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Μήπως χάθηκε η ευκαιρία
για την ιδανική διοίκηση
στη Νάουσα;
H συνέντευξη Τύπου του δημάρχου Νάουσας
Νικόλα Καρανικόλα δείχνει να βάζει τέλος στην
διαφαινόμενη συνεργασία με τον πρώην δήμαρχο
και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Νίκο
Κουτσογιάννη. Οι διαψεύσεις των λεγομένων
Κουτσογιάννη, οι σαφείς αποστάσεις που κρατά και η
πλήρης κάλυψη των στελεχών της παράταξής του δεν
αφήνει περιθώρια για συμπόρευση. Τελικά γιατί έγινε
τόσος ντόρος; Πρόταση συνεργασίας υποτίθεται έκανε
ο δήμαρχος Καρανικόλας, ο Κουτσογιάννης για το
καλό της πόλης ανταποκρίθηκε, τότε γιατί «στράβωσε»
το προξενιό; Μήπως τελικά η διατήρηση εσωτερικών
και εξωτερικών ισορροπιών δεν επέτρεψαν να γίνει
αυτή η πολιτική υπέρβαση; Πάντως κατά πολλούς θα
ήταν ίσως ένας ιδανικός συνδυασμός η συνεργασία
Καρανικόλα-Κουτσογιάννη, αφού πρόκειται για δύο
ικανούς, αλλά εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους,
που στην ουσία αλληλοσυμπληρώνονται και ο
συνδυασμός των θετικών στοιχείων του καθενός θα
σκιαγραφούσαν τον ιδανικό δήμαρχο! Λέτε να χάθηκε
οριστικά η ευκαιρία; Ο χρόνος θα δείξει...

Κυκλοφόρησε η νέα μουσική
δουλειά του Γιώργου
Καλογήρου με την «Ωδή
στον Άγιο Αντώνιο»
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Στις 9 το πρωί της Δευτέρας ξεκίνησε τον κύκλο των
επαφών του ο πρόεδρος του
ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, με πρώτο ραντεβού
στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα
Καλαϊτζίδη. Παρόντες οι
περιφερειακοί σύμβουλοι
Στέργιος Μουρτζίλας και
Απόστολος Νεστορόπουλος, καθώς και ο πρόεδρος
του ΤΟΕΒ Κοπανού και αντιδήμαρχος Νάουσας Παύλος
Αδαμίδης. Τον πρόεδρο του
ΕΛΓΑ συνόδευε το μέλος του
Δ.Σ. του ΕΛΓΑ και πρόεδρος
της διεπαγγελματικής του ροδακίνου Χρήστος Γιαννακάκης. Συζητήθηκαν τα θέματα για την ενίσχυση του ΕΛΓΑ με προσωπικό, την καταβολή του υπολοίπου 35% των αποζημιώσεων που οφείλεται, ενώ έπεσε στο τραπέζι και το θέμα του συμψηφισμού των εισφορών με τις αποζημιώσεις.

Αντ. Μαρκούλης: Να γίνει το Νοσοκομείο Νάουσας
Κέντρο Υγείας!

Στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της
Δευτέρας ο Αντώνης Μαρκούλης έθεσε ένα ιδιαιτέρως σοβαρό θέμα σχετικά με τα Νοσοκομεία Βέροιας
και Νάουσας. Μίλησε για αποδυνάμωση του ιατρικού
δυναμικού στο νοσοκομείο Βέροιας, προκειμένου να
βγαίνουν οι εφημερίες στο νοσοκομείο Νάουσας και
ξεκάθαρα πρότεινε να μετατραπεί η μονάδα υγείας στη
Νάουσα σε Κέντρο Υγείας. Σε επικοινωνία που είχαμε
με τον κ. Μαρκούλη μας διευκρίνισε ότι εννοεί ένα πλήρως λειτουργικό, εξοπλισμένο και στελεχωμένο Κέντρο
Υγείας Νάουσας, το οποίο θα λειτουργεί άψογα και θα
επιτρέπει και στο Νοσοκομείο Βέροιας να λειτουργεί καλύτερα. «Δυστυχώς όμως τώρα και τα δύο Νοσοκομεία
υπολειτουργούν» υπογράμμισε ο κ. Μαρκούλης. Ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης απάντησε στην
συνεδρίαση ότι θα είναι ο τελευταίος  που θα πει να κλείσει το νοσοκομείο Νάουσας. Ωστόσο ανέφερε ότι θα πρέπει να
επιδιώξουν την βελτιστοποίηση των συνθηκών. Σε κάθε περίπτωση η επιδίωξη είναι να λειτουργούν σωστά οι μονάδες
υγείας και να μην χρειάζεται η υποβάθμισή τους για να «επιβιώσουν».  

Θ. Kορωνάς: Ξεκινούν από την
ΚΕΠΑ 4 θεματικές εκδηλώσεις
Την δυναμική επάνοδο της ΚΕΠΑ μετά την καραντίνα προανήγγειλε ο πρόεδρός της Θεόφιλος Κορωνάς στην ενημέρωση
που έκανε στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Ανέφερε
ότι έγινε μετά από μήνες το πρώτο δια ζώσης συμβούλιο της ΚΕΠΑ και προχώρησαν στον σχεδιασμό 4 θεματικών εκδηλώσεων.
Θερινός κινηματογράφος που θα επεκταθεί και στα δημοτικά
διαμερίσματα, μικρές συναυλίες από μουσικά σχήματα σε συνοικίες της Βέροιας, αλλά και στο Μακροχώρι και τον Αγ. Γεώργιο,
το καθιερωμένο φεστιβάλ της «Εύηχης Πόλης», ενώ ανέφερε
και μια νέα δράση, το μουσικό κινητό περίπτερο, που θα κατασκευαστεί για να φιλοξενεί ντόπιους καλλιτέχνες, ωστόσο μόνο
1-2 λόγω των αυστηρών πρωτοκόλλων λόγω κορωνοϊού. Τέλος
ο κ. Κορωνάς υπογράμμισε την κίνησή τους να προωθήσουν το
πρόγραμμα εκδηλώσεων απευθείας στο Υπουργείο Πολιτισμού
και δεν αρκέστηκαν μόνο στην Περιφέρεια, για να λάβουν την
επιχορήγηση.  
Περισσότερες λεπτομέρειες για τις εκδηλώσεις από τον
πρόεδρο της ΚΕΠΑ στις «Πρωινές Σημειώσεις» με την Σοφία
Γκαγκούση, στον ΑΚΟΥ 99.6, σήμερα το πρωί 10.00-11.00.

Αρουραίοι σαν γάτες βολτάρουν γύρω από το παλιό
μάρκετ της Ένωσης στη Βενιζέλου

Συνδρομές

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται

Το πρωινό ραντεβού του προέδρου του ΕΛΓΑ
στην Αντιπεριφέρεια Ημαθίας

Ωδη στον Άγιο Αντώνιο, ονομάζεται το νέο μουσικό έργο του
Βεροιώτη συνθέτη Γιώργου Ι. Καλογήρου, που κυκλοφόρησε
πρόσφατα σε μορφή D.V.D. ως αφιέρωμα στον πολιούχο, προστάτη και οδηγό Άγιο της Βέροιας και μια ακόμα προσφορά του
Γ. Καλογήρου στην πόλη του και στους συμπολίτες του.
Οι στίχοι της Ωδής είναι του Απόστολου Ιωσηφίδη, ενώ
την ενορχήστρωση έκανε ο Αργύρης Ώττας. Ερμηνεύει ο
γνωστός συμπολίτης μας επαγγελματίας τραγουδιστής Μέρκος
Κούτρας. Το έργο τυπώθηκε, αρχικά, σε περιορισμένο αριθμό
αντιτύπων D.V.D. μιας και η παραγωγή είναι ιδιωτική, αλλά έχει
τις ευχές μας για πολλές επανεκδόσεις και κυκλοφορίες!!!

Ένα ζήτημα δημόσιας υγείας τέθηκε στην συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου της
Δευτέρας. Ο Αντώνης Μαρκούλης κατήγγειλε ότι το παλιό
σούπερ μάρκετ της Ένωσης
(μετέπειτα Αρβανιτίδη, Καρυπίδη), το οποίο είναι κλειστό
και ανήκει στην Τράπεζα Πειραιώς πρέπει να είναι η αιτία
για την εμφάνιση τεράστιων
αρουραίων σε μέγεθος γάτας
που βολτάρουν στην γειτονιά.
Ανέφερε ότι έχει προσωπική
γνώση αφού το δικηγορικό του
γραφείο είναι πολύ κοντά, αλλά
επικαλέστηκε και διαμαρτυρίες
επαγγελματιών και κατοίκων
της γειτονιάς. Ζήτησε να μεριμνήσει άμεσα ο δήμος και να ζητήσει την παρέμβαση της ιδιοκτήτριας τράπεζας. Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Βασίλης
Παπαδόπουλος του απάντησε ότι γνωρίζουν το θέμα και ήδη έχουν προχωρήσει σε έγγραφες συστάσεις προς την
Τράπεζα. Παράλληλα συζητούν με τους επόπτες υγείας για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η Τράπεζα Πειραιώς να
ευαισθητοποιηθεί άμεσα γιατί δεν αφορά απλώς την συντήρηση ενός ακινήτου της, αλλά την δημόσια υγεία!
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Δήμαρχος Νάουσας Ν. Καρανικόλας: «Ή πάμε μαζί
στις μεγάλες προκλήσεις ανάπτυξης ή ο καθένας από την θέση
του στο Δημοτικό Συμβούλιο ας κρίνει και ας αποφασίσει»
Συνέντευξη τύπου παραχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας ο
δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας, μετά και την πρόσφατη
συνέντευξη Τύπου του πρώην δημάρχου Νίκου Κουτσογιάννη. Ο κ.
Καρανικόλας έκανε ένα σύντομο απολογισμό της διοίκησής του κατά των πρώτο χρόνο λειτουργίας και αναφέρθηκε και στην πρόταση
συνεργασίας που έκανε σε προηγούμενη συνεδρίαση δημοτικού
συμβουλίου, η οποία άνοιξε μια κουβέντα που συνεχίζεται μέχρι
σήμερα.
Στην εισήγησή του προς τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ο Δήμαρχος Νάουσας ανέφερε:
«Είναι ένας χρόνος τώρα που η κοινωνία του Δήμου μας με τίμησε με το να μου δώσει την θέση του Δημάρχου. Είναι σχεδόν ένας
χρόνος τώρα που η παράταξή μας ανέλαβε αμιγώς την διοίκηση του
Δήμου μας.
Ένα από τα ζητήματα που θέλησα προσωπικά να επενδύσω ήταν το πέρασμα του Δήμου στην ψηφιακή εποχή.Έτσι ήδη σήμερα
έχουμε έναν ανανεωμένο ιστότοπο που δεν είναι απλά η σελίδα του
Δήμου αλλά ένας ανοικτός χώρος επικοινωνίας με τους πολίτες.
Στον ιστότοπο αυτό έχουν έρθει στον «αέρα» τα πρώτα εργαλεία
προς όφελος των Δημοτών. Το σύστημα ΦΙΛΩΤΑ είναι στην ουσία
δύο ανεξάρτητα και αλληλοσυμπληρούμενα συστήματα. Το τηλεφωνικό κέντρο που λειτουργεί ώρες γραφείου. Αλλά και η ψηφιακή
εφαρμογή όπου μέσω φόρμας ή emailόλοι οι πολίτες επικοινωνούν
αυτόματα με το γραφείου επικοινωνίας.
Συγχρόνως η ανάγκη άμεσης πληροφόρησης των δημοτών για
επείγοντα ζητήματα γίνεται και μέσω εφαρμογών όπως το viber όπου σχεδόν 1.000 συνδημότες ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για ζητήματα άμεσης ανάγκης. Μέχρι στιγμής πάνω από 170 δημότες κατέθεσαν το αίτημα
τους και το παρακολούθησαν μέχρι και το τελικό κλείσιμο του αιτήματος. Δεν
είναι κάτι μικρό. Ενώ θα έπρεπε όλοι αυτοί να επικοινωνήσουνε με κάποιον
γνωστό τους, συνήθως αιρετό και ως είθισται να παρακαλέσουν για κάτι
απλό μέσα από μία για χρόνια εφαρμόσιμη διαδικασία μικροπολιτικής ανταλλαγής ( π.χ. σου ικανοποιώ το αίτημα αλλά σου «κλείνω» και το μάτι για
να με θυμάσαι να με ψηφίσεις αργότερα) καταφέραμε και «σπάσαμε» αυτού
του είδους τις μικροπολιτικές δοσοληψίες μεταξύ των δημοτών και των αιρετών. Ίσες αποστάσεις προς όλους.
Σήμερα διάβαζα στην ειδησεογραφία της τοπικής αυτοδιοίκησης ότι ο Δήμος Ιωαννίνων βάζει μπροστά το σύστημα «ΙΡΙΔΑ» με σκοπό να επιτύχει
έναν πράσινο Δήμο και την λήξη της χρήσης του χαρτιού και των πολλών
πρωτοκόλλων. Σας ενημερώνω ότι και ο Δήμος μας ήδη έχει προχωρήσει
προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει επιλεγεί για την χρήση του συστήματος
και αυτή την στιγμή ίσως και λόγω του κορονοϊού μένει να εκπαιδευτεί
το προσωπικό του Δήμου μας για την χρήση του συστήματος προς
την κατεύθυνση επιτάχυνσης των διαδικασιών προς όφελος του δημότη. Και αυτό είναι ένα δείγμα του πως αντιλαμβανόμαστε την σύγχρονη
πολιτική του 21ου αιώνα.
Πολλή συζήτηση γίνεται μετά την καραντίνα για τα εγκαταλελειμμένα
ζώα. Ήδη έχει αναπτυχθεί το σύστημα ΑΤΛΑΣ σε συνεργασία με εθελοντές και φιλόζωους του Δήμου με σκοπό την ιατρική περίθαλψη, την
σίτιση και τις στειρώσεις των εγκαταλελειμμένων από την κοινωνία
μας ζώων. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να το ενισχύουμε και άλλο για να
αντιμετωπίσουμε ένα ομολογουμένως δύσκολο αλλά και αυτοτροφοδοτούμενο ζήτημα.
Αντίστοιχα έχουμε υποβάλει φάκελο χρηματοδότησης 350.000 Ευρώ
για την ανάπτυξη ενός καταφυγίου εγκαταλελειμμένων ζώων, που θα
αποτελέσει σημαντικό εργαλείο προς την σωστή κατεύθυνση. Αναμένουμε το υπουργείο να μας δώσει το πράσινο φως για την τελική
υλοποίηση του σχεδιασμού μας.
Αυτή την στιγμή που μιλάμε ετοιμάζονται το σύστημα διαχείρισης της
ακίνητης περιουσίας του Δήμου, το σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και το σύστημα διαχείρισης των έργων του Δήμου.
Ενώ και άλλα μικρότερα αλλά σημαντικά συστήματα όπως το σύστημα
υιοθέτησης του δημοσίου χώρου έρχονται να ολοκληρώσουν αυτό που θα
μπορούσαμε να βαφτίσουμε gov.gr του Δήμου Νάουσας.
Αναφορικά με τη οικονομική κατάσταση του Δήμου δεν χρειάζεται να
σας θυμίσω ότι αναγκαστήκαμε να αναλάβουμε και θα το ξανακάνουμε στο
μέλλον τα βάρη του παρελθόντος. Έτσι κλείσαμε τον φετινό προϋπολογισμό
αφού πείσαμε ιδιωτική τράπεζα να μας δώσει δάνειο 1.000.000 και μάλιστα
με επιτόκιο μικρότερο από αυτό του ταμείου παρακαταθηκών που συνήθως
δανείζει τους Δήμους της χώρας. Αυτό δεν είναι αυτονόητο. Και μάλιστα ενώ
για αρκετούς μήνες έπρεπε να κρατήσουμε τον Δήμο όρθιο χωρίς προϋπολογισμό, χωρίς την δυνατότητα έστω και μιας σύμβασης, χωρίς την δυνατότητα χρήσης του ταμείου του Δήμου, το περάσαμε και αυτό με την στήριξη
και των προμηθευτών αλλά και εθελοντών του Δήμου μας. Ήταν όντως μία
ισορροπία σε τεντωμένο σχοινί σε πολλές περιπτώσεις.
Τέλος, οι δύο εκκαθαρίσεις που αναμένεται να έρθουν στο δημοτικό
συμβούλιο αναμένεται να δημιουργήσουν νέες τεράστιες απαιτήσεις στην οικονομική διαχείριση του Δήμου μας. Θα έρθει ακόμα μία δύσκολη περίοδος
αναφορικά με τα οικονομικά του Δήμου μας.
Στο θέμα της παιδείας και της νεολαίας επίσης κινηθήκαμε με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα σχολεία μας είναι πιο καθαρά από ποτέ ενώ ήδη
σήμερα τα οικονομικά τους είναι σε πολύ καλό σημείο και έχουμε φροντίσει
να έχουν όλα πετρέλαιο για την επόμενη χρονιά αφού από την μία οι χαμηλές τιμές της περιόδου και από την άλλη οι δύσκολες οικονομικές ημέρες
μπροστά μας μας οδήγησαν να σχεδιάσουμε με προληπτικό χαρακτήρα για
να είμαστε έτοιμοι έναντι όλων των σεναρίων με αίσθημα ευθύνης προς τα
παιδιά μας. Στον τομέα του πολιτισμού ξεκινήσαμε με πολύ κέφι αναπτύσσοντας δράσεις όπως το Ζω την Πόλη μου, περιόδους όπως η Χριστουγεννιάτικη περίοδος, ενώ η περίοδος του κορονοϊού αν και σταμάτησε τις
εκδηλώσεις μας βρήκε να αναπτύσσουμε και να σχεδιάζουμε υποδομές όπως η επαναλειτουργία του θερινού δημοτικού θεάτρου ως θερινό σινεμά, η
ολοκλήρωση του χώρου της ΕΡΙΑ, η ανάπτυξη ενναλακτικού τουρισμού στο

Βέρμιο και βέβαια η πολύποθη συμφωνία με την πολιτεία ανάπτυξης του
χιονοδρομικού κέντρου των 3 - 5 Πηγαδιών. Σας θυμίζω ότι ουδέποτε δεν
είχαμε καταφέρει να πετύχουμε κάτι τέτοιο στο παρελθόν αφού είναι το μεγαλύτερο έργο που έχει δοθεί ποτέ στον Δήμο μας και τα πολλαπλασιαστικά
του οφέλη του θα τα γευτούμε όλοι. Συγχρόνως ξεπεράσαμε όλα τα προβλήματα του ξενοδοχείου του Αγίου Νικολάου σε επίπεδο δασαρχείου και
πολεοδομίας και αυτή την στιγμή ολοκληρώνεται η μετάβαση της περιουσίας
στον Δήμο μας. Έτσι σε επόμενο στάδιο θα είμαστε έτοιμοι να ξαναβάλουμε
μπροστά και τις «μηχανές» του άλσους του Αγίου Νικολάου. Δεν χρειάζεται
να αναφέρω ότι η αξιοποίηση της Σχολής του Αριστοτέλη με έναν σχεδιασμό
πολύ σημαντικότερο από όσα έχουν ακουστεί στο παρελθόν αποτελεί το
επόμενο μεγάλο στοίχημα για μας.
Στο τεχνικό κομμάτι θεωρώ ότι έχουν γίνει αρκετά βήματα όπως ο καλλωπισμός πλατειών όπως αυτή στο αστυνομικό μέγαρο ενώ σε καμία από
τις κινήσεις μας δεν ξεχάσαμε τις κοινότητες αφού αντίστοιχα έργα γίνονται
σε πολλά χωριά όπως η Χαρίεσσα, το Ζερβοχώρι και άλλα. Η διαδικασία
που επίσης είναι σημαντική είναι ο σχεδιασμός και η προετοιμασία για την
υλοποίηση του πράσινου σημείου του Δήμου μας. Είναι κάτι σημαντικό για
την διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση, ζητήματα που οφείλουμε να κάνουμε βήματα μπροστά.
Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής επίσης προσπαθήσαμε να κρατήσουμε δίπλα μας τα ευαίσθητα κομμάτια του πληθυσμού με πολλές δράσεις όπως ένα τεράστιο συσσίτιο που απλόχερα προσφέραμε, την συνολική
στήριξη την περίοδο που περάσαμε αλλά και την οικονομική στήριξη προς
όσους επλήγησε με τον πιο σκληρό τρόπο η πανδημία.
Ακόμα περισσότερο είναι δεκάδες οι προσφυγές που δεχτήκαμε αυτό το
διάστημα ενώ ακόμα και εγώ έχω δεχτεί ανώνυμη προσφυγή για τον τόπο
κατοικίας μου. Αυτό το τελευταίο ειδικά ήταν που με ενόχλησε ιδιαίτερα αφού
όλη η κοινωνία γνωρίζει ότι 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα
εργάζομαι για το καλό του Δήμου μας αφήνοντας στην άκρη ακαδημαϊκή, επαγγελματική αλλά ακόμα και την προσωπική μου ζωή. Είναι τουλάχιστον άτιμο να υπάρχει συζήτηση ένα χρόνο μετά την ανάληψη της διοίκησης για το
πότε και με ποιον τρόπο θα αποχωρήσω από τον Δήμο. Δεν ανέχομαι αυτά τα «χτυπήματα» κάτω από την μέση αυτές τις ευθείες προσβολές στην
προσωπικότητάς μου και των επιλογών μου. Όσοι με γνωρίζουν αντιλαμβάνονται ότι τόσο η ευθύνη όσο και το καθήκον της θέσης μου καθοδηγούν το
κάθε μου βήμα στην ζωή. Και αυτό είναι ακόμα ένα δείγμα της μοντέρνας
πολιτικής που τουλάχιστον εγώ προσωπικά αντιλαμβάνομαι.
Στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο στις αρχές περίπου του μήνα απηύθυνα μία πρόσκληση προς όλες τις παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου. Και το έκανα με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού προς όλους. Το μήνυμα
αυτό δεν ήταν η πρώτη φορά που το έστειλα. Το ίδιο ακριβώς είχα πράξει
και την βραδιά του περασμένου Αυγούστου όταν ορκίστηκα Δήμαρχος του
Δήμου μας και χρησιμοποίησα τις ίδιες ακριβώς λέξεις. Τότε είχε περάσει
στα ψηλά. Τώρα όμως φαίνεται ότι οι παρατάξεις είχαν ωριμάσει και αντέδρασαν θετικά στο κάλεσμα αυτό.
Άλλωστε η πρόσκληση απευθύνονταν και απευθύνεται σε όλες τις
παρατάξειςμε ειλικρίνεια και διάθεση συνεργασίας στα μεγάλα ζητήματα
που έχουν να κάνουν με την δημιουργία μιας συν-αντίληψης βασισμένης
στην ειλικρίνεια, στον θεσμικό ρόλο της κάθε παράταξης και με παράλληλη
επιδίωξη να τερματιστούν επιτέλους πρακτικές και συμπεριφορές του παρελθόντος διχαστικές και πολωτικές, οι οποίες αν συνεχιστούν δεν έχουν να
προσφέρουν τίποτε στον τόπο. Άλλωστε η Νάουσα έχει ζήσει για αρκετά έτη
την πολιτική διχόνοια και τον τελικό μαρασμό που αυτή τελικά επιφέρει.
Στη συνέχεια ξεκίνησα απευθείας συναντήσεις με όλους τους αρχηγούς
των παρατάξεων. Συναντήσεις οι οποίες επιβεβαίωσαν και την αρχική μου
διάθεση ότι υπάρχει πεδίο συνεργασίας στην δομή ενός κοινού σχεδίου για
τον Δήμο, κάπου εκεί κάθε παράταξη άρχισε να διαφοροποιεί την θέση και
την στάση της.
Δεν βοηθά τελικά στην κατεύθυνση αυτή το γεγονός ότι αφενός τέθηκαν
με το καλημέρα θα έλεγα όροι αποκλεισμού προσώπων από την παράταξή
μου. Κάτι το οποίο δεν ζήτησα και δεν θα ζητήσω ποτέ από οποιονδήποτε
επικεφαλής δημοτικής παράταξης. Ήταν μια κακή αρχή που όμως πίστευα
τότε ότι μπορούσε να ξεπεραστεί.
Σε επόμενη φάση ακολούθησε η παράδοση (ως προϋπόθεση συνεργασίας), ενός εγγράφου-μνημονίου το οποίο δυστυχώς έκανε τα πράγματα
ακόμη χειρότερα, μιας και μάλλον δεν έγινε κατανοητό πωςτο περιεχόμενό
του προσβάλλει εμένα ως Δήμαρχο, τα στελέχη και τους ψηφοφόρους του

«ΕΝΑ ΜΑΖΙ» αλλά και την επιθυμητή διαδικασία συνολικά.
Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω ότι κανέναν όρο δεν έθεσα εγώ ή το «ΕΝΑ ΜΑΖΙ» προς τον σκοπό αυτό πέρα από την προκοπή του Δήμου μας.
Μου ζητήθηκε δηλαδή ένα είδος ακύρωσης μου ως Δήμαρχος. Με συγχωρείτε αλλά ούτε έχω σκοπό να αυτοακυρωθώ, ούτε να ετεροακυρωθώ
ως Δήμαρχος, ούτε έχω την διάθεση να είμαι «όμηρος» οποιασδήποτε
λογικής μνημονίων. Ομοίως να απαξιώσω τα στελέχη και τους εκλεγμένους του συνδυασμού μας, έστω και έναν, όταν πολύ νωπά ο λαός
με την ψήφο του μας ανέδειξε σε δημοτική αρχή. Είναι σημαντικό σε
αυτή την φάση να διαφυλάξω ότι τόσο η παράταξη μας όσο και όλοι οι
33 σύμβουλοι του δημοτικού συμβουλίου δεν θα βρεθούν να τελούν υπό
οποιοδήποτε καθεστώς ομηρίας.
Δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν κάποιοι ότι θα ξεπεράσουμε τα παρωχημένα μοντέλα πολιτικής με βερμπαλισμούς από την πίσω πόρτα όπου
θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται παλαιοκομματικές πρακτικές. Ούτε να
πιστεύουν κάποιοι ότι η νέα αντίληψη που φέρνω σημαίνει ότι δεν έχω την
ικανότητα να αντιλαμβάνομαι το τι επιθυμεί, που αποβλέπει και σε τι αποσκοπεί πραγματικά όποιος είναι ο εκάστοτε συνομιλητής του. Εκεί βάζω τα
όριά μου με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία του Δήμου μας, την
παράταξη μας και στον ρόλο που οφείλω να διαδραματίσω ως Δήμαρχος
του ενιαίου Δήμου μας.Η αξιοποίηση στελεχών όλων των παρατάξεων ήταν
και είναι πάντα στην θέλησή μας και δεν περισσεύει κανείς ο οποίος θέλει να
προσφέρει στον Δήμο μας όταν και εφόσον οικοδομηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης από όλους προς όλους. Υπάρχει λοιπόν μια διάσταση καθ’ όσο
αφορά στο τι διατυπώνεται και πότε, ιδιαίτερα δημόσια στις συνεντεύξεις
του ο καθένας μας και τι πράγματι επιδιώκει.
Η πρόταση ισχύει λοιπόν, προς όλους μα όλους, με ειλικρίνεια και με
περιεχόμενο και με απόλυτο σεβασμό στην αυτοτέλεια της κάθε παράταξης
και των επικεφαλής τους, με σεβασμό προς όλους τους δημοτικούς συμβούλους όπως αυτόν τον σεβασμό δικαιούμαι και εγώ και η παράταξη
μας και οι σύμβουλοι του ΕΝΑ ΜΑΖΙ. Στην Δημοκρατία και στην τοπική
αυτοδιοίκηση Δήμαρχος είναι ένας και δεν εκχωρεί αυτόν τον ρόλο πουθενά
και σε κανέναν. Οι συνεργασίες λοιπόν εφόσον λειτουργήσουν για ένα ικανό
χρονικό διάστημα όπως πρέπει μπορούν να οδηγήσουν στο μέλλον και
αφού δοκιμαστούν στην πράξη και σε συμπράξεις και σε ότι άλλο θα έχει
τελικά θετικό πρόσημο για τον Δήμο μας. Αυτό απαιτεί όμως ενδιάθετη ειλικρινή πρόθεση που την έχω και δεν είναι θέμα ούτε μνημονίων, ούτε
συμφωνητικών και ούτε φυσικά ορισμού διαιτησίας.
Ή πάμε μαζί στα μεγάλα ζητήματα και προκλήσεις ανάπτυξης, όπως επιθυμώ να συμβεί ή ο καθένας από την θέση του στο Δημοτικό Συμβούλιο ας
κρίνει και ας αποφασίσει τι θα στηρίξει και τι όχι. Όλοι θα κριθούμε άλλωστε
εκ του αποτελέσματος.
Δεν σας κρύβω ότι νιώθω απογοήτευση από την τακτική της μισής
αλήθειας ή τουλάχιστον της πολιτικής εργαλειοποίησης της διάθεσης
μου από πολιτικούς χώρους και συμφέροντα εντός και εκτός του δημοτικού
συμβουλίου. Σε ότι με αφορά μίλησα με ειλικρίνεια χωρίς να κρατώ «ατού»
για την επομένη. Στόχος ήταν να πετύχω την μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση
και όχι να εκθέσω «χθεσινούς πολιτικούς αντιπάλους». Έθεσα πάνω από
όλα το καλό του Δήμου, την αξιοποίηση των ισχυρών οικονομικών ενέσεων
από την πολιτεία προς τον Δήμο μας και την συστράτευση όλων ανεξαιρέτως των δημοτικών στελεχών,στις δύσκολες μέρες που ακολουθούν.
Το θέμα των έμμισθων θέσεων ετέθη με την ανάλογη διακριτικότητα
σε ιδιωτικές συζητήσεις από πολλούς, χωρίς αυτό να αποτελεί αναγκαστικά
και κακή πρακτική ή να ενέχει δόλο. Άλλωστε αν η συνεργασία προχωρούσε
ομαλά και οι όποιες παρατάξεις συνενώνονταν, θα ήταν απολύτως λογικό να
αξιοποιηθούν στελέχη και των πρώην ομάδων, εφόσον τότε θα επρόκειτο
για ενιαίο σύνολο. Αυτό όμως που είναι επιλήψιμο και κατώτερο των
περιστάσεων, είναι το επιχειρείται να παρουσιαστεί εμμέσως πλην
σαφώς μία διαπλοκή θέσεων με χρήση αθέμιτων μέσων. Ουδέν αναληθέστερον. Δεν είναι του τύπου μου τέτοιου είδους συναλλαγές και θέλω
να πιστεύω ότι πρόκειται για λάθος που και οι 33 σύμβουλοι μαζί τελικά θα
προσπεράσουμε.
Η δική μου άποψη ήταν σε σχετική αναφορά, ότι συνεργασία με ανάληψη θέσεων ευθύνης είναι απαγορευτική για την φάση αυτή του Σεπτεμβρίου,
για προφανείς λόγους. Ένα χρόνο μετά και όταν η συνεργασία εμπεδωθεί,
και αποκατασταθεί ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αποδείξει ότι
πατά σε γερές βάσεις, είναι απολύτως λογικό το να ανατεθούν καθήκοντα
σε συμβούλους όλων των εμπλεκόμενων ομάδων. Αυτή ήταν η δική μου
άποψη για την ιστορία.
Κατά τα λοιπά, το πλέον θετικό που προέκυψε είναι ότι υπήρξε ένα
καλό κλίμα συζητήσεων για τα θέματα που απασχολούν τον Δήμο και για
την ανάγκη συμπόρευσης εν όψει των δύσκολων ημερών που ακολουθούν.
Είναι επίσης αληθές ότι κατά την προηγούμενη περίοδο διοίκησης υπήρξε μια καταστροφική πολιτική στάση έναντι των «αντιπάλων», η οποία στοιχειώνει ακόμα και σήμερα την κάθε προσπάθεια συνεννόησης. Προσπαθώ
να το αλλάξω αυτό, αλλά δεν θα τα καταφέρουμε πάρα μόνο αν όλοι δεν
κάνουν από ένα βήμα πίσω, αν αγαπάνε τον Δήμο στο ήμισυ των ανάλογων
δηλώσεων.
Αυτό που θα ήθελα όμως να προσθέσω συνεισφέροντας θετικά ακόμη
και τώρα στην υπόθεση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των πολιτών
είναι. Έχοντας δημόσιεςδηλώσεις περί μη απαίτησης έμμισθων θέσεων
και τη δική μας συμφωνίας στα μείζονα, να προχωρήσω ως πρώτο βήμα
σε συνεχείς και περιοδικές συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς όπου
θα τίθενται τα θέματα στις βασικές τους διαστάσεις και θα συμφωνούμε στις
βασικές αρχές. Να χαράξουμε αρχικά τον οδικό άξονα στις βασικές του συντεταγμένες. Στην πορεία θα εξειδικεύουμε το κάθε θέμα και θα λαμβάνονται
φυσικά υπόψιν οι όποιες επιμέρους παρατηρήσεις.
Είναι λογικό. Είναι ρεαλιστικό.Δεν είναι ώρα για τακτικισμούς.Δεν είναι
ώρα για να καταστήσουμε τεχνηέντως «ενόχους».Δεν είναι ώρα για επιπολαιότητες.Ο τόπος μας χρειάζεται όλους ανεξαιρέτως.Ιδού η Ρόδος... ιδού
και η ανάπτυξη!»
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Ανοιχτή Επιστολή
προς το Δήμο Βέροιας

Κύριε Διευθυντά,
Πριν από κάποιες ημέρες,
βρέθηκα για λίγες ώρες στην
πόλη της Σιάτιστας.
Τριγυρίσαμε αρκετά με επακόλουθο να νιώσω δύο
πράγματα: θαυμασμό και συγχρόνως ζήλεια!...
Θαυμασμό για τους κατοίκους της που είναι πρόσχαροι,
χαμογελαστοί και πρόθυμοι
για καλωσορίσματα, όπως, είμαι σίγουρη, είμαστε και εμείς!
Η ζήλεια; Ήταν γιατί αυτοί
οι άνθρωποι στάθηκαν πολύ
τυχεροί με τη Δημοτική τους
Αρχή…
Επέλεξαν «ΑΡΧΟΝΤΕΣ»
που μπορούν και κρατάνε την
πόλη τους πεντακάθαρη και
αστραφτερή και τους δρόμους
με τα πεζοδρόμιά τους, τόσο
καλά φτιαγμένα, ώστε να μπορούν όλοι οι κάτοικοι, μικροί
και μεγάλοι, να περπατάνε
με σιγουριά και με το βλέμμα
τους μπροστά…
Αντίθετα τελείως από εμάς,
τους Βεροιώτες, που πρέπει
συνεχώς να κοιτάμε πού πατάμε για να μην πέσουμε…
Και αν κάτι σπάσουμε, θα λέμε πως είμαστε τυχεροί, διότι μπορεί να παθαίναμε μεγαλύτερο κακό! Έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε τα κακώς κείμενα, δεδομένα!!!
\Έγραψα όλα τα πιο πάνω με αφορμή αυτό το ταξίδι για να αναφερθώ στα άσχημα τα
δικά μας:
Στις 12 με 14 του Μάρτη όταν έκλεισαν τα σχολεία, θεώρησα καλό να αναφέρω στο
Δήμο, τον άσχημο και επικίνδυνο δρόμο της Κοντογιωργάκη, μπροστά ακριβώς από το 1ο
Δημοτικό μας Σχολείο, καθώς και τις αιώνιες λακκούβες στην οδό Έλλης! (και να ήταν μόνο
αυτές;). Πήρα τηλέφωνο. Τϊ να πω; Όλοι ευγενέστατοι!!! Από την κ. Βούλα μέχρι τον Προϊστάμενο τον κ. Ζαχαρόπουλο. Θα πάμε… Θα δούμε… Ναι θα το κοιτάξουμε… αλλά τώρα
ξέρετε ο εργολάβος φτιάχνει τους δρόμους στην Αγία Παρασκευή. Μετά κάτι θα γίνει!
Πέρασαν από το πρώτο τηεφώνημα, διότι ακολούθησαν και πολλά άλλα, 100ημέρες!
Ας ελπίσουμε να μας έχουν στο πρόγραμμα των 100 ημερών…
Ως τώρα δεν μπήκε ούτε μία πλάκα! Στην Έλλης τρέχουν τα παιδάκια μας, με τα ποδήλατα ξέφρενα! Αν γίνει κακό θα φταίνε τα παιδιά;
Σταματάω εδώ…
Σηκώνω τα χέρια ψηλά και φωνάζω ΒΟΗΘΕΙΑ, θα κάνετε κάτι;
Χρειάζεται… τσιμέντο, πλάκες, καθαριότητα και αν υπάρχει ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ!!!
Η Βέροια ανήκει σε όλους τους κατοίκους της και όχι σε εσάς τους λίγους εκλεγμένους
από αυτούς!!!
Τιμήστε τους!!! Τιμήστε μας!!!
Δεν θέλουμε να ντρεπόμαστε για την πόλη μας που έχει τόσες ομορφιές, αλλά και τόσα… και τόσα… παντού σκουπίντια, όπως λένε οι ξένοι, που μας επισκέπτονται…
Και όπως ξέρουμε και η πιο μεγάλη ομορφιά χάνεται μέσα στα σκουπίδια!
Μ.Π.Φ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ευχαριστίες

Μία όμορφη και ευγενική κίνηση αγάπης, έκαναν οι φίλοι του Αντώνη Μουστάκα
που απεβίωσε πρόσφατα, προσφέροντας το ποσό των 180 € στη Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη της Βέροιας, για την αγορά καινούργιων βιβλίων στη μνήμη του αγαπημένου τους φίλου.
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας ευχαριστεί θερμά την παρέα του εκλιπόντος. Η ενέργεια αυτή συμβάλει σημαντικά στον εμπλουτισμό της συλλογής της
Βιβλιοθήκης και κατά συνέπεια στην καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Σύλλογος Χορού Βορείου Ελλάδος:
Επιστολή 10 αιτημάτων προς αρμοδίους φορείς
Επιστολή με 10 αιτήματα στέλνει ο Σύλλογος Χορού Βορείου
Ελλάδος προς : Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, Υπουργείο
Πολιτισμού, Υπουργείο Εργασίας,
Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας και Δήμο
Θεσσαλονίκης, αναπτύσοντας τα
προβλήματα του κλάδου τους που
αναζητούν λύσεις.
Στην επιστολή αναφέρουν:

κών εισφορών για όλους, κι όχι
απλώς παράταση πληρωμής.
Ρύθμιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών και παράταση όσων είχαν
ενταχθεί σε πρόγραμμα οφειλών
και δεν πρόλαβαν να προχωρήσουν την διαδικασία.
Αίτημα 3 : Υπάρχουσες ρυθμίσεις για όσους δεν μπορούν να
πληρώσουν τουλάχιστον 24 δόσεων χωρίς προσαυξήσεις και τόκους και στους λογαριασμούς ΔΕΗ
και ΝΕΡΟ να γίνουν ρυθμίσεις
πληρωμής δόσεων χωρίς προσαυξήσεις. Δημοτικά τέλη για Μάρτιο,
Απρίλιο, Μάιο να γίνει απαλοιφή
και μείωση ποσοστού για τους επόμενους μήνες μέχρι τέλος του
έτους 2020.
Αίτημα 4: Προκαταβολή φόρου πληρωτέα το 2020 να
γίνει μείωση 50%, γενναία μείωση και στο τέλος επιτηδεύματος.
Αίτημα 5 : Παράταση μείωσης ενοικίου στις επιχειρήσεις
έως τέλος του χρόνου 2020.
Αίτημα 6 : Συμβάσεις δανείων για κεφάλαιο κίνησης με
επιδοτούμενο επιτόκιο από το κράτος για όλη την διάρκεια
των δανείων και χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις από τους
δανειολήπτες.
Αίτημα 7 : Έγκαιρη απόδοση ΚΥΑ προς όλους τους
κλάδους του πολιτισμού για την έναρξη της καινούριας σεζόν
Σεπτέμβριος 2020 για να υπάρχει περιθώριο προετοιμασίας
στα νέα δεδομένα και όχι δυο μέρες πριν την εφαρμογή του.
Αίτημα 8 : Επιδότηση των Ιδιωτικών θεάτρων (ή κάποιο
ποσοστό ενοικίου από αυτό) καθώς και δωρεάν παραχώρηση των Δημοτικών Θεάτρων και άλλωνπολιτιστικώνχώρων
του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Αίτημα 9: Επιδοτούμενα προγράμματα για τους καθηγητές χορού σε θέσεις εργασίας , ώστε οι πληττόμενες επιχειρήσεις να μπορούν να προσλάβουν και πάλι προσωπικό
δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.
Αίτημα 10: Δικαίωμα εισόδου στο ταμείο ανεργίας των
απολυόμενων καθηγητών χορού ανεξαίρετος των αριθμό
ενσήμων για τους μήνες Ιούνιο/Ιούλιο/Αύγουστο του 2020.
Στόχος μας είναι να καταφέρουμε να επιβιώσουμε προκειμένου να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ποιοτικό πολιτιστικό έργο, ενισχύοντας και ενδυναμώνοντας τους συμπολίτες μας με την προσφορά μας στον καλλιτεχνικό χώρο.
Η Πρόεδρος Σ.Χ.Β.Ε.
Αθανασιάδου Μαρία

« Ο Σύλλογος Χορού Βορείου Ελλάδος (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) ιδρύθηκε το 1999 με έδρα την
Θεσσαλονίκη, τα μέλη του οποίου
είναι χορευτές, χορογράφοι, καθηγητές χορού, ομάδες χορού (ΑΜΚΕ)
και ιδιοκτήτες σχολών χορού/συλλόγων/studio. Σκοπός
του συλλόγου είναι η καλλιέργεια του καλλιτεχνικού αισθήματος , η προαγωγή των παραστατικών τεχνών, η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των νέων για το χορό, η ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης και συναδελφικότητας
μεταξύ των μελών και η προβολή του χορού στο κοινό.
Το Υπουργείο Πολιτισμού, στου οποίου τα καθήκοντα συμπεριλαμβάνεται και η προστασία, προβολή και ανάπτυξη
των τεχνών στην Ελλάδα, οφείλει να στηρίξει την τέχνη
του χορού. Μέχρι και σήμερα τα κυβερνητικά μέτρα και
το πολιτικό ενδιαφέρον δεν επαρκούν για την στήριξη του
κλάδου μας, προκαλώντας την αγανάκτηση των εργαζομένων στο χώρο. Ιδιαίτερα την δύσκολη εποχή που διανύουμε, λόγω της πανδημίας και την υποχρεωτική παύση
λειτουργίας του κλάδου μας οι συνέπειες είναι τραγικές
σε όλους τους τομείς που αφορούν την τέχνη του χορού.
Ο κλάδος μας επλήγη πολύ περισσότερο από άλλους κλάδους, καθότι παραμείναμε κλειστοί κατά τη διάρκεια των
μηνών που συνήθως αυξάνονται οι εγγραφές μας στη σχολή, ενώ κατά τους μήνες που παραμείναμε κλειστοί λόγω δημόσιας εντολής, είναι η περίοδος κατά την οποία
προετοιμαζόμαστε για τις παραστάσεις μας, οι οποίες μας
προσφέρουν οικονομικό όφελος αλλά και την απαραίτητη
διαφήμιση για τις σχολές μας. Λαμβάνοντας υπόψη τη γενική
πανδημία ο κλάδος έχει ήδη υποστεί και αναμένει ανυπολόγιστες ζημίες, καθότι πέραν της παντελούς έλλειψης εσόδων
κατά το διάστημα Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο του έτους 2020,
αναμένεται ελάχιστη έως μηδαμινή προσέλκυση πελατών
λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης, ενώ τα
πάγια έξοδα είναι πολύ υψηλά, προκειμένου να καλύψουμε
ενοίκια, εξοπλισμό χορού, λειτουργικά έξοδα,
μισθούς, ασφαλιστικά ταμεία, σεμινάρια κ.λ.π.
Ως εκ τούτου καλούμε τους αρμόδιους Υπουργούς και τους τοπικούς φορείς να λάβουν πολύ
σοβαρά υπόψιν τους τα ακόλουθα αιτήματα του
κλάδου μας.
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων ΚέΑίτημα 1: Παράταση πληρωμής ΦΠΑ μέχρι
ντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δ. Βέροιας ευχατέλος του χρόνου και μείωση ποσοστού από
ριστεί θερμά τον βουλευτή Ν.Δ Ημαθίας κ. Τάσο Μπαρτζώρκα και
24% σε 13%.
(ότις άξιες συνεργάτιδές του για το ειλικρινές ενδιαφέρον και την
πως έγινε στις αεροπορικές εταιρείες, στα κααποτελεσματικότητα τους.
ταστήματα εστίασης κ.λ.π.), πληρωμή ΦΠΑ
Η Πρόεδρος του Συλλόγου
σε δόσεις για τους μήνες Μάρτιο μέχρι και τον
και
Εθελόντρια Διευθύντρια
μήνα Ιούλιο 2020.
Μιχαηλίδου
- Δαμιανίδου Μελίνα
Αίτημα 2: Κρατική κάλυψη των ασφαλιστι-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»
Πινόκιο
Προβολές:
Πέμπτη 18/6 – Παρασκευή 19/6 – Σάββατο
20/6 – Κυριακή 21/6
– Δευτέρα 22/6 στις
21.00
Σκηνοθεσία: Ματέο Γκαρόνε
Σενάριο: Ματέο
Γκαρόνε, Μάσιμο Κετσερίνι
Πρωταγωνιστούν: Ρομπέρτο Μπενίνι, Φεντερίκο Ιελάπι, Ρόκο Παπαλέο, Μάσιμο Κετσερίνι, Μαρίν Βακτ
Για Πάντα…
Προβολές: Τρίτη 23/6 στις 21.00
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προβολές: Τετάρτη 24/6 στις 21.00

18/6/20 - 24/6/20

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω
σύνδεσμο:
http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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29 και 30 Ιουνίου

Πρώτη συλλογή κενών
συσκευασιών φυτοφαρμάκων
σε περιοχές του Δήμου Βέροιας

www.laosnews.gr

Ταχύτερη και δικαιότερη
δανειοδότηση από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ
ζητάει ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης
από τους αρμόδιους υπουργούς
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Στις 29 και 30
Ιουνίου 2020, για
Να «τρέξει» γρηγορότερα, δικαιότερα και απέμπτη χρονιά, θα
ποτελεσματικότερα το Πρόγραμμα στήριξης επραγματοποιηθεί
πιχειρήσεων ΤΕΠΙΧ ΙΙ, με την ευρύτερη δυνατή
η πρώτη συλλογή
στήριξη των πληγεισών επιχειρήσεων, ζητάει με
κενών συσκευασιΕρώτησή του από τον Υπουργό Ανάπτυξης και
ών φυτοπροσταΕπενδύσεων και τον Υπουργό Οικονομικών ο
τευτικών προϊόΑν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής
Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης.
ντων του έτους.
Όπως σημειώνει, οι υπερβολικές εγγυήσεις
Όλοι οι χρήστες
που ζητούν οι Τράπεζες προκαλούν έντονο προγεωργικών φαρμάβληματισμό σε χιλιάδες επιχειρήσεις, που αποκων μπορούν να
κλείονται από τη δανειοδότηση, παρά τις επανεισυμμετέχουν στο
λημμένες προειδοποιήσεις της Κυβέρνησης της
πιλοτικό πρόγραμΝΔ για αφαίρεση των ποσών από όσες Τράπεζες
μα με μόνη υποδεν ανταποκρίνονται γρήγορα στους στόχους
χρέωση να υποτους.
βάλλουν τις κενές
την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και εκταΤην ίδια ώρα, τα λάθη και οι παραλείψεις
μίευσης
των χρημάτων.
πλαστικές συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε τριπλό ξέπλυμα και στη συνέσε χιλιάδες αιτήσεις που κατατέθηκαν στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ
Τονίζει δε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη διεύρυνσης
χεια να τις παραδώσουν στα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων που διαθέτουν
υποχρεώνουν την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να
ειδικό κάδο ή να τις αποθηκεύσουν σε δικό τους ασφαλές χώρο και να τις παραδώσουν τις
επιστρέψει τους φακέλους των ενδιαφερόμενων στην και ελαστικοποίησης των όρων χρηματοδότησης προκειεκάστοτε τράπεζα, με αποτέλεσμα, όπως επισημαίνει ο μένου να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιημέρες συλλογής.
Βουλευτής Ημαθίας, να χάνεται πολύτιμος χρόνος για χειρήσεις εν μέσω βαθιάς ύφεσης λόγω της πανδημίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παραδώσουν τις κενές πλαστικές συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που έχουν στην κατοχή τους,
στα σημεία και στις ώρες που αυτοί εξυπηρετούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα συλλογής που ακολουθεί :
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/06/2020
α/α ΩΡΑ
ΣΗΜΕΙΟ
1 8:00 – 8:30 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, κεντρική πλατεία.
2 8:45 – 9:45 ΡΑΧΙΑ, κεντρική πλατεία
3 10:15 – 12:00 Α.Σ. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ, σε χώρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού
4 12:15 - 13:00 ΒΕΡΓΙΝΑ, κεντρική πλατεία
Η ομάδα έργου του Σχεδίου Βιώσιμης Α- πόλης, της αξιολόγησης των αναγκών και και τα βασικά χαρακτηριστικά του καθενός,
5 13:30 – 14:00 ΣΦΗΚΙΑ, κεντρική πλατεία
στικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Η.Π. των προβλημάτων του συστήματος που υ- μπορούν να επιλέξουν αυτό που θεωρούν
6 14:15 – 15:00 ΡΙΖΩΜΑΤΑ, κεντρική πλατεία
Νάουσας, σε συνεργασία με την Δημοτική παγορεύτηκαν κατά την διάρκεια της 1ης θε- καταλληλότερο για την διαμόρφωση του μελΤΡΙΤΗ 30/06/2020
Αρχή, διαμόρφωσε τέσσερα εναλλακτικά σε- ματικής διαβούλευσης από τους ίδιους τους λοντικού συστήματος αστικής κινητικότητας
ΣΗΜΕΙΟ
α/α ΩΡΑ
νάρια για τη ανάπτυξη του μελλοντικού συ- φορείς αλλά και της σχετικής εμπειρίας από της πόλης.
1 8:00 – 9:00 ΠΑΤΡΙΔΑ, πλησίον γηπέδου.
Το σενάριο θα πρέπει στην ουσία να απαστήματος κινητικότητας της περιοχής.
αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρακτικές.
2 9:30 – 11:00 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, πλησίον κοιμητηρίων
Ένα
σενάριο
κινητικότητας
προδιαγράφει
Ο
Δήμος
Νάουσας,
μένοντας
πιστός
στην
ντά
στο ερώτημα:
3 11:30 – 12:30 Α.Σ. VENUS, παράπλευρος χώρος εδέσμευσή
του
για
εφαρμογή
των
συμμετοχι«Πως
φαντάζεστε τις ιδανικές συνθήκες
την
προτεραιότητα
(ή
και
τις
προτεραιότητες)
κτός εγκαταστάσεων
που θα δοθεί(δοθούν) στο σχεδιασμό των κών διαδικασιών σε όλα τα στάδια εκπόνη- στην πόλη της Νάουσας, για την πραγματο4 13:00 – 14:00 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κεντρική πλατεία
μέτρων αστικής κινητικότητας. Θα αποτε- σης του ΣΒΑΚ, καλεί τους δημότες να διατυ- ποίηση των καθημερινών σας μετακινήσεων»
5 14:15 – 14:45 ΔΙΑΒΑΤΟΣ, κεντρική πλατεία
Το πρώτο τμήμα της έρευνας περιλαμλέσει στην ουσία τον οδηγό, στον οποίο θα πώσουν τις απόψεις και τις προτεραιότητές
6 15:00 - 15:30 ΚΟΥΛΟΥΡΑ, κεντρική πλατεία
βασιστεί ο Δήμος για την υλοποίηση μέτρων τους, ώστε να διαδραματίσουν καθοριστικό βάνει ερωτήσεις για τα χαρακτηριστικά των
7 16:00 - 16:30 Α.Σ. ΜΕΣΗΣ, σε χώρο του αγροτικού
και την εφαρμογή ρυθμιστικών διατάξεων για ρόλο στην ανάδειξη του κατάλληλου σεναρί- καθημερινών μετακινήσεων και το δεύτερο
συνεταιρισμού
αφορά την επιλογή του ιδανικού σεναρίου για
τις υποδομές του κοινόχρηστου χώρους της ου.
Για πληροφορίες και διευκρινήσεις απευθυνθείτε στο
Αυτό που χρειάζεται από την πλευρά των τη Νάουσα.
πόλης.
Δήμο Βέροιας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας
Η φιλοσοφία διαμόρφωσης των σεναρί- δημοτών είναι να επισκεφθούν τον σύνδεσμο
– Πολ. Προστασίας, τηλέφωνο επικοινωνίας 2331350615,
ων
αποτελεί συνδυασμό της ανάλυσης των που αναφέρεται παρακάτω και αφού διαβά(Σύνδεσμος έρευνας:https://forms.gle/
2331350634
υφιστάμενων συνθηκών κινητικότητας της σουν και μελετήσουν τα τέσσερα σενάρια e8HVxfJP9YiKvjAr9)

Έρευνα για εναλλακτικά
σενάρια μελλοντικής κατάστασης
κινητικότητας για τον Δήμο Νάουσας
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ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 23 Ιουνίου
2020 στις 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Αναστασία Μαμουτοπούλου σε
ηλικία 53 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 στις 4.00 μ.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγίου Βασιλείου Γ.Χ.Ο στο Διαβατό Ημαθίας η Αθηνά Παπαδοπούλου
σε ηλικία 103 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

H κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης
και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:
Την Τετάρτη 24 Ιουνίου το
πρωί θα ιερουργήσει στην
πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή
Τιμίου Προδρόμου Σκήτης
Βεροίας επί τη εορτή του
Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου αλλά και την εορτή
της Συνάξεως πάντων των
διαλαμψάντων Αγίων της
Σκήτης Βεροίας.
Την Κυριακή 28 Ιουνίου το πρωί θα ιερουργήσει
στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας και θα τελέσει χειροτονία Ιερέως.
Την Κυριακή 28 Ιουνίου
στις 7:00 μ.μ. θα λάβει μέρος στον Πολυαρχιερατικό Πανηγυρικό
Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των
Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας.
Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου το πρωί θα λάβει μέρος στην Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας.
Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 8:00 μ.μ. θα προεξάρχει στον Πολυαρχιερατικό Πανηγυρικό Εσπερινό στο Βήμα του Αποστόλου
Παύλου στη Βέροια, όπου και θα ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις των
ΚΣΤ´ Παυλείων.
Την Τρίτη 30 Ιουνίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Κυμίνων.

