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-Έκανε λόγο για προσπάθεια κάλυψης της ομηρίας του 
Δημάρχου, από μέλη της παράταξής του

-Της έκλεψαν την ταχυδρομική τσάντα με 9.500 ευρώ συντάξεις

Σελ. 3 Σελ. 9

Απολύμανση σε οικισμούς Ρομά 
του Δήμου Αλεξάνδρειας για την 

αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού

Ξεκινάει αρχές Ιουλίου το πολιτιστικό 
καλοκαίρι στο Δήμο Βέροιας, με 

φιλόδοξη «εύηχη πόλη» τον Σεπτέμβριο

-Για τις φετινές 
εκδηλώσεις μίλησε 

στον ΑΚΟΥ 99.6 
ο πρόεδρος της

 ΚΕΠΑ Θ. Κορωνάς

Εξιχνιάστηκε η ληστεία 
σε γυναίκα ταχυδρόμο 

που έγινε πριν από ένα χρόνο 
στην Κουλούρα Ημαθίας

Συνέντευξη Κουτσογιάννη χθες 
στη Νάουσα:  «Ο Δήμαρχος ζήτησε 
εξαρχής συνεργασία, όχι στήριξη. 

Τι μεσολάβησε στο μεταξύ;»
 

Σελ. 3

Σελ. 3

Μειώθηκε η κούρσα από 3,70 
σε 3,40 ευρώ, ελέω ΦΠΑ

Ο Δημήτρης 
Χριστοφορίδης 

επανεξελέγη πρόεδρος 
των προπονητών 

ποδοσφαίρου Ημαθίας

Σελ. 2

Σελ. 8
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Αναμενόμενη και 
απαραίτητη η παράταση για 
την δήλωση τετραγωνικών

  Στην Ελλάδα ως γνωστόν τίθεται μια καταληκτική 
ημερομηνία για να ακολουθήσουν παρατάσεις επί 
παρατάσεων. Σε τέτοιο βαθμό που πλέον ο πολίτης 
δεν δείχνει αντανακλαστικά και θεωρεί δεδομένη 
την παράταση, επομένως πηγαίνει με το πάσο του. 
Στην περίπτωση όμως την δήλωσης στους δήμους 
για την τροποποίηση των τετραγωνικών των ακινήτων 
που διαθέτετε, ήταν μεν αναμενόμενη η παράταση, 
αφού έληγε στις 30 Ιουνίου και πήγε στις 31 
Αυγούστου, αλλά και επιβεβλημένη. Η κατάσταση 
των προηγουμένων μηνών με την καραντίνα και τις 
απαγορεύσεις κυκλοφορίας, καθώς και η μετέπειτα 
λειτουργία των δήμων με ελλιπές ωστόσο προσωπικό 
λόγω αδειών ειδικού σκοπού και την εξυπηρέτηση του 
κοινού με τους περιορισμούς των ειδικών υγειονομικών 
πρωτοκόλλων, καθιστούσε απαραίτητη την παράταση, 
προκειμένου να προσέλθουν άπαντες και να δηλώσουν 
τις αλλαγές προκειμένου να αποφύγουν μετέπειτα 
πιθανές κυρώσεις και πρόστιμα.  
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ΟιΚορεάτεςαγαπούν
καικαταναλώνουν

τηνελληνικήκομπόστα
ροδάκινου

Σε μιαπολύ καλή εμπορικήΑγορά εξελίσσεται ηΝότιος
Κορέαγιατηνελληνικήκομπόσταροδάκινου,αφού,σύμφωνα
μεταστοιχείαηΕλλάδαεξήγαγεπροςτηΝ.Κορέα,το2019,
4.700τόνουςκονσέρβαςσυνολικήςαξίας5,1εκατ.δολαρίων.

Οι Κορεάτες κατανάλωσαν με ευχαρίστηση την ελληνική
κομπόστα ροδάκινου και όπως δήλωσε στοΑΠΕ-ΜΠΕ ο
πρόεδρος τηςΕΚΕΚ.Αποστόλου, αυτό είναι αποτέλεσμα
τηςδουλειάςτωνΕλλήνωνΚονσερβοποιώνπουτρέχουνεδώ
και χρόνια για τηνπροώθηση τουπροϊόντος.Πέρα τούτου,
πρόσθεσε, ο μηδενισμός των δασμώνσε συνδυασμό με τη
διατήρησήτουςστηνεκείαγοράγιατουςάλλουςπρομηθευτές
τηςΝότιαςΚορέας (Κίνα,Αφρική,Χιλή)δημιούργησαντοσυ-
γκρικτικόπλεονέκτημαγιατηνΕλλάδα.

ΗγενικότερηεκτίμησηείναιότιοιεξαγωγέςστηνΚορεάτικη
Αγοράαγγίζουντο70%καιαυτόπουεπιδιώκειηΕΚΕ,είναιη
ποιότητατηςπρώτηςύληςπουανεβάζειταστάνταρτηςΕλλά-
δαςστονδιεθνήανταγωνισμό.

Οημαθιώτηςφοιτητήςπου
διαπρέπεισταθεσσαλικά
ποδοσφαιρικάγήπεδα!

ΟημαθιώτηςΘόδωροςΣουγκάρης,είναιφοιