας, Θεσσαλονίκης.Απαραίτητα προ-
σόντα, ευχέρεια λόγου, αγγλική γλώσ-
σα,δίπλωμααυτοκινήτου,άδειαεργασίας
προσωπικού ασφαλείας, εμπειρία με βι-
ογραφικό και συστάσεις. Μισθός, ασφά-
λιση και ποσοστά. Παραλαβή δικαιολο-
γητικώνμεσυνέντευξηστακεντρικάγρα-
φεία μας,Θεσσαλονίκης 45Βέροιαwww.
securitytsiflidis.gr-sales@securitytsiflidis.
gr-Τηλ.2331027102.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Σκυροδέματος «ΠΥΡΑΜΙΣ
ΑΤΕ» ζητά οδηγούς μπετονιέρας, οδηγούς
επικαθήμενου και χειριστές αντλίαςσκυρο-
δέματος.Τηλ.:6948549279&2332043050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για εργαστήριο
επεξεργασίας κρεάτων, καθώςκαι οδηγός
με επαγγελματικό δίπλωμα. Πληρ. 23320
42608.

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

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Βέροια που δρα-
στηριοποιείται στο χώρο της ενοικίασης
και εγκατάστασης σκαλωσιών, αναζητά
άμεσα τεχνίτες για εργασία. Για περισ-
σότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο
6947071526.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου με
γνώσεις Η/Υ και επιπλέον άτομα για την
παραγωγή ιδιωτικής εταιρίας. Τηλ.: 6974
312313,6974814606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλοςναγνωρίζειμισθο-
δοσία κατάπροτίμηση τουπρογράμματος
Epsilon γιαΛογιστικό Γραφείο.Τηλ.: 23310
76870&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτοςΤΕΙ με γνώ-

σεις φυσικοθεραπείας ΖΗΤΑ εργασία για
ναπαρέχειυπηρεσίεςείτεστοΝοσοκομείο,
είτεκατ’οίκον.Πληροφορίεςστατηλέφωνα
2331025520&6948798051.

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φρο-
ντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων για
24ωρηβάση.Τηλ.:6986276287.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4, 1800 κυβικά, μο-

ντέλο 1996, υγραέριο, 160.000 χιλιόμετρα,
μαύροχρώμα.Τηλ.:6973473304.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ-ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από τη Βέροια, ε-

πιθυμεί γνωριμία με κοπέλα 25-40 ετών.

Τηλ.:6974706470.
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις

ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέ-
ση.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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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
-Υπόγειοκυριαχρήση90τ.μ.

-Ισόγειοκύριαχρήση90τ.μ.

-Όροφοςκύριαχρήση90τ.μ.

-2ος όροφος κύρια χρή-

ση 90 τ.μ., σύνολο 360 τ.μ..

Έχει κλιματισμό κα ασαν-

σέρ.Αριστοτέλους 21, στο

κέντρο τηςΒέροιας.Πληρο-

φορίες:6945541642(Ζαφείρης)

&6972605550(Βασίλης)



Διευκρινίσεις ως προς 
την εφαρμογή του προ-
γράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑ-
ΣΙΑ» έδωσε χθες Πέμπτη ο 
υπουργός Εργασίας, Γιάν-
νης Βρούτσης, καταλογίζο-
ντας υπερβολές στην αντι-
πολίτευση και τις αναφορές 
της για μείωση μισθών κατά 
20% σε εργαζόμενους που 
απασχολούνται σε πληττό-
μενες επιχειρήσεις από τον 
κορωνοϊό και εισέρχονται σε 
καθεστώς ευέλικτης εργα-
σίας.