Σ ΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ

Ανακοίνωση

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου
Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι όσοι
αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν , η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``, αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να
περιθάλψει αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα
χρειάζονται. Επίσης ανακοινώνουμε στους αγαπητούς Συγγενείς
και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επισκεπτηρίου
για τους Τροφίμους του Ιδρύματος , είναι από τις 10.00-12.00 και
16.00-18.00.
Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας,
εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Νίκου Καλλιγά, με
την αναγγελία του θανάτου του.
Ο Νίκος Καλλιγάς ήταν γνώριμος και πολύ αγαπητός στη Φιλόπτωχο,
γιατί με τις προσφορές του στήριζε το έργο της, γι’ αυτό και τον τιμήσαμε.
Ήταν για μας η συντροφιά της Δευτέρας, γιατί ερχόταν κάθε Δευτέρα, ( πριν
το ατύχημά του) ευθυτενής και χαμογελαστός με τα δώρα του και είχε πάντα
διάθεση για κουβεντούλα, πίνοντας το καφεδάκι του. Μας έκανε εντύπωση
η ευγένεια του λόγου του, η διαύγεια του πνεύματος παρά τη μεγάλη ηλικία
του, η καθαρότητα της σκέψης του, η όρεξή του για ζωή. Μας μιλούσε με
ενθουσιασμό για τα βιβλία του αλλά και για το καινούριο που ετοίμαζε, που
ελπίζουμε να πρόλαβε να το τελειώσει. Ευχόμαστε από καρδιάς, ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ…
Για το Δ.Σ
Η Πρόεδρος
Τελάλογλου-Χ’δημητρίου Δέσποινα

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑμεΑ ‘’ Τα Παιδιά της Άνοιξης ‘’
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τ.Κ.: 59300 ΤΗΛ. - FAX: 23330 27212
email: info@tapaidiatisanoixis.gr

Προκήρυξη μίας (1) θέσης εργασίας
Εργοθεραπευτή μερικής απασχόλησης
ορισμένου χρόνου. στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ
¨Τα Παιδιά της Άνοιξης¨

νο

Τα απαραίτητα προσόντα για την θέση είναι:
1. Πτυχίο Εργοθεραπείας
2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Τα επιθυμητά προσόντα για την θέση είναι:
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμε-

2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
3. Γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ
4. Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική σχετική
εμπειρία
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την θέση αυτή
είναι:
1. Αίτηση πρόσληψης (επισυνάπτεται)
1. Πτυχίο Εργοθεραπείας
2. Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος
3. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοθεραπευτών
4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
5. Βιογραφικό Σημείωμα
6. Αποδεικτικά εμπειρίας και εθελοντισμού (εφόσον υπάρχουν)
7. Αποδεικτικά ξένης γλώσσας και Η/Υ (εφόσον υπάρχουν)
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και
τα συνημμένα δικαιολογητικά στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά
της Άνοιξης» Ελ.Βενιζέλου 7 στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Τ.Κ. 59300 απέναντι από το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας, με
κατάθεση στην Γραμματεία ή ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση spring.
children@yahoo.gr ή στο info@tapaidiatisanoixis.gr
Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από
Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 έως την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020.Για
επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Πρόεδρο του Συλλόγου στο τηλ. 6947831210 ή στην γραμματεία
του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» στο 23330-27212
ώρες 08:30 – 15:30.
*Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για
να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής
συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου
2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης,
πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημερήσια εκδρομή Ι.Μ.
Οσίου Εφραίμ, κοιλάδα
Τεμπών, Οικισμό Αμπελάκια

Αναχώρηση από Βέροια 5 Ιουλίου 2020 ώρα 8.00
το πρωί από πλατεία Εληάς, λίγο αργότερα από πλατεία Ωρολογίου και Προμηθέα. Παρακολούθηση Θ. Λειτουργίας Οσίου Εφραίμ, συνέχεια κοιλάδα Τεμπών, θα
περάσουμε απέναντι στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, το μεσημέρι θα ανηφορήσουμε στον παραδοσιακό οικισμό Αμπελάκια, γεύμα εξ ιδίων, το απόγευμα
καφέ στους Νέους Πόρους. Επιστροφή στη Βέροια
στις 20.00. Πληροφορίες στα γραφεία μας Ανοίξεως 90,
τηλ.: 23310 25654. Τα γραφεία μας είναι ανοικτά Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή τις ώρες 10-12 το πρωί.
Το Δ.Σ.

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

TETAΡΤΗ
24 ΙΟΥΝΙΟΥ2016
2020
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συνάντηση του Ενιαίου
Συλλόγου Αγροτών
Νάουσας με τον
πρόεδρο του ΕΛΓΑ

Συνάντηση του ενιαίου συλλόγου αγροτών Νάουσας με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζο. Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο Αγροτικός σύλλογος Βέροιας, ο Πρόεδρος του ΠΕΚ και το
μέλος του διοικητικού συμβουλίου του αγροτικού συλλόγου Σκύδρας.
Συζητήθηκαν όλα τα τρέχοντα θέματα του ΕΛΓΑ όπως η αποπληρωμή του 35% των αποζημιώσεων, η αλλαγή του κανονισμού και τα οικονομικά του οργανισμού. Η διαβεβαίωση του προέδρου
ήταν ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου θα πληρωθεί το υπόλοιπο 35% εξ ολοκλήρου. Επίσης τέθηκε το
πάγιο αίτημα μας για συμμετοχή αγροτών στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΛΓΑ, απαιτήσαμε από τον
πρόεδρο να κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες για την απόδοση απο το δημόσιο στα ταμεία του ΕΛΓΑ
του 20% του προϋπολογισμού πού οφείλει στον οργανισμό από το 2011, ποσό που κοντεύει τα
300 εκατομμύρια.

Κατεπείγουσα συνεδρίαση αύριο του
Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας
Δια περιφοράς, μέσω τηλεφώνου, θα γίνει η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας
σήμερα Τετάρτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη
απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
«Συμμετοχή του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 στον άξονα
προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
2019».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ.
Η συνεδρίαση συγκαλείται κατεπειγόντως λόγω καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής πρότασης στο Πράσινο
Ταμείο, ήτοι στις 26-06-2020.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3Κ/2020

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 3Κ/2020 Προκήρυξη του
Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 16/16.6.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα επτά (187)
θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε
οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ.
Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το
Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω
του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις
οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων
συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 1 Ιουλίου 2020 ημέρα
Τετάρτη και λήγει στις 17 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00.
Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που
επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα
υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).

www.laosnews.gr
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Τα προβλήματα των αγροτών
έθεσε ο Αγροτικός Σύλλογος
Ημαθίας στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ
Συνάντηση και με τον Πρόεδρο της ΕΚΕ Κ. Αποστόλου

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο πραγματοποίησε ο Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας
στη Βέροια την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Στη συνάντηση με τον κ. Λυκουρέντζο, συμμετείχαν, ο Πρόεδρος του Αγροτικού
Συλλόγου Ημαθίας, Βοργιάδης Χρήστος, ο Αντιπρόεδρος, Γκαλαϊτσης Δημήτριος, η Γραμματέας, Παπαδημητρίου
Ελένη, ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Γαλανομάτης Γεώργιος, το μέλος του εποπτικού, Τζωρτζίδης Αθανάσιος, καθώς
και οι κύριοι Γιαννακάκης Χρήστος (Μέλος ΔΣ ΕΛΓΑ και Πρόεδρος Εθνικής Διεπαγγελματικής Πυρηνόκαρπων) και
Στέργιος Κύρτσιος (Πρόεδρος ΠΕΚ).Οι εκπρόσωποι του Αγροτικού συλλόγου Ημαθίας, έθεσαν μια σειρά ζητημάτων
που αφορούν τον αγροτικό κόσμο, όπως η καταβολή του υπόλοιπου 35% των περσινών αποζημιώσεων, οι φετινές
ζημιές στην παραγωγή και απαίτηση για συντόμευση των διαδικασιών και γρήγορη αποπληρωμή, τόσο του 100%
των ζημιών, όσο και αυτής των ΠΣΕΑ από τις περσινή φονική κακοκαιρία της 10ης Ιουλίου, τους παγετούς που
προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στην παραγωγή και δεν υπήρξε αναγγελία ζημιάς, τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που οι ροδακινοπαραγωγοί βιώνουν για 4η συνεχόμενη χρονιά (έντονες και άκαιρες βροχοπτώσεις
και αυξομειώσεις θερμοκρασιών) χωρίς να καλύπτονται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, την αναθεώρηση του καταστατικού του ΕΛΓΑ και μια σειρά προτάσεων προς τον Πρόεδρο κ. Λυκουρέντζο οι οποίες
συζητήθηκαν εκτενώς και δόθηκε υπόσχεση για νέα συνάντηση στην Αθήνα.
Τέλος, αναφορά έγινε και στην αναγκαία, όσο ποτέ άλλοτε, εφαρμογή της τεχνολογίας,
με tablet στο χωράφι και ψηφιακή καταγραφή των δεδομένων, πετυχαίνοντας την απλοποίηση της διαδικασίας εκτίμησης και την συντόμευση των αποζημιώσεων.

ΤΕΒΑ: Αναδιανομή ξηρών
τροφίμων
σε ωφελούμενους
του Δήμου Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας ενημερώνει τους ωφελούμενους του
προγράμματος ΤΕΒΑ ότι θα πραγματοποιηθεί, μέσω της
Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ, αναδιανομή ξηρών
τροφίμων, στο κτίριο που βρίσκεται στο 3ο χλμ. Π.Ε.Ο Βέροιας-Θεσσαλονίκης (δίπλα στα ελαστικά BRIDGESTONE)
την
Δευτέρα 29 Ιουνίου, από τις 8:00 έως τις 14:00. Οι ωφελούμενοι θα ειδοποιηθούν με sms.
Οι δικαιούχοι, κατά την προσέλευση, είναι αναγκαίο να
προσκομίζουν: α) Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και β)
Αίτηση ΗΔΙΚΑ-ΤΕΒΑ.
- Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της
αίτησης, θα πρέπει να προσκομίζεται το ΑΜΚΑ σε επίσημο
έγγραφο.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν θα παραλάβει ο
αιτών αυτοπροσώπως, απαιτείται επιπλέον και εξουσιοδότηση με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής. Σε
περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης θα πρέπει να προσκομίζεται αντίγραφο αυτής

Συνεδριάζει την Τρίτη η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Δήμου Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Βέροιας θα γίνει δια περιφοράς μέσω μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Τρίτη 30-06-2020, από
τις 13:30 έως 14:00, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που
έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:
Διακοπή ή μη λειτουργίας της επιχείρησης «καφέ –
μπαρ – ζαχαροπλαστείο» της εταιρείας “Our Food Μον/πη
Ι.Κ.Ε.” (Έλλης 5-7 Βέροια, “ Amnesia ”).
Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται
γραπτώς στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.

Συνάντηση και με τον Πρόεδρο της ΕΚΕ Κ. Αποστόλου

Συνάντηση με τον Πρόεδρο Κονσερβοποιών Ελλάδος (ΕΚΕ) κ. Κώστα Αποστόλου
πραγματοποίησαν σήμερα 23 Ιουνίου εκπρόσωποι του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας και
του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Σκύδρας στο γραφείο του στη Νάουσα.
Οι εκπρόσωποι των Αγροτικών Συλλόγων έθεσαν μια σειρά ζητημάτων που τους απασχολούν, όπως το θέμα της χαμηλής τιμής του συμπύρηνου ροδάκινου που σε συνδυασμό
με τη μειωμένη φετινή παραγωγή και το υψηλό κόστος παραγωγής καθιστούν την καλλιέργεια μη βιώσιμη, με ότι συνεπάγεται αυτό.
Επίσης συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι δύο πλευρές και το
πως μπορούν να δοθούν λύσεις για να έχει προοπτική και μέλλον η καλλιέργεια.
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Επέστρεψε στον Φίλιππο Βέροιας
Και επίσημα παρελθόν
ο Νίκος Αρβανιτίδης
από τη ΒΕΡΟΙΑ ο προπονητής
Κώστας Γεωργιάδης
Η

Η

ΠΑΕ
ΝΠΣ
Βέροια
2019 ανακοινώνει την
κοινή συναινέσει λύση της
συνεργασίας
της με τον προπονητή Κώστα
Γεωργιάδη.

Η ΠΑΕ ευχαριστεί θερμά τον κ.
Γεωργιάδη για την
μέχρι τώρα συνεργασία και του εύχεται καλή συνέχεια
στην επαγγελματική του καριέρα και
την προσωπική του
ζωή.

Το «ευχαριστώ»
του Κώστα Γεωργιάδη

Μ

ε δήλωσή
του στον
προσωπικό
του λογαριασμό
στο Instagram, ο
πρώην -πλέον- προπονητής της ΒΕΡΟΙΑΣ Κώστας Γεωργιάδης ευχαρίστησε
όσους ανθρώπους
ήταν κοντά του και
ευχήθηκε τα καλύτερα στην «Βασίλισσα».

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:
«Μια όμορφη συνεργασία με την ομαδα της
ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ ολοκληρώθηκε.
Πρωτίστως θα ήθελα να ευχαριστήσω
την οικογένεια Μπικα η οποία με επέλεξε,
με εμπιστεύτηκε και με στήριξε ώστε να
οδηγήσουμε την ομάδα σε υψηλότερα επίπεδα.
Ευχαριστώ θερμά όλα τα μέλη του διοικητικού  συμβουλίου αλλά  και τους ανθρώπους που καθημερινά  με την προσφορά 
τους συνετέλεσαν στη μεγάλη αυτή  προσπάθεια. Ενα μεγάλο ευχαριστώ  στους άμεσους συνεργάτες μου που μοιραστήκαμε
επιτυχίες, αγωνιες και στεναχώριες.
Εξαιρετικη θέση στην καρδια μου είχε..
έχει και θα έχει ο κόσμος της Βέροιας που
με την παρουσία του βοήθησε την ομάδα
ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές!
Αισθανομαι και εκφράζω ενα τεράστιο
ευχαριστώ  στους ποδοσφαιριστές της ομάδας που συνεργάστηκα. Ποδοσφαιριστες που με τον επαγγελματισμό  τους και
το επίπεδο προσπάθειας τους με έκαναν
περήφανο καθ’ολη τη διάρκεια της συνεργασιας μας!
Ευχομαι στην ομάδα της Βέροιας μελλοντικες επιτυχίες που θα την επαναφέρουν
στην μεγάλη κατηγορία, εκεί  που πραγματικά της αξίζει!
Κάθε «τέλος»..μια καινούργια αρχή...
Κωνσταντίνος Γεωργιάδης».

Διοίκηση του
τμήματος χειροσφαίρισης
του Φιλίππου Βέροιας
, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη
συνεργασίας με τον
αθλητή Νίκο Αρβανιτίδη. Η επιστροφή
του Νίκου στην ομάδα
, συνδυάζεται με τα
γενέθλιά του. Από την
πρώτη στιγμή των
διαπραγματεύσεων
μαζί του , διακρίναμε
το πάθος του για το
χάντμπολ καθώς και
το ήθος του. Απόδειξη
των παραπάνω αποτελούν οι δηλώσεις του:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω
την ομάδα της ΧΑΝΘ για αυτά
τα δυο χρόνια που αγωνιζόμουν
σε αυτήν. Θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στον
αείμνηστο κ. Λευτέρη Σαρηγιαννίδη ο οποίος ήταν
πραγματικός κύριος. Επίσης μεγάλο   ευχαριστώ  
τους προπονητές μου   Τούτση-Σπυρόπουλο-Ναουμίδη καθώς και τους  Θανάση Παπαδόπουλο και
την Ελένη Σκαρλίδου που ήταν δίπλα μας καθώς
και στον κάθε συναθλητή μου προσωπικά. Εύχομαι
στην ομάδα τα καλυτέρα για το μέλλον.

Πλέον  μετά από 4 χρόνια γυρίζω στο Φίλιππο
υπό διαφορετικές συνθήκες από ότι έφυγα, και
είμαι βέβαιος ότι θα εκπληρώσω ότι στόχο θέσουμε
ως   ομάδα. Είμαι χαρούμενος καθώς ξανασυναντάω ως προπονητή μετά από 2 χρόνια τον Γιώργο
Γιούπη   καθώς και τον πολύ καλό μου φίλο Νίκο
Ζλατάνο».
Νίκο η οικογένεια του Φιλίππου σε καλωσορίζει
και σου εύχεται υγεία και καλή επιτυχία.