«Για παράδειγμα, εργα-
ζόμενος με μισθό προ πανδημίας 1.000 
ευρώ, αν ο εργοδότης επιλέξει να τον 
απασχολεί στο 50% του ωραρίου του, θα 
λαμβάνει 500 ευρώ από τον εργοδότη 
και από την πολιτεία, η οποία επιδοτεί το 
60% του νέου μισθού, άλλα 300 ευρώ», 
δήλωσε ο κ. Βρούτσης, μιλώντας στον ρα-
διοσταθμό «Θέμα 104,6».

«Εμείς είμαστε σταθερά στην κάλυψη 
του 60%», σημείωσε ο υπουργός, προ-
σθέτοντας ότι ο εργαζόμενος θα λαμβάνει 
τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοι-
χούν στο 100% του μισθού που λάμβανε 
προ πανδημίας.

Ωστόσο, αν και χαρακτήρισε «ακραία 
περίπτωση» το 20% που παραθέτει η 
αντιπολίτευση ως ποσοστό μείωσης μι-
σθού, ο ίδιος ανέφερε πως «η οροφή της 
απώλειας (σ.σ. στους μισθούς) είναι 16% 

και απέχει πολύ από τους πηχυαίους τίτ-
λους των εφημερίδων της αντιπολίτευ-
σης».

Κατά τα λοιπά, ο υπουργός Εργασίας 
τόνισε πως η διάρκεια του προγράμματος 
αυτού προσδιορίζεται από την 1η Ιουνί-
ου μέχρι τις 31 Σεπτεμβρίου 2020, ενώ 
όσες επιχειρήσεις θα παραμείνουν και το 
επόμενο διάστημα κλειστές λόγω κρατι-
κής εντολής διατηρούν το προστατευτικό 
καθεστώς τους, όπως και οι εργαζόμενοί 
τους, στους οποίους καταβάλλεται το επί-
δομα 539 ευρώ.

«Εξάλλου, το όφελος για τις επιχειρή-
σεις από την εφαρμογή του προγράμμα-
τος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ φτάνει το 33% αναφο-
ρικά με το μισθολογικό κόστος, ενώ απα-
γορεύεται η απόλυση», ανέφερε ο Γιάννης 
Βρούτσης.

P Επί ΠαΣοΚ ήταν 
αλλιώς. Τώρα γίνεται του 
take away το κάγκελο…

 
P Κάνε κι εσύ ένα πα-

ράνομο κοκτέιλ πάρτι. Μπο-
ρείς!

 
P Το μαγαζί θα είναι 

κλειστό, αλλά θα δουλεύει 
σαν να είναι ανοιχτό, θα 
έλεγε σήμερα ο Παΐσιος.

 
P Αν συνέχιζε το Πα-

ΣοΚ μέχρι σήμερα στην 
κυβέρνηση, οι εκλογές θα 
γίνονταν με διαδικασία ντι-
λίβερι.

 
P Μηχανές και μηχα-

νορραφίες θα είχαν αντι-
κατασταθεί από τα μηχα-
νάκια.

 
P Εμείς εκείνον τον καλό καιρό βλέπαμε 

‘Τόλμη και γοητεία’ και νομίζαμε ότι τα είχαμε 
δει όλα. Κι έπειτα ήλθαν οι ‘Άγριες μέλισσες’.

 
P Σοκάρονται από την ελευθεριότητα 

των ηθών μέχρι και ο Ριτς με την Καρο-
λάιν.

 
P Όλοι πάνε με όλους σας λέω. Σύζυγοι, 

εξάδελφοι, γαμπροί, κουνιάδες, συννυφάδες, 
παραδουλεύτρες και περαστικοί.

 
P Εκείνον τον καιρό θα πρέπει να 

ήταν μεγάλος τουριστικός προορισμός ο 
θεσσαλικός κάμπος.

 

P (Κι έπειτα 
ήλθε η Μύκονος.)

 
P Κι είμαστε 

ακόμη στη μέση 
του σίριαλ. Από 
εκεί θα βγήκε η 
φράση ‘στου βο-
διού το κέρατο’.