Θάνος Μπουμπουλέντρας: «Νιώθω
περήφανος που ο ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ επέστρεψε στη μεγάλη
κατηγορία του Ηandball!»

Μετά την ανανέωση της συνεργασίας του για την ερχόμενη χρονιά με τον Ζαφειράκη, ο Ναουσαίος τερματοφύλακας της ομάδας Θάνος Μπουμπουλέντρας έκανε τις εξής δηλώσεις:
«Είμαι πολύ χαρούμενος που ανανεώνω τη συνεργασία μου με τον σύλλογο που με ανέδειξε και έχει
γίνει η οικογένεια μου μετά από τόσα χρόνια. Νιώθω περήφανος που επιστρέψαμε στην μεγάλη κατηγορία του handball και στόχος όλων μας είναι να εδραιωθούμε .Θα κάνουμε τα πάντα για να πετύχουμε τους
στόχους μας. Περιμένουμε τον κόσμο της Νάουσας στο πλάι της ομάδας, να βοηθήσει την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από παίκτες, προπονητή και διοίκηση.»
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Με τους Ορειβάτες Βέροιας στο ρέμα Ορλιά στον Όλυμπο
Του Νίκου Τσιαμούρα
Ο   Όλυμπος   είναι ένας   τόπος γεμάτος μνημεία της φύσης, με μεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας, παρουσιάζει
ξεχωριστή οικολογική και αισθητική αξία.
Τον διάλεξε ο Δίας για να στήσει το θρόνο
του   και από εδώ ψηλά να διαφεντεύει  
θεούς   και   ανθρώπους. Επιβλητικός   άγριος  και  πανέμορφος  μαζί.
Περάσαμε το Δίον   - υπήρξε- θρησκευτικό κέντρο και ιερή πόλη   των Αρχαίων Μακεδόνων.
Το χωριό μας υποδέχθηκε με Καλοκαιρινές εικόνες χρώματα παντού, στον
ουρανό στα σύννεφα στα αμπέλια, στα
καπνά,   στα ακτινίδια και στις ελιές, μας
αλλάζουν την διάθεση μας ταξιδεύουν.
Βλέποντας τον Όλυμπο να προβάλλει
επιβλητικά στον χώρο, νοιώθεις όλο και
πιο έντονα το βάρος της ιστορίας, της μεγαλοπρέπειας και της φυσικής ομορφιάς
αυτού του τόπου. Μάγεψε και ενέπνευσε
ποιητές, ζωγράφους, περιηγητές, ορειβάτες, απετέλεσε καταφύγιο αρματολών και
αντιστασιακών.
Στις πλαγιές του ακούγεται ακόμη το
τραγούδι των Μουσών.
Τυλιγμένος για χιλιάδες χρόνια στην
αχλύ του μύθου ο Όλυμπος με την ιστορία του, την πολύμορφη και ευμετάβλητη
γοητεία της φύσης του μας προσφέρει
ένα θέαμα γεμάτο μεγαλείο.
Η πινακίδα γράφει ρέμα Ορλιά, φθάσαμε μια ομορφιά παραμυθένια μας καρτερεί μας περιμένει.
Ο Ελικώνας   είναι ο αρχαιότερος ποταμός της Πιερίας, γνωστός με το όνομα
Βαφύρας αλλά και Ουρλιάς. Οι μαινόμενες γυναίκες της Πιερίας ξέπλυναν τα χέρια τους έπειτα από τον φόνο του Ορφέα.
Το ποτάμι από την ντροπή του χάθηκε
στη γη και ξαναβγήκε στο Δίον με το όνομα Βαφύρας.
Πήραμε το μονοπάτι γίναμε ένα με το
τοπίο, προχωρήσαμε, το Καλοκαίρι έσμιξε με τα πρόσωπα μας. Δένδρα λογής λογής νοιώθουν την ανάσα μας αείφυλλα
και σκληρόφυλλα ( μακία) πλατύφυλλα  
αειθαλή, καστανιές, δρυς   και κουμαριές.
Μονοπάτι   ανηφορικό   μια υγρασία που
την νοιώθεις   μέχρι το κόκαλο,   εμείς απτόητοι  συνεχίζουμε.
Η πανίδα του Ολύμπου περιλαμβάνει
σημαντική ποικιλία ειδών, έχουν καταγραφεί 32 είδη θηλαστικών. όπως αγριοκά-

τσικο, αγριογούρουνο, η αγριόγατα , το
κουνάβι, η αλεπού , ο σκίουρος κ.α.
Στα 8 διαφορετικά οικοσυστήματα του
δρυμού από τα 300 μ. μέχρι τα 2918 μ.,
έχουν παρατηρηθεί 104 είδη πουλιών,
ορισμένα από τα οποία είναι σπάνια. Η
πανίδα στις πεδινές περιοχές περιλαμβάνει κυρίως κουνάβια, λαγούς, μικρά τρωκτικά, μικρά αρπακτικά πτηνά, πέρδικες,
ορτύκια ,αηδόνια, κοτσύφια καρακάξες
και άλλα πολλά.
Aπολαμβάνουμε τις καλοκαιρινές   μέρες του Ιουνίου. Μια γλυκιά μελαγχολία
πλανιέται στις έρημες πλαγιές. Μας τύλιξε
η ησυχία.
Δεξιά μας το ρέμα εξακολουθεί να κυλά τα ήρεμα νερά του εκατοντάδες χρόνια
τώρα.   Χιλιάδες   φυτά, έντομα και ζώα
ζουν και αναπνέουν κοντά και δίπλα από
το ρέμα, πηγή ζωής και αναζωογόνησης.
Μέσα   Ιουνίου και οι λυγερόκορμες
οξιές καταπράσινες προσφέρουν δροσιά
και ίσκιο σε εμάς τους ορειβάτες από την
Βέροια.
Άριστη σήμανση- ένα μπλε   τρίγωνο
σε άσπρο φόντο-   που δεν αφήνει αμφιβολίες για την πορεία μας, αφού από
εδώ περνά και ο διεθνής μαραθώνιος του
Ολύμπου. Τώρα πορεία έντονα ανηφορική κατά τόπους με διασταυρώσεις, που
οδηγούν σε όμορφα ανήλια  περάσματα.

Φθάσαμε στην πρώτη διασταύρωση,
η μικρή ξύλινη πινακίδα  αριστερά γράφει
Κορομηλιά (δεξιά καταρράκτες – κόκκινος
μύλος) εμείς πήραμε πορεία αριστερά για
το καταφύγιο της Κορομηλιάς. Μονοπάτι
συνεχώς ανηφορικό δύσκολο και σκιερό.
Ακούω   τον θόρυβο του θροίσματος
και βλέπω τα φύλλα να τυλίγουν απαλά
το μονοπάτι. Δίπλα μας να κελαηδούν
πουλιά και μέσα από ξέφωτα να λάμπει
η θάλασσα και  το αιώνιο αγκάλιασμα ρέματος και παρόχθιων δένδρων.
Νοιώθω το χρόνο να κυλά γρήγορα ποτέ δεν είναι αρκετός   σε μέρη που
σφύζουν από ζωή, μαγεία και μυστήριο.
Πάντα έχεις να μάθεις κάτι καινούριο να
ανακαλύψεις κάτι ιδιαίτερο και να συνειδητοποιήσεις πόσο μεγάλη ανάγκη και υποχρέωση έχουμε να διατηρήσουμε αυτά
τα μνημεία της φύσης.
Μαγεμένοι από την όλη ομορφιά συνεχίζουμε την ανάβαση. Τώρα ορειβατούμε,
σκαρφαλώνουμε όλο και περισσότερο
κερδίζοντας συνεχώς ύψος.
Οδοιπορούμε ανεβαίνουμε υψόμετρο
τώρα το τοπίο αλλάζει, οξιές και μαύρη
πεύκη. Σε μικρές ομάδες η ελάτη, σποραδικά η φτελιά, η κρανιά , ο ίταμος.
Μετά από πορεία μιας ώρας συνεχούς
ανάβασης φθάσαμε σε ξέφωτο,  από εδώ
αγναντεύουμε την κυματιστή θάλασσα

των βουνοπλαγιών αλλά και κάτω   χαμηλά την παραλία της Πιερίας. Εμείς μια
παρέα μια συντροφιά φίλοι ορειβάτες από την Βέροια μένουμε έκθαμβοι από την  
τόση ομορφιά του τοπίου.
Και τι παραπάνω χρειάζεται λοιπόν
για να είσαι χαρούμενος μέρα Κυριακής.
Βαθιές ανάσες ξεκούρασης και χαλάρωσης .
Μετά από μια πορεία 2 ωρών και 30
λεπτών φθάσαμε στο καταφύγιο της κορομηλιάς κτισμένο    σε υψόμετρο 1020
μέτρων. Από εδώ υπάρχει μονοπάτι που
σε οδηγεί στο καταφύγιο Πετρόστουγκα
του Ολύμπου και από εκεί οροπέδιο των
μουσών και στην ψηλότερη κορυφή του
Ολύμπου τον Μύτικα.
Το καταφύγιο μας υποδέχεται, ο καφές είναι βάλσαμο για τη στιγμή, πολλές ανάσες καθαρού αέρα και ξεκούρασης………….
Η επιστροφή μας σημαδεύτηκε από
βροχή που πέφτει  στην αρχή σαν δροσιά
με πυκνή ομίχλη και στην συνέχεια με
ρυθμό κανονικό, φοράμε τα αδιάβροχα
και συνεχίζουμε……
Συνεχίζουμε  την κατάβαση μέσα στην
καταχνιά 9 ορειβάτες από την Βέροια μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο με οργιώδη
βλάστηση.
Γέμισαν οι   βουνοπλαγιές, ήχοι από  

Πέθανε ο Νίκος Αλέφαντος!
Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο!

“Έ

φυγε” μια από
τις μεγάλες”
μορφές του
ελληνικού ποδοσφαίρου.
Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο
Νίκος Αλέφαντος. τα γήπεδα
του… ουρανού θα προπονεί
πλέον ο Νίκος Αλέφαντος.
Ο παλαίμαχος προπονητής
αντιμετώπιζε το τελευταίο
διάστημα σοβαρό πρόβλημα
υγείας, με τις πληροφορίες
να αναφέρουν πως ο θάνατός
του επήλθε από καρδιακή
προσβολή.

Ο Νίκος Αλέφαντος υπήρξε μία από
τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες του ελληνικού ποδοσφαίρου, που έγραψε τη
δική του διαδρομή στα γήπεδα.
Ο Έλληνας τεχνικός πέθανε σε ηλικία
81 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο.

βελάσματα και τα κουδουνίσματα που
αντιλαλούν όλο το καλοκαίρι από τα αιγοπρόβατα, τα σφυρίγματα των βοσκών και
το γαύγισμα των σκύλων . Τώρα ερημιά
δένδρα με πυκνά   πράσινα   φυλλώματα  
μας κρατούν συντροφιά. μΠήραμε πορεία
αριστερά για καταρράκτες και κόκκινο
μύλο. Φθάσαμε στο ρέμα, - σήμερα με
αρκετό νερό - περάσαμε απέναντι χωρίς
απώλειες μονοπάτι έντονα ανηφορικό για
μερικά λεπτά δύσκολο.
Έχοντας σαν οδηγό τον δυνατό ήχο
του ρέματος το φαράγγι από ήπιο τώρα
έγινε άγριο πιο μουσικό, βλέπουμε τους
καταρράκτες ο ένας πιο εντυπωσιακός
από τον άλλο, νερά πεντακάθαρα και οι
βάθρες που υπάρχουν δημιουργούν ένα
απείρου κάλλους εντυπωσιακό τοπίο.
Να ΄μαστε τώρα να θαυμάζουμε τα νερά  που πέφτουν από ψηλά σε ένα πανέμορφο καταρράκτη.  Ιούλιο και Αύγουστο
οι φίλοι του βουνού  περνάνε ευχάριστες
στιγμές κάνοντας ΄΄ραπέλ΄΄ καταρρίχηση
και δροσερές βουτιές στις βάθρες.
Πήραμε το μονοπάτι της επιστροφής.
Περάσαμε  το ποτάμι.
Πήραμε το μονοπάτι από το ίδιο σημείο που ανεβήκαμε. Κατάβαση για γερά
πόδια, βήματα μικρά  αλλά σταθερά.
Μπήκαμε στα αυτοκίνητα πήραμε το
δρόμο της επιστροφής, φθάσαμε στο Δίον, μυρωδιές από σούβλες και ψητά στα
κάρβουνα   από παρακείμενες ψησταριές
και ταβέρνες μας γαργαλάνε τη μύτη.
Η παραλία της Κατερίνης είναι εδώ
μας περιμένει ακούραστη, αιώνια, καταγάλανη, πλανεύτρα.
Η θάλασσα πήρε από πάνω μας  την
κούραση της ημέρας, σαν χάδι πολύτιμο.
Επιστρέφοντας στην Βέροια αργά
το απόγευμα το μυαλό και η ψυχή μας
παρέμεινε εκεί στις παρυφές του θεϊκού
βουνού.
Ως πότε θα αντέξουμε αυτή την ομορφιά;
Η γεωλογική περίοδος που διανύουμε
θα μπορούσε να αποδειχθεί η τελευταία
στην ιστορική διαδρομή του ανθρώπου.
Τα σενάρια λένε πως ναι! Παρά τις προσπάθειες μας πάντως η γη μάλλον θα
επιζήσει και χωρίς την   - επιβαρυντική
παρουσία μας – θα ανακάμψει.
Κρίμα που δεν θα υπάρχει κανείς για
να της δώσει  ένα  νέο  όνομα….  !
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Κέντρο Συμβουλευτικής
Γυναικών Δήμου
Βέροιας: Ενημερώθηκαν
για το trafficking
Το επιστημονικό
προσωπικό του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Γυναικών Δήμου
Βέροιας* συμμετείχε σε πενθήμερη
εξ αποστάσεως
εκπαίδευση (01/06
- 05/06/2020) του
Ι Ν Ε Π - Ε θ ν ι κο ύ
Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με θέμα:
Όψεις της έμφυλης Βίας: Το φαινόμενο της Εμπορίας Γυναικών και της
Διεθνούς Σωματεμπορίας (trafficking).
Οι συμμετέχοντες-ουσες ενημερώθηκαν για την ανάπτυξη/εξάπλωση
της εμπορίας ανθρώπων, για τις διαφορετικές όψεις/μορφές/διαστάσεις
που λαμβάνει το φαινόμενο τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο καθώς και για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο/ πολιτικές που εφαρμόζονται και τέλος για τη Συμβουλευτική υποστήριξη και ενδυνάμωση
των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.
Τι εννοούμε όμως με τον όρο Διεθνή Σωματεμπορία (trafficking) και
τι περιλαμβάνει.
O όρος trafficking περιλαμβάνει τη στρατολόγηση, μεταφορά, μετακίνηση, εγκατάσταση ή παραλαβή προσώπων μέσω της χρήσης απειλής, βίας, ή άλλων μορφών εξαναγκασμού (απαγωγή, δόλος, εξαπάτηση, παραπλάνηση, κατάχρηση εξουσίας ή ευάλωτης θέσης, καθώς και
με την παροχή χρημάτων ή ωφελημάτων για να επιτευχθεί η συναίνεση)
με σκοπό την εκμετάλλευση.
Μορφές του trafficking είναι η σεξουαλική εκμετάλλευση, εμπορία
ανηλίκων, καταναγκαστική εργασία, εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες, στρατολόγηση σε ένοπλες συρράξεις, εμπόριο οργάνων κυττάρων- ιστών, εξαναγκαστικοί γάμοι, δουλεία χρέους ή μισθωμένη
δουλεία.Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου
Βέροιας εξυπηρετεί από τον Οκτώβριο του 2013 κάθε γυναίκα που υφίσταται οποιασδήποτε μορφής βία καθώς και θύματα trafficking με σκοπό να ενδυναμώσει και να στηρίξει ψυχολογικά , κοινωνικά και νομικά
κάθε γυναίκα που βρίσκεται σε ευάλωτη θέση.
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ
Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). Το έργο συγχρηματοδοτείται από
την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
*Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας
Ωράριο Λειτουργίας: 08:00 – 16:00
Διεύθυνση: Καπετάν Άγρα 3Α
Τηλ. Επικ.: 2331065304 mail: isotita@veria.gr

Συνεχίζονται οι έλεγχοι
της Τροχαίας σε όλη
την επικράτεια για
την οδήγηση υπό την
επήρεια αλκοόλ
484 παραβάσεις σε 10.828 αλκοτέστ
από 19 έως 21 Ιουνίου
Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς, καθώς το αλκοόλ αποτελεί μια
από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων και μάλιστα
των θανατηφόρων.
Το τριήμερο από Παρασκευή 19 Ιουνίου έως την Κυριακή 21 Ιουνίου,
πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα (10.828) έλεγχοι (αλκοτέστ) και βεβαιώθηκαν (484) παραβάσεις, ως ακολούθως:
• 123 στην Αττική, • 49 στην Κεντρική Μακεδονία, • 47 στην Κρήτη,
• 36 στην Πελοπόννησο, • 34 στη Δυτική Ελλάδα, • 32 στη Θεσσαλία, •
32 στη Θεσσαλονίκη, • 32 στο Νότιο Αιγαίο, • 28 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, • 20 στη Στερεά Ελλάδα, • 16 στην Ήπειρο, • 14 στη
Δυτική Μακεδονία, • 11 στα Ιόνια Νησιά και • 10 στο Βόρειο Αιγαίο.
Από την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων προκύπτει ότι το
(4,47%) των οδηγών που ελέγχθηκαν βρέθηκαν να οδηγούν υπό την
επήρεια οινοπνεύματος.
Επιπλέον, από τους (484) συνολικά παραβάτες, με ποσοστό μέθης
άνω των 0,60 mgr/lt (πλημμεληματική παράβαση) οδηγούσαν (66) άτομα.
Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια
οινοπνεύματος θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς, με στόχο την
αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στη χώρα.
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ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Αιτήσεις για
συμμετοχή παιδιών
σε κατασκηνώσεις
ασφαλισμένων και
συνταξιούχων ΕΦΚΑ

Μετά από σχετική ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, ξεκινάει η υποβολή
των αιτήσεων για την πρώτη κατασκηνωτική περίοδο 1-7-2020 έως 157-2020 για τα παιδιά, ηλικίας από 6 έως 16 ετών, των ασφαλισμένων
και συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ.
Την σχετική αίτηση μπορούν να υποβάλλουν οι ασφαλισμένοι 15
Ταμείων που έχουν ενταχθεί στον e-ΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ,
τ. ΤΑΞΥ, τ. ΤΥΔΚΥ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, τ.
ΕΤΑΑΤΠΔΑ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, τ. ΕΤΑΑΤΑΣ,
, τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, τ. ΤΠΔΕ και τ. ΤΑΠΙΤ), υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ασφαλιστική ικανότητα και δεν έχουν δικαίωμα της παροχής από οποιονδήποτε άλλο Φορέα για το έτος 2020.
Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ
www.efka.gov.gr μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020, μέσω των κωδικών του TAXIS και οι γονείς μπορούν να επιλέξουν μέχρι 5 κατασκηνώσεις με σειρά προτεραιότητας.
Επίσης, από τον e-ΕΦΚΑ ανακοινώθηκε ότι, λόγω των μειωμένων
θέσεων στις κατασκηνώσεις εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού,
σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης οι αιτήσεις θα μοριοδοτηθούν με
βάση το ύψος του πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος από κάθε
πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα
της ΑΑΔΕ. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα είναι διαθέσιμα την
Τρίτη 30 Ιουνίου και θα γνωστοποιηθούν στους δικαιούχους με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου θα λάβουν και τις σχετικές οδηγίες
για την εκτύπωση της κάρτας κατασκηνωτή. Σε ότι αφορά τις 3 επόμενες περιόδους, καθώς και την 5η περίοδο (1 έως 15 Σεπτεμβρίου) που
αφορά παιδιά με αναπηρία, η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει την
Πέμπτη 2 Ιουλίου.

Προτάσεις Ειδικοτήτων
για δωρεάν σπουδές
στο ΙΕΚ Βέροιας
Δημοσκόπηση για την επιλογή νέων ειδικοτήτων 2020-2021. Κάθε
καλοκαίρι τα Δ.ΙΕΚ της επικράτειας οφείλουν να επιλέξουν τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν το αμέσως επόμενο φθινόπωρο.
Οι σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ είναι ΔΩΡΕΑΝ, διαρκούν 2 έτη και
ακολουθούνται από 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης (το οποίο μπορεί
να γίνεται και ταυτόχρονα με το 2ο έτος). Το ωράριο των μαθημάτων
είναι 15:00μμ – 18:55μμ. Με την αποφοίτηση ο καταρτιζόμενος αποκτά δίπλωμα επιπέδου 5, που συνεπάγεται πληθώρα επαγγελματικών
δικαιωμάτων.
Το Δ.ΙΕΚ καλεί τους ενδιαφερόμενους να ψηφίσουν την ειδικότητα
που θα προτιμούσαν να παρακολουθήσουν το φθινόπωρο του 2020,
συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών
του ΙΕΚ Βέροιας.
Επιλέξτε την Ειδικότητα που θα θέλατε να παρακολουθήσετε στο
ΙΕΚ Βέροιας για το εξάμηνο 2020 (που ξεκινά τον Οκτώβριο του 2020)
Λάβετε μέρος στην Δημοσκόπηση: https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLScZnyl9eRwe8aK-9ZXkSnZmA4X7YIf9JaUf7EP83Hd6b
d3GQA/viewform?fbclid=IwAR0VW5LsoqLwUmFmzOB-Y4NQf1WTEgyNkmO_Tujjx0y7MBge4XDV9qwaeo
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310-71743
Ιστολόγιο: https://iekverias.blogspot.com
email επικοινωνίας: grammateia@iek-veroias.ima.sch.gr
Ώρες λειτουργίας (Ιούλιος-Αύγουστος): 9.30π.μ. - 14.30 μ.μ.
Ώρες λειτουργίας (Σεπτέμβριος-Ιούνιος): 13.00μ.μ. - 20.00 μ.μ.

Εκπαιδευτικά
προγράμματα
στα σχολεία
Το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων ενέκρινε τη διεξαγωγή κατά το
σχολικό έτος 2020-2021,
δύο προγραμμάτων, που
σχεδίασε και υπέβαλε η
Πρωτοβουλία για το Παιδί.

Τα προγράμματα αυτά είναι:
Α. «Προστατεύω το σώμα μου» και
Β. «Η δύναμη του εθελοντισμού-το παράδειγμα της Πρωτοβουλίας για το Παιδί»
Παρουσίαση των προγραμμάτων με λίγα λόγια
Α. «Προστατεύω το σώμα μου»
Διαπιστώσεις-αναγκαιότητα προγράμματος
Η παραμέληση και η κακοποίηση των παιδιών (σωματική,
ψυχολογική και σεξουαλική) έχουν λάβει σοβαρές διαστάσεις
και στη χώρα μας, με καταστρεπτικά αποτελέσματα στη
ζωή, την ψυχική υγεία και τη κοινωνική λειτουργικότητα των
θυμάτων. Η επανάληψη του φαύλου κύκλου της βίας με την
μετατροπή των θυμάτων σε μελλοντικούς θύτες, επιτείνει
τις σοβαρές συνέπειες αυτού του κοινωνικού φαινόμενου. Η
ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία μαθημάτων πρόληψης,
αποτροπής και αντιμετώπισης είναι ζωτικής σημασίας για την
αναχαίτιση, τον περιορισμό και τον έλεγχο των περιστατικών,
προς όφελος εν τέλει της κοινωνικής συνοχής. Το Σχολείο
είναι ο ζωτικός και κατάλληλος χώρος, τόσο για την ανάπτυξη
ενός σχεδιασμένου προγράμματος ενημέρωσης και πρόληψης, όσο και για τον εντοπισμό και αντιμετώπιση κρουσμάτων παραμέλησης-κακοποίησης.
Στόχοι του προγράμματος
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στον εφοδιασμό των μαθητών
με εκείνες τις γνώσεις και τις ιδέες, που θα τους βοηθήσουν
να προστατεύουν τον εαυτό τους από κακόβουλες προθέσεις
τρίτων με εκμάθηση στρατηγικών ασφάλειας και αποφυγής κινδύνων, να θεμελιώσουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις και να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και την ψυχική ανθεκτικότητά τους.
Ομάδα στόχου-διεξαγωγή
Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
Προβλέπονται τρεις (3) διδακτικές ώρες για τους μαθητές
των τάξεων Α΄ έως και Δ΄ Δημοτικού και τέσσερεις (4) διδακτικές ώρες για τις τάξεις Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού.
Β. «Η δύναμη του εθελοντισμού-το παράδειγμα της
Πρωτοβουλίας για το Παιδί»
Διαπιστώσεις-αναγκαιότητα προγράμματος
Ο εθελοντισμός στη χώρα μας δεν έχει αναπτυχθεί σε
συστηματική βάση. Η σημασία του στην κοινωνικοποίηση και
στην εξέλιξη των παιδιών και των νέων και στη συγκρότηση
κοινωνίας πολιτών πάνω στις υγιείς βάσεις της αλληλεγγύης
και της προσφοράς είναι μεγάλη. Η κοινή αυτή διαπίστωση
απορρέει και από την παρατήρηση της συμβολής των εθελοντών νεαρής κυρίως ηλικίας στο έργο της Πρωτοβουλίας για
το Παιδί, αλλά και από την ωφέλεια που αποκομίζουν αυτοί,
μέσω της εθελοντικής τους δράσης.
Στόχοι του προγράμματος
Το πρόγραμμα έχει σκοπό να εισαγάγει τους μαθητές
στην έννοια του εθελοντισμού και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν την δύναμη που έχει η συνεργασία πολλών εθελοντών για ένα κοινό σκοπό, μέσω της ευχάριστης βιωματικής
άσκησης και της συζήτησης που καθοδηγεί ο εισηγητής- εμψυχωτής. Οι μαθητές συνειδητοποιούν τον αντίκτυπο που έχουν οι ατομικές μας πράξεις στο κοινωνικό σύνολο αλλά και
το πώς μπορούν μικρές δράσεις εθελοντισμού-προσφοράς,
όταν συνδυαστούν και οργανωθούν, να έχουν ένα μεγάλο και
θετικό αποτέλεσμα, ώστε τελικά να κινητοποιούνται και να
αναλαμβάνουν παρόμοιες πρωτοβουλίες.
Ομάδα στόχου-διεξαγωγή
Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης και Λυκείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Νομού Ημαθίας και προσαρμόζεται
από τον εμψυχωτή ανάλογα με την ηλικία, το γνωστικό επίπεδο αλλά και την εμπειρία των μαθητών στον εθελοντισμό.
Πληροφορίες για την υποδοχή και εκτέλεση των προγραμμάτων
Η συμμετοχή είναι προαιρετική και δωρεάν, ενώ είναι
απαραίτητη η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης των γονέων
των μαθητών.
Πληροφορίες
«Προστατεύω το σώμα μου»
Μαρία Πανταζή, Ψυχολόγος στο Κέντρο Συμβουλευτικής
και Θεραπείας Τραύματος της Πρωτοβουλίας για το Παιδί
Βενιζέλου 46 Βέροια, ΤΚ 59131, τηλ. 2331023700
«Η δύναμη του εθελοντισμού-το παράδειγμα της Πρωτοβουλίας για το Παιδί»
Κοσμάς Παπαχρήστου, υπεύθυνος Επικοινωνίας και Εθελοντισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί
Γραφεία Διοίκησης-Εθελοντών, Ανοίξεως 19 Βέροια, ΤΚ
59131, τηλ. 2331029571
ΤΟ Δ.Σ.
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Κυκλοφορία
νέων βιβλίων

Η   Εύξεινος Λέσχη Βέροιας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση
να σας ενημερώσει ότι κυκλοφόρησαν τα δύο βιβλία των κ.
Κωνσταντίνου Καμπουρίδη (πρώην προέδρου της λέσχης) και
του κ. Χριστιανού Αθανασιάδη (εγγονού του Γεροστάθη) με τους
παρακάτω τίτλους:
ΤΟΜΟΣ 1ος
Αυτοβιογραφία  Στάθη  Αθανασιάδη (Γεροστάθη)
Ο Πόντος ανά τους αιώνας
Όμηρος  Κλασσικοί  και  Ποντιακή
ΤΟΜΟΣ 2ος
Λεξικό  της ποντιακής  διαλέκτου
Η αγάπη και η επί πολλά έτη προσπάθεια των  εκδοτών, με
τη στήριξη των  φίλων τους, μας  δίνουν τη δυνατότητα να  απολαύσουμε  και να χαρούμε τον μεγάλο παιδαγωγό, λαογράφο και
προπαντός άνθρωπο Ευστάθιο Αθανασιάδη (Γεροστάθη), γεννημένο στα ιερά χώματα της Σάντας Πόντου, με την έκδοση των   
προαναφερομένων βιβλίων.
Ενημερώνουμε τους συλλόγους, τα μέλη  και τους φίλους της
λέσχης ότι εκδόθηκε περιορισμένος αριθμός αντιτύπων και   θα  
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στους επιθυμούντες να αγοράσουν  μαζί τους  δύο  τόμους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Λέσχης, Κυριακή – Πέμπτη, ώρες, 17:00-21:00 στο  τηλ.
23310 72060  και  στο  τηλ. 6983503676 όλο  το  24ωρο.
Με τιμή
Για το Δ.Σ.
     Ο  Πρόεδρος                          Η  Γ. Γραμματέας
Τουμπουλίδης  Νικόλαος         Τογκουσίδου Ευαγγελία

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

Η βιομηχανία
ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ ζητά
εποχικό προσωπικό για τις ανάγκες
της παραγωγής
του επόμενου τετραμήνου.
Συγκεκριμένα:
• Εργάτες / εργάτριες παραγωγής
• Επιστημονικό προσωπικό (γεωπόνους, χημικούς, τεχνολόγους τροφίμων, τεχνολόγους γεωπόνους)
• Τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων (μηχανικούς – ηλεκτρολόγους)
• Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

Φαρμακεία
Τετάρτη 24-6-2020
14:30-21:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28
23310-25130
14:30-21:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-29551
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.)

ΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-23360

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

Στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Βέροιας   προσφέρονται
Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ανασφάλιστους και άπορους πολίτες του Δήμου Βέροιας,  από εθελοντές επαγγελματίες υγείας. Για πληροφορίες και ραντεβού για
όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν
στο τηλεφωνικό νούμερο 23313-53821 και 53809 ή να επισκέπτονται το Δημοτικό Ιατρείο στη  διεύθυνση οδός Σταδίου
51, πιο κάτω από το γήπεδο της Βέροιας.

ταθέτουν αιτήσεις στην έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ
Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης, έως και τις 30/6/2020.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία
ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου (με την άδεια εργασίας).

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027 800
Email: info@almifoods.gr

19:00-21:00 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Λ. ΣΤΡΑ-

-Κεντρικό: Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια

21:00-08:00 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-23360

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ 22-26/06/2020
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Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει του πολίτες ότι λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν, αναπροσαρμόζει
τα καθημερινά δρομολόγιά του από 15-5-2020 έως 30-6-2020.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο  	
23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	 23313 50102
23310199,23310 68400
Πυροσβεστική   	
Νοσοκομείο κέντρο 	
23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες	 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 	
23313 51400
ΕΚΑΒ 	
166
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες 	
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
2331022.342
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
23313 53124
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών 	
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών: 	
2331353416, 7
Τελωνείο	 2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)	 2331060.066
Ι δ ι ω τ ι κ ό Κ Τ Ε Ο Β έ ρ ο ι α ς ( Μ α κ ρ ο χ ώ ρ ι )              
2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894.463,
	 2310894.562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331096.342  
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879  
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 	
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 	
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής: 	
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.643
Γραμματεία: 	
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:	 2331076650
2331076659
Ταυτότητες:
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής: 	
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.653
Γραμματεία: 	
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: 	
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής: 	
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.669
Γραμματεία: 	
2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών 	
2331350634, 2331350595
2331350606
Τμήμα Πράσινου-Δασών
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
2332 3 50300
Δημαρχείο: 	
Fax: 	
2332 0 24260
ΚΕΠ: 	
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: 	
2333 3 50100
Δημοτολόγιο
23333 50150
Ληξιιαρχείο
23333 50130
Πρωτόκολλο
23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
23333 50144
Γραφείο Προσωπικού
23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου
23333 50142
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ.
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Ανελκυστήρα, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.23898 ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται κομπλέ
επιπλωμένη γκαρσονιέρα 29 τ.μ., μικτά κατασκευή 1978, 1 υ/δ σαλοκουζίνα και μπάνιο , 1
ος όροφος , με ανεξάρτητη θέρμανση , A/C και
ελάχιστα κοινόχρηστα μόνο 200€. Θα είναι ελεύθερο και επισκέψιμο από 1/05/2020.
Κωδ: 106563 ΚΕΝΤΡΟ, Ξενοικιάζεται
Studio 35τ.μ., 1ου ορόφου υπερυψωμένου,
σε άριστη κατάσταση, αποτελείται από έναν
μεγάλο ενιαίο χώρο και WC, βρίσκεται σε πολύ
κεντρικό σημείο, με ατομική θέρμανση πετρελαίου, σε πολύ καλή τιμή μόνο: 170€. Θα είναι
ελεύθερο από 1/08/2020. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 116009 Στην ΑΝΟΙΞΕΩΣ ενοικιάζεται
μία πλήρως ανακαινισμένη γκαρσονιέρα 1ου
ορ. με 38 τ.μ. , με δύο χώρος και εντοιχισμένη
ντουλάπα , η θέρμανση της με δύο κλιματιστικά
Inverter, σε εξαιρετικά καλή κατάσταση , ενοίκιο
180€. Θα είναι διαθέσιμο από 1/06/2020. Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24438 ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ περιοχή Ανοίξεως , ενοικιάζεται μερικώς ανακαινισμένη γκαρσονιέρα 50 τ.μ., με καλή κουζίνα και μπάνιο
κατασκευή 1972, 1 υ/δ, 3 ος όροφος , χωρίς
ασανσέρ , με ατομική θέρμανση και ελάχιστα
κοινόχρηστα , καινούργια συνθετικά κουφώματα
και ενοίκιο μόνο 180€. Θα είναι ελεύθερο από
20/7/2020. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 115202 ΑΝΟΙΞΕΩΣ , Διαμέρισμα 77
τ.μ., καθ. και 87 τ.μ. μικτά κατασκευή 1980, 2
υ/δ, 4 ος όροφος, διαθέτει θέα απρόσκοπτη,
ανακαινισμένο πολυτελώς , άψογα συντηρημένο, καταπληκτικό διαμέρισμα, σε εξαιρετική
κατάσταση, σύγχρονες προδιαγραφές , καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια,
απίστευτα εργονομικό, οι χώροι του λειτουργικοί,
ατομική θέρμανση πετρελαίου, επιπλωμένο
, με ανελκυστήρα, με δύο ντουλάπες , με ηλιακό θερμοσίφωνα, με κλιματιστικό , με πολύ
μεγάλη βεράντα,  με θωρακισμένη πόρτα, με
πολύ ωραίο μπάνιο, για απαιτητικούς μισθωτές,
γωνιακό,  τιμή 280 €.
ΚΩΔ: 106507 ΕΛΗΑ, Διατίθεται ένα ωραιότατο Διαμέρισμα 80τ.μ. σε Ημιόροφο, με 2υ/δ,
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, κομπλέ επιπλωμένο,
με ηλεκτρικές συσκευές, η θέρμανση είναι με 2
κλιματιστικά Inverter, με πολύ μοντέρνα διακόσμηση, διαμπερές, με μία ντουλάπα, θωρακισμένη πόρτα εισόδου, ηλιακό θερμοσίφωνα, σε
πολύ καλή τοποθεσία, μηνιαίο μίσθωμα 380€.
Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23712 - Βέροια Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 98 τ.μ. μικτά και 88 τ.μ. καθ. στον 3ο όροφο.
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Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένο το
1968 και διαθέτει Ατομική θέρμανση Πετρελαίου, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου,
Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, A/C,
Έπιπλα, Διπλά τζάμια - Τιμή: 270 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ: 14039 - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην οδό
Σαλαμίνος μία Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 100 τ.μ. ισόγεια σε σχετικά καλή κατάσταση με οικόπεδο 600 τ.μ.. Αποτελείται από 2-3
Υπνοδωμάτια σαλονοκουζίνα και μπάνιο Διαθέτει επίσης θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο
και μία μεγάλη αποθήκη . - Τιμή: 220€.
Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40 τ.μ.
,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σαλόνια
5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, και δύο
μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει καμινάδα),
επιπλωμένη , με αποθήκη και με δύο ντουλάπες
, έχει ηλεκτρικές συσκευές αλλά και ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται σε τιμή πραγματικής
ευκαιρίας , 350€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867  Ενοικιάζεται κάτω από τον περιφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο 6.000
τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο , μηνιαίο
μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μητρόπολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, κατάλληλο
για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό wc ενοίκιο
140€.
Κωδ: 24286 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 55 τ.μ. 1ος ορ. Αποτελείται από 2
Χώρους. Είναι κατασκευασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά με διπλά τζάμια και η πόρτα του  
θωρακισμένη , Τιμή πολύ προσιτή μόνο  200 €.
Κωδ: 24277 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 69
τ.μ. στον 1ο ορ.  Αποτελείται από 2 Χώρους
με κουζινάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο
το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με πετρέλαιο,  κουφώματα καινούργια συνθετικά και
πόρτα θωρακισμένη, Τιμή: 200 €. Διαθέτουμε
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 24278 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα νεόδμητο γραφείο συνολικής επιφάνειας 87 τ.μ. 1ος . Αποτελείται από
2 Χώρους και έχει δικό του WC και κουζινάκι,
είναι κατασκευασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - με πετρέλαιο, τα κουφώματα
του συνθετικά με διπλά τζάμια και η πόρτα του
θωρακισμένη, ενοίκιο 210 €.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106023 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Βρίσκεται σε μεγάλο εμπορικό δρόμο και σε σημείο
εξαιρετικής προβολής, σπάνιο κατάστημα, με
πολύ λογικό μίσθωμα μόνο 270€. Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106001 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κοντά στον Αγ. Αντώνιο, κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ.
Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Είναι
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει θέρμανση
Κλιματισμός, - Τιμή: 200 €.
Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα στον
Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και για υγειονομικού ενδιαφέροντος 62 τ.μ.  καθ. Ισόγειο
και 30τ.μ. πατάρι, τιμή πολύ λογική μόνο 400€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ   από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105041 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Κατάστημα
80 τ.μ., κατασκευή 70, Ισόγειο, ανακαινισμένο
μερικώς , καινούργια συνθετικά κουφώματα με
διπλά τζάμια, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις
, με μεγάλη βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 250 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105475  ΠΑΡΚΙΝΓΚ ενοικιάζεται στο
Βήμα του Αποστόλου Παύλου 15 τ.μ.  σε ημιυπόγειο με εύκολη πρόσβαση και με τηλεχειριστήριο , μηνιαίο μίσθωμα 50€ .
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.116300 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποκλειστικά από το γραφείο μας σπάνιο μεγάλο Studio
- γκαρσονιέρα  39 τ.μ. και με 17,5 τ.μ. αποθήκη
στο υπόγειο 1ος όρ. ψηλός  οικοδομή του 1999,
σε πολύ καλή κατάσταση και σε εξαιρετικά καλή
τιμή, χωρίς θέρμανση. Πρόκειται για ένα πολύ
φωτεινό και γωνιακό ακίνητο στο κέντρο της πόλης, με ανοιχτωσιά μπροστά του , Τιμή 28.000€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από