 
P Να δείτε ότι 

κάπου εκεί στον 
Πηνειό ξεκίνησε 
το aids.

 
P Από την 

άλλη επικαιρό-
τητα. Να φαντα-
στεί κανείς ότι 
αυτό το βιτριόλι 
εγώ νόμισα ότι 
δεν υπάρχει. Ό-
τι είναι κάτι σαν 
τον μπαμπούλα 
να πούμε.

 
P Και:
 Ένας λοχαγός ήταν υπεύθυνος για μια 

στρατιωτική άσκηση. Βρισκόταν λοιπόν στο 
κέντρο ελέγχου των πυραύλων και καθόριζε 
με έναν δεκανέα τις βολές. Σε κάποια βολή 
όμως, έγινε ένα λάθος και ο πύραυλος κα-
τευθυνόταν προς κατοικημένη περιοχή. Έπε-
σαν πάνω στα όργανα ελέγχου ο λοχαγός με 
τον δεκανέα και την τελευταία κυριολεκτικά 
στιγμή ο δεκανέας έβαλε το σωστό κωδικό 
και ο πύραυλος αυτοκαταστράφηκε.

Γυρίζοντας στη βάση, τους περίμεναν όλοι 

με χαρά στα πρόσωπά τους. Ο διοικητής 
έτρεξε κατευθείαν στον λοχαγό, του έσφιξε το 
χέρι και του είπε:

-Τα θερμά μου συγχαρητήρια!
-Κύριε διοικητά, εγώ δεν έκανα τίποτα. 

Τη δουλειά την έκανε ο δεκανέας, απαντά ο 
λοχαγός.

Γυρνά τότε ο διοικητής στο δεκανέα και 
του λέει:

-Συγχαρητήρια δεκανέα! Η γυναίκα του κ. 
λοχαγού έκανε αγοράκι!

Κ.Π.
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Βρούτσης: Οι μειώσεις 
μισθών θα είναι 16%

Διευκρινίσεις για το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Οι παιδικοί σταθμοί 
θα ανοίξουν μαζί με τα 

δημοτικά σχολεία
Μαζί με τα δη-

μοτικά σχολεία θα 
ανοίξουν οι παι-
δικοί και βρεφο-
νηπιακοί σταθμοί 
όπως ανακοίνωσε 
ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Στέ-
λιος Πέτσας.

Μαζί τους θα 
ανοίξουν και τα 
ΚΔΑΠ «εφόσον τα 
δημοτικά σχολεία 
ανοίξουν στις αρ-
χές Ιουνίου».

Υπενθυμίζεται 
ότι η απόφαση για 
τα δημοτικά σχο-
λεία και την επα-
ναλειτουργία τους 
θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα.

Κατά τον κ. Πέτσα μαζί με τις ανακοινώσεις για τους παιδικούς σταθμούς θα υπάρξουν ανα-
κοινώσεις και για κατασκηνώσεις ιδιωτικές και κρατικές.

Παράλληλα όπως ανακοινώθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών η επιτροπή 
των ειδικών του υπ. Υγείας αποφάσισε σε σημερινή συνεδρίαση να ανοίξουν από την ερχόμενη 
εβδομάδα τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Όπως είπε δόθηκε προτεραιότητα στις ανοιχτές δομές ΑμεΑ γιατί η αποστέρηση των ΑμεΑ 
από δημιουργικές εστίες απασχόλησης επιδρά αρνητικά στην ψυχοσυναισθηματική τους πορεία

«Συμφωνήθηκε να ανοίξουν τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ με συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα σέβο-
νται τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για αποστάσεις και τα γενικότερα μέτρα προστασίας» πρόσθεσε ο κ. 
Πέτσας.

Όπως σημείωσε μετά από σχετική ερώτηση την τελική απόφαση για επαναλειτουργία των 
δημοτικών σχολείων θα την λάβει ο πρωθυπουργός μετά από την εισήγηση των ειδικών.
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