την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106424 - ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα ανακαινισμένη Γκαρσονιέρα
συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 3ο όροφο
χωρίς ανελκυστήρα. Μαζί με το Διαμέρισμα
δίνεται και η Αέρινη Στήλη με Δικαίωμα Δόμησης ακόμη 70τ.μ. επιπλέον. Αποτελείται από 1
Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι
κατασκευασμένη το 1991 και ανακαινίστηκε το
2010. Διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη Πετρελαίου
με Ωρομετρητές, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα
Αλουμινίου με Διπλά Τζάμια,  Επιπλωμένο ή και
χωρίς έπιπλα, Τέντες, Σκαλιά εισόδου, BBQ, με
Ανοιχτωσιά, με πολύ μεγάλη βεράντα 55 τ.μ.,
σε τιμή προφοράς μόνο: 47.000 €.  Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΚΩΔ: 106454 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 70τ.μ.
μικτά και 59τ.μ. καθαρά, στο Κέντρο της Βέροιας, σε ημιόροφο υπερυψωμένο ( σαν 1ος
όροφος), με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, σε
πολύ κεντρικό σημείο, με ατομική θέρμανση
πετρελαίου, το οποίο χρήζει ανακαίνισης. Το
ακίνητο μπορεί να γίνει και μία άνετη γκαρσονιέρα με 1υ/δ, μεγάλη σαλοκουζίνα και μπάνιο.
Προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή μόνο 25.000€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12743 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 2 ο
όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο
το 1995 και διαθέτει θέρμανση με σόμπα η
ότι άλλο θελήσει ο αγοραστής  , έχει καινούργια
κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, και
ανελκυστήρα, έχει επίσης πάρκινγκ πυλωτής  ,
αποθήκη μέσα και ηλιακό θερμοσίφωνα - Τιμή:
50.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκατοικία
συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 επίπεδα . Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα,
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 2001

και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, έχει
απεριόριστη Θέα, τα κουφώματα αλουμινίου και
μία  αποθήκη. Έχει κήπο , Τζάκι , BBQ, και ηλ.
Συσκευές, Μπαλκόνια 24 τ.μ. - Τιμή: 200.000 € .
Κωδ: 13713 - ΠΙΕΡΙΩΝ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία συνολικής
επιφάνειας 160 τ.μ. 2 επιπέδων. Αποτελείται
από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1960 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο
- Τιμή: 80.000 €.
Κωδ. 13572 Πωλείται στο Πανόραμα Βέροιας Σπάνια Μονοκατοικία 175 τ.μ. επί του
κεντρικού δρόμου , πρόκειται για  ένα μοναδικό
ακίνητο σε οικόπεδο 300 τ.μ. με μία κατασκευή
πολυτελέστατη του 1992 και προσφέρεται σε
μία πολύ  χαμηλή τιμή ευκαιρίας μόνο 350.000€.
Κωδ: 13568 - Άνω Ζερβοχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας
220 τ.μ. 2 επιπέδων σε οικόπεδο 1000 τ.μ.
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, και WC. Είναι
κατασκευασμένη το 2000 και διαθέτει θέρμανση
Ατομική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, Πόρτα Θωρακισμένη, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, Συναγερμό, Τέντες, Διπλά
τζάμια - Τιμή: ευκαιρίας 80.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη
συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12808 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 27 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου
- Τιμή: 12.000 €.
Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο
συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
- Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.
ΚΩΔ.116300 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποκλειστικά από το γραφείο μας σπάνιο γραφείο  
39 τ.μ. και με 17,5 τ.μ. αποθήκη στο υπόγειο
1ος όρ. ψηλός  οικοδομή του 1999, σε πολύ
καλή κατάσταση και σε εξαιρετικά καλή τιμή, χωρίς θέρμανση. Πρόκειται για ένα πολύ φωτεινό
και γωνιακό ακίνητο στο κέντρο της πόλης, με
ανοιχτωσιά μπροστά του , Τιμή 28.000€.  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται
από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 54.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του
ακινήτου αυτού.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοι-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

www.mesitiki.gr
ΠΙΝΔΟΥ & ΕΜ. ΠΑΠΠΑ γωνία ενοικιάζεται

ΧΩΡΩΝ

κατάστημα 45 τ.μ. με πα-

τ.μ. και οικόπεδο 200 τ.μ.,

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περί-

τάρι & W.C., ανακαινισμέ-

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πωλείται
οικόπεδο 433 μέτρα (περιφραγμένο αμπέλι). Τιμή
22.000 ευρώ. Τηλ.: 6971
879698.
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη
ευκαιρία, πωλείται οικόπεδο 2 στρ., οικοδομήσιμο,
με θέα, σε ήσυχη τοποθεσία. Τιμή 25.000 ευρώ.
Τηλ.: 6934 662478.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

τ.μ. με πατάρι και υπόγειο στη

δο στη Μέση Βέροιας, 6

Βέροια, οδός Τρύφωνος 3.

στρέμματα, τιμή 130.000

Τηλ.: 6944 024468.

ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:
6972913645 κ. Τάσος.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:
α) Άνδρα ή γυναίκα
για βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
β) Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄ κατηγορίας
γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ
Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σ το
τηλ.: 6947 021868

Όλα τα ακίνητά μας στο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 63

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 13964 πωλείται κοντά στα ΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειο κατάστημα 70 τ.μ., τετραγωνισμένο και με πολύ μεγάλη φάτσα , ακίνητο
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη,  Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Μόνο σοβαρές προτάσεις , τιμή πώλησης  
80.000€ τώρα 50.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 106548 - ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο
συνολικής επιφάνειας 1508 τ.μ. μέσα στο χωριό,
άρτιο και οικοδομήσιμο, σε πολύ καλή τοποθεσία, Τιμή: 30.000€. Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 115197 - ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ Οικόπεδο
συνολικής επιφάνειας 4000 τ.μ. οικοδομήσιμο.
Τιμή εξαιρετικά χαμηλή , μόνο 25.000 € ευκαιρία
σίγουρη.
Κωδ.12734  ΑΓΚΑΘΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ πωλείται
οικόπεδο 4.420 τ.μ.  τ.μ., μέσα στο χωριό, εντός
σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο, με , σε πολύ
καλή γειτονιά μόνο 45.000€ όλο μαζί. Πωλείται
και το μισό στις 25.000€ Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106441 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ  συνολικής επιφάνειας 4436 τ.μ., είναι
άρτιο και οικοδομήσιμο, σε πολύ καλή γειτονιά,
τιμή προσιτή μόνο:50.000 €.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106027   ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑΓΟΥΛΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 5.625 τ.μ. γωνιακό, κατάλληλο για
ανέγερση βίλας, σε πολύ καλή τιμή μόνο 17.000
€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106516 - Πολυπλάτανος ΠΩΛΕΙΤΑΙ
επίπεδο ωραιότατο  Αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 27.313 τ.μ. Τιμή μόνο  55.000 €.

κό, 75 τ.μ., με υπόγειο 75

122583 Euromesitiki.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14210 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 58 τ.μ.,
ισόγειο, με 45 τ.μ. υπόγειο και 27 τ.μ. πατάρι ,
εξαιρετικό , πολύ φωτεινό και με μεγάλη βιτρίνα
, χωρίς θέρμανση , αυτοτελές, κατάλληλο για
πολλαπλές χρήσεις , πρόκειται δε για ένα πολύ
αξιόλογο ακίνητο το οποίο προσφέρεται σε μία
πολύ λογική τιμή , μόνο 80.000€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 14158 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, πωλείται ισόγειο κατάστημα 80 τ.μ., σε οικόπεδο 8.000 τ.μ.
, κατάλληλο και για υγειονομικού ενδιαφέροντος
, τσιπουράδικο κ.τ.λ μέσα στη φύση , ιδιαίτερο
ακίνητο το οποίο ευρίσκεται σε εξαιρετικό σημείο , είναι κατάλληλο και για άλλες χρήσεις και
προσφέρεται σε απίστευτα χαμηλή τιμή, πολύ
σπάνια ευκαιρία, μόνο 70.000€.

κία κοντά στο 7ο Δημοτι-

48.000 ευρώ. Τηλ.: 6945

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

13

Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Ε Π ΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τη
Βέροια, ζητά άνδρα ή
γυναίκα από 30 έως 50
ετών για το Τμήμα Πωλήσεων. Προσφέρει μισθό, πλήρη ασφάλιση,
αυτοκίνητο και κινητό.
Πληροφορίες στο 6947
021868.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

πτερο Ακροπόλεως, στην

νο με καινούργια κουφώ-

σονιέρα επιπλωμένη,

καινούργια γέφυρα «Κού-

ματα. Τηλ.: 6936 554258.

Πλατεία Ωρολογίου, ο-

σιου». Τηλ.: 6984 108684.

δός Μιαούλη 17, Βέροια.
Τηλ.: 6977 174457.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΠΙΠΛΑ
Πωλούνται οικιακά έπιπλα μεταχειρισμένα σε τιμή
ευκαιρίας. Πληρ. στο τηλ.: 6977 933532 (κ. Απόστολος).

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α) Εργατών Παραγωγής
Β) Αδειούχων και βοηθών χειριστών κλαρκ
Γ) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Μηχανικού εγκαταστάσεων
2ης ειδικότητας
Δ) Αρχιτεχνίτη Μηχανικού εγκαταστάσεων 4πς ειδικότητας-(Θερμαστή) Ε) Τεχνίτη ή
Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας
ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):
1. ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2. Α.Φ.Μ. (εκκαθαριστικό της εφορίας η βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.),
3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
4. Α.Μ.Κ.Α.
5.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ (επικυρωμένο αντίγραφο)
6.  ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (πρώτος δικαιούχος ο εργαζόμενος),
7. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (από λογαριασμό ΔΕΗ ή τηλεφωνίας)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:
Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας και
-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ:
-Άδεια χειριστή ή βοηθού χειριστή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 144 ή 141 ή 146
Mail: venus@venusgrowers.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ 92 τ.μ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 90000€
ΠΑΠΑΚΙΑ   94 τ.μ  χωρις, ασανσέρ 3ΔΣΚ Χρήζει μικρης  ανακαιν.
50000€
Β. ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  πλησιον ,42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 21000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 44000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75+75 τ.μ Οικ.200
τ.μ 50000€
ΚΕΝΤΡΟ 94 τ.μ. 2ος με Θεα Α.Θ. ασανσερ,κοπλαμ 2-3 ΔΣΚ 70000€
ΠΙΕΡΙΩΝ κοντά  διπλοκατοικία 80 τ.μ+ ισογειο σε οικοπ.220 τ.μ
58000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 97 Τ.Μ 30 ετων 1ος 2Δσκ Αν.Θερμ. μονο 40000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ διαμερισμα  με 2ΔΣ-Κ 75 τ.μ διαμπερες,με θερμ/
τες 34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  8 διατηρητεο 1ος 54 τ.μ-ισογειο 27τ.μ 60000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ  2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 380€
ΙΣΟΓΕΙΟ Διαμερισμα στα Παπακια 2ΔΣΚ Ατ.Θ. αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟ επιπλωμενο Στουντιο 1ος καλο 250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 3ΔΣΚ Α.Θ Κοπλαμ 330  
ΠΑΠΑΓΟΥ  60 τ.μ διαμπερες Αυτ.Θερμ 3ος με Θεα 180€                                                                                                
ΚΕΝΤΡΟ Στουντιο επιπλωμενο 150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ΔΣΚ τζακι Α.Θ.  300€
ΑΝΘΕΩΝ Μονοκατοικια 1ΔΣ-Κ με σομπα περιποιημενο 160€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Ν. Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 22000 τ.μ  για Φωτοβολταικά 35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης 1000 τ.μ αρτιο οικοπεδο 1000 μ. από παραλια 45000€
ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€
ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ 8στρ.με καστανιες, με αγροικια ,αρδευομενες 500€

ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ Οικοπεδο σ.δ 04 750 τ.μ 35000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 10 ΣΤΡ ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ Φωτοβολταικα 24000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 16.400 στρ 1.200.στην ασφαλτο σοβαρες
προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην ασφαλτο 7500 τ.μΒιομηχανικο μόνο 28000€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΕΠ.ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ
ΕΜ. ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟ στον Αγ.Παταπιο καταστημα 18 τ.μ καταλληλο για παρκιγκ
28000€
Π. ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,    85 τ.μ χρηζει ανακ.για   Ιατρειο 70000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 38 τ.μ Δίχωρο , καταλληλο για Ιατρειο –Τεχνικο
Γραφειο 27000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  από
150 εως 2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γραφειο μονοχωρο που χωριζει με γυψοσανιδα 50 τ.μ. 280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κεντρο 4τραχωρη επαγγελματικη στεγη ,Ιατρεια,ινστιντουτα,κτλπ 349€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  καταστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,
ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ.  κοπλαμ, 130 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 30 τ.μ. 15ετίας, πολύ καλό, 200 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 35 τ.μ. υπερλουξ, ανακαινισμένο & επιπλωμένο, 260 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 35 τ.μ. υπερλουξ, ανακαινισμένο & επιπλωμένο, 270 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 35 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο, 200 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 40 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 190 €
ΚΕΝΤΡΟ 40 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 200 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 50 τ.μ. επιπλωμένο, θέα, 220 €
ΡΟΛΟΙ 50 τ.μ. 12ετίας, καλό, 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 50 τ.μ. ανακαινισμένο, καλό, 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 60 τ.μ. ανακαινισμένο, ντουλάπα, 200 €
ΕΛΗΑ 60 τ.μ. 10ετίας, τζάκι, θέα, λουξ, 300 €
ΚΕΝΤΡΟ 70 τ.μ. γωνιακό, ανακαινισμένο, 270 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 75 τ.μ. 12ετίας, επιπλωμένο, θέα, 320 €
ΚΤΕΛ 75 τ.μ. κόπλαμ, θωρακισμένη, καλό, 200 €
EΛΗΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, καλό, 400 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 90 τ.μ. καλό, επιπλωμένο, 250 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 95 τ.μ. καλό, ατομ. λέβητα, θέα, 370 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 100 τ.μ. καλό με 3 υ/δ, 290 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 100 τ.μ. 10ετίας, λουξ, 370 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. , ανακαινισμένο & επιπλωμένο, 280 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ μεζονέτα, 400 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 40 τ.μ. ευκαιρία, 13.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΡΟΛΟΙ 55 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο, 34.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας με αποθήκη & ηλιακό 37.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 65 τ.μ., ευκαιρία, με parking, 35.000 €
ΑΝΟΞΕΩΣ 65 τ.μ. ευκαιρία, 16.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. μονοκατοικία με οικόπεδο,
18.000 €
ΡΟΛΟΙ 78 τ.μ. ευκαιρία, θέα, επενδυτικό, 29.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. ανακαινισμένο , καλό, θέα, 54.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. θέα, καλό, 37.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 τ.μ. θέα, διαμπερές, καλό, 67.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 105 τ.μ. 18 ετών με 3 υ/δ, ευκαιρία, 75.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. ημιτελής μονοκατοικία, 22.000 €

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετών στον Βάλτο Σταυρού
Βέροιας και με αντιχαλαζική προστασια. Επίσης ένα τρακτέρ UNIMOK, μία
πλατφόρμα καινούργια και μία φρέζα συρταρωτή 1,70 σχεδόν καινούργια.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6973 616847.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ
ΗΜΑΘΙΑΣ:
A) ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - Άνδρες, Γυναίκες
B) ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
·ΓΕΩΠΟΝΟΣ
·ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
·ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ / ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
·ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
·ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718
Υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων στο:
ergasiamrk@gmail.com
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί

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

Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο
2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ.,
55.000 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα κέντρο με 2 και Σ,
Κ 80 τ.μ. και 110 τ.μ. 280 ευρώ και
400 ευρώ και 200 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα
κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και με 2Δ,
Σ, Κ, WC από 180 ευρώ και 220
ευρώ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώ και 70.000 ευρώ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 140 τ.μ. μονοκατοικία, επενδυτικό, 57.000 €
ΝΑΟΥΣΑ 150 τ.μ. ημιτελής μεζονέτα , ευκαιρία, 29.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ 35 τ.μ. πολύ καλό, 220 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 450 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. πολύ καλό, 670 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. 14ετίας, καλό, 480 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 130 τ.μ. με καλή προβολή, 700 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 250 τ.μ. 1.200 €
ΛΑΙΚΗ 300 τ.μ. 2.200 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.600 μέτρα , 8.000 €
ΚΑΒΑΣΙΛΑ 6.000 μέτρα, 10.000 €
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.000 μέτρα, με δέντρα 6 ετών, 26.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 14.000 μέτρα, 28.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 26.000 μέτρα στον δρόμο, 95.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 160 μέτρα, με θέ€α, 29.000 €
ΔΟΒΡΑ 420 μέτρα, 55.000
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 450 μέτρα, με οικοδομική άδεια, 50.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 18.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 570 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 27.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κρεοπωλείο πλήρως εξοπλισμένο, σε χωριό δίπλα στην Βέροια, ενοίκιο 380 € / μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστάσιο χρωμάτων με κτιριακές εγκαταστάσεις, σε πλήρη λειτουργία & με 2 υποκαταστήματα λιανικής
πώλησης, 300.000 €

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

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται επαγ-

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθαρίστριες σε

γελματικός χώρος 50 τ.μ., πλήρως

ενοκιαζόμενα διαμερίσματα στην

ανακαινισμένος, 1ος όρ., γωνιακό, δί-

Κασσάνδρα Χαλκιδικής, εξασφα-

πλα στα Αστικά. Τηλ.: 6946 740621.

λισμένη διατροφή, στέγη και ασφάλιση για σεζόν. Τηλ.: 6976

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

689089.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για το εξω-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος βοηθός

τερικο κυλικείο του Νοσοκομεί-

φαρμακείου στη Βέροια. Τηλ.:

ου Βέροιας. Ώρες επικοινωνίας

6947 564217.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός για Οδική
Βοήθεια, στη Βέροια, με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. Τηλ.: 6980
136902, 23310 41601 & 6988
564576.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός, απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ για να
εργασθεί με πλήρες ωράριο
στο κατάστημα Hair Shop.
Τηλ.: 23310 24141.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ

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

Από την εταιρια KORMOS EMPORIKI με έδρα τη Βέροια
ζητείται, νέος ή νέα με γνώσεις λογιστικής και αγγλικών για άμεση πρόσληψη. Αποστολή βιογραφικων στο kormosemp@
gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής
Απαιτούμενα προσόντα:
-Άριστη γμώση Αγγλικών
-Πολύ καλή γνώση Η/Υ και Office
-Δίπλωμα οδήγησης
-Άνεση επικοινωνίας, ομαδικότητα, αντίληψη, κατανόηση
Έδρα της εταιρίας στη Βέροια.
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική δ/νση: sidiropoulosfert@gmail.com.
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ΜΟΝΟ από 18.00 έως 21.00 στο τηλ.:
6944 577645.
Η    Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

Φ ΥΛ Α Ξ Ε Ω Ν

‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζητάει να
προσλάβει για μόνιμη απασχόληση,
εξωτερικό πωλητή ή πωλήτρια για
τους Νομούς Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα προσόντα,

Προσφορές της εβδομάδας

ευχέρεια λόγου, αγγλική γλώσσα, δί-

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο

προσωπικού ασφαλείας, εμπειρία με

Λαζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε
400 τ.μ. οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο γήπεδο 65 τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο στο Πανόραμα 4.500 τ.μ. κολλητά στον οικισμό με πανοραμική θέα. Τιμή πώλησης 40.000
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% της οικοδομής στην Ελιά πρώην «NOTA NOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 58 στρεμμάτων στο 2ο πόδι της Χαλκιδικής
πρώτο στη θάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο 105 τ.μ., 2ος όρ. με ασανσέρ.
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλη σαλοκουζίνα, W.C. Είναι σε καλή
κατάσταση φωτεινό με μπαλκόνι μπρος και πίσω. Τιμή πώλησης
70.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη Νέα Νικομήδεια 5 στρέμματα πολύ
κοντά στο χωριό, ποτίζεται με κατάκλυση μέσω δικτύου. Τιμή
πώλησης 12.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στη Βέροια στο κέντρο με 74 τ.μ. ισόγειο,
74 τ.μ. υπόγειο και 30 τ.μ. πατάρι. Τιμή πώλησης 130.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στην Κεντρικής 45 τ.μ. με 45 τμ. πατάρι.
Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο στα Ασώματα 3.200 με ρεύμα,
νερό, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή πώλησης 110.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, 4ος με ασανσέρ,
ρετιρέ με πολύ καλή μόνωση 75 τ.μ. με τεράστιο μπαλκόνι που
κοιτά μπροστά. Έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-Κωδ. 94 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40
τ.μ. με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό
σημείο, τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ
καλό σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 201 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση.
Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε
220 τ.μ. οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε
468 τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό
σημείο. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο
κέντρο. Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ.,
1ος όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα
ροδάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

πλωμα αυτοκινήτου, άδεια εργασίας
βιογραφικό και συστάσεις. Μισθός,
ασφάλιση και ποσοστά. Παραλαβή
δικαιολογητικών με συνέντευξη στα
κεντρικά γραφεία μας, Θεσσαλονίκης 45 Βέροια www.securitytsiflidis.
gr-sales@securitytsiflidis.gr- Τηλ.
2331027102.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ με πείρα και
αγάπη για τα παιδιά αναλαμβάνει τη
φύλαξη βρεφών και νηπίων. Τηλ.: 6987
910004.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση
γερόντων και για 24ωρη απασχόληση, καθαριότητα γραφείων και σκάλες.
Τηλ.: 6946 479828.
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ - ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ-Επιστήμων ζητεί
σύζυγο-σύντροφο έως 40 ετών, για σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6949 215864.
ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από τη Βέροια,
επιθυμεί γνωριμία με κοπέλα 25-40 ετών. Τηλ.: 6974 706470.
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή
σχέση. Τηλ.: 6984 040769.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ

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

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

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή
στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και συνέπεια
στο χρόνο. Τηλ.: 6944 764477 κ. Δημήτρης.

Ζητείται τεχνίτης επιπλοποιός
για μόνιμη εργασία. Τηλ.: 6987
501595.
Από το Φροντιστήριο «ΟΜΙΛΟΣ» ζητούνται: Φυσικός, Χημικός και Μαθηματικός. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 23310 21021.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον
Προμηθέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα,
σε προχωρημένη κατάσταση η οικοδομή.
Τηλ.: 6944 764477 & 23310 27796.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
-Υπόγειο κυρια χρήση 90 τ.μ.
-Ισόγειο κύρια χρήση 90 τ.μ.
-Όροφος κύρια χρήση 90 τ.μ.
-2ος όροφος κύρια χρήση

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

90 τ.μ., σύνολο 360 τ.μ.. Έχει

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

ριστοτέλους 21, στο κέντρο

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

6945 541642 (Ζαφείρης) &

κλιματισμό κα ασανσέρ. Ατης Βέροιας. Πληροφορίες:
6972 605550 (Βασίλης)

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

80.000€

125 μ2   1ος όροφος   4Δ-

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

ΣΚΧΛΚ WC ΑΠ διαμπερές

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

110.000€

30.000€

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

90 μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚ-

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

ΧΛΚ ΑΠ θ. σταθ. ατ. λέβη-

50.000€

τας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

κτίσμα εντός οικοπέδου

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣ-

900 μ2 40.000€

ΚΤΛΚ 48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

287 μ2 με θέα 40.000€

68 μ2   2ος όροφος λούξ

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

τζάκι ατ, θερμ. αποθήκη θ.

110 μ2 κέντρο 75.000€

σταθμ. 65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστη-

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

μα 118 μ2 κέντρο (νοικια-

85 μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ.

σμένο) 140.000€

θερμ. κέντρο 55.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοι-

1444 μ2 Γιοτζαλίκια

κία 90 μ2   εντός οικοπέ-

14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

δου 800 μ2 σούπερ λούξ

409 μ2 Γιοτζαλίκια

CMYK
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P Οι περισσότερες νέες μολύνσεις
στην αμερικανική ήπειρο. Τώρα το καταλάβατε; Ρωτήστε και
τους Ινδιάνους.
P Τώρα που το
ξανασκέφτομαι, εγώ
παχαίνω από το κρίμα της αγάπης. Κρίμα
να το πετάξουμε αυτό,
κρίμα να το πετάξουμε
εκείνο.

Και φέτος με την αγάπη το καλοκαίρι θα το
φάμε από σαλόνι, σε κουζίνα και κρεβατοκάμαρα
κ.ο.κ. Τα τελευταία χρόνια
επιμένουμε φανατικά εσωτερικό τουρισμό…

P

P Είναι αυτό που
λέμε, το κρίμα στον
λαιμό σου. Κι ακόμη
παρακάτω.

Το ζώδιό μου λέει
πως τα ερωτικά μου θα πάνε χάλια. Σαν να βλέπεις 30
χρόνια την ίδια σελίδα.

P

P Μου ήλθε μήνυμα στο κινητό για
γρήγορο αδυνάτισμα
στο σπίτι. Και γιατί δεν
παίρνουν στο σταθερό;

P Η παλιά λαϊκή κατά-

ρα τού να σου καεί το βίντεο, σήμερα είναι να σου
χαλάσει το λάπτοπ.

P Τα κινητά τα αλλάζου-

P Γρήγορο αδυνάτισμα στο σπίτι, είναι
λογικά σεκιουριτάς να φυλάει το ψυγείο.

με και χωρίς να χαλάσουν
ντε.

Με πήρε φίλη που
ετοιμάζεται για γάμο να με
ρωτήσει πόσα χρόνια χρειάζονται από τον
νόμο για να θεμελιώσει σύνταξη χηρείας. Άμα
είναι προνοητικός ο άνθρωπος.

P Και:

P

P Δήλωσε εμπειρικός βοτανολόγος ο ψευτο-

γιατρός. Γιατί, υπάρχουν και άλλοι βοτανολόγοι;

P

πανδρέου και κατέληξε στο ΚΑΤ. Αυτός θα το
φάει στο τέλος το κεφάλι του. Δεν του έφτασαν
τα δικά μας.

P Η χειρότερη μέρα της πανδημίας η περασμένη Κυριακή. Ίσως επειδή τύγχανε και η μεγαλύτερη του έτους.

Έπεσε ξανά από το ποδήλατο ο Πα-

Ένα πρωί η σύζυγος λέει στον άντρα:
-Άντρα, θα πάω στο βουνό για ραδίκια.
-Πήγαινε γυναίκα, της απαντά.
Βράδιασε και η γυναίκα ακόμα να φανεί. Ο άντρας ανήσυχος πάει στην αστυνομία.
-Κύριε αστυνόμε θέλω να δηλώσω ότι της εξαφάνιση της γυναίκας μου.
-Πήγαινε σπίτι και θα πάμε να τη ψάξουμε.

Το πρωί η αστυνομία πάει στο σπίτι και λέει ότι
δεν τη βρήκανε.
Περνά και η δεύτερη μέρα και πλέον ο σύζυγος
ανησυχεί πολύ. Έρχεται το βράδυ, οπότε ξαφνικά
η γυναίκα του εμφανίζεται.
-Πού είσαι γυναίκα μου και ανησύχησα, τι σου
συνέβη;
-Άσε, άντρα μου τι να σου πω. Εκεί που μάζευα ραδίκια, με βρίσκουν τρεις τύποι με αρπάζουν και με πάνε σε ένα καλύβι και τι να σου λέω;
Τρεις μέρες με βιάζανε!
-Τρεις μέρες; Αφού δύο έλειπες.
-Θα ξαναπάω κι αύριο!
Κ.Π.

Κορωνοϊός: Δημιουργούνται ειδικά δωμάτια
καραντίνας στα ξενοδοχεία
Τη δημιουργία δωματίων - χώρων απομόνωσης στις ξενοδοχειακές μονάδες για τις περιπτώσεις επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του
νέου κορωνοϊού των οποίων η κλινική κατάσταση δεν απαιτεί νοσηλεία, προβλέπει η Κοινή
Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Υγείας και Τουρισμού.
Όπως τονίζεται, η λύση αυτή προσωρινού
χαρακτήρα συμπληρώνει τη δημιουργία πλέγματος ξενοδοχείων «καραντίνας» και επιτρέπει
το ασφαλές άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού.
«Γι’ αυτό και τα όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ
ισχύουν κατ’ ελάχιστον έως ότου οριστεί στην
οικεία Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, κατάλυμα
για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώ-

πων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19»,
αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
Με την συγκεκριμένη ΚΥΑ ορίζεται ότι για καταλύματα έως
10 δωματίων απαιτείται η ύπαρξη ενός δωματίου καραντίνας, για
καταλύματα έως 50 δωματίων απαιτείται η ύπαρξη δύο δωματίων καραντίνας και για καταλύματα
άνω των 50 δωματίων απαιτείται
αριθμός δωματίων καραντίνας ίσος με το 3% της συνολικής δυναμικότητας των δωματίων του
καταλύματος.
Ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε πως «η
ασφαλής επανεκκίνηση
του ελληνικού τουρισμού είναι η πρώτη μας
προτεραιότητα. Σήμερα
ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό βήμα που εμπεδώνει αυτό το αίσθημα
ασφάλειας. Δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε καθημερινά προσηλωμένοι
σε αυτόν τον στόχο».
Μεταξύ άλλων, ορίζεται πως η
εγκατάσταση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος απομόνωσης επιβεβαιωμένων περιστατικών
COVID-19, θα πρέπει να διαθέτει τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Να είναι χώρος ορισμένος αποκλειστικά εντός οριοθετημένης περιοχής για το σκοπό της απομόνωσης
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
Να είναι χωροταξικά απόλυτα διακριτή και κατά προτίμηση απομακρυσμένη σε σχέση με την υπόλοιπη
ξενοδοχειακή δομή, με την οποία δεν
πρέπει να μοιράζεται κοινόχρηστους

χώρους παραμονής.
Να υπάρχει τηλεφωνική γραμμή με 24ωρη
δυνατότητα επικοινωνίας για έκτακτες ανάγκες.
Να υπάρχει δυνατότητα ιατρικής παρακολούθησης των κρουσμάτων, σύμφωνα με τις
ανάγκες, και να διασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες σε περιπτώσεις
που η κλινική κατάσταση των ασθενών απαιτεί
επαναξιολόγηση ή παρέμβαση.
Να διαθέτει καλά αεριζόμενα δωμάτια με
ατομική τουαλέτα. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα
για επαρκή φυσικό αερισμό, πρέπει ο τεχνητός
αερισμός να παρέχει 100% φρέσκο αέρα χωρίς
ανακύκλωση.
Να υπάρχει η υποδομή, καθώς και τα απαραίτητα αναλώσιμα για την εφαρμογή των
μέτρων ατομικής υγιεινής και την καθαριότητα
και απολύμανση των επιφανειών στα δωμάτια.
Να υπάρχει προκαθορισμένη διαδικασία

αλλαγής και καθαρισμού κλινοσκεπασμάτων
και λοιπού ιματισμού ξεχωριστά από αυτά του
υπολοίπου καταλύματος, καθώς και διαδικασίες ασφαλούς αποκομιδής των μολυσματικών
απορριμμάτων τα οποία πρέπει να υπόκεινται
σε κατάλληλη επεξεργασία κατά αντιστοιχία
των προβλέψεων της με αριθμό 146163/2012
Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Β΄1537).
Να διασφαλίζεται η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων από εκπαιδευμένο προσωπικό, που διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας.
Οι υπηρεσίες των γευμάτων να παρέχονται
στα δωμάτια από προσωπικό, που αφήνει το
γεύμα έξω από την πόρτα του δωματίου.
Πηγή Cnn.gr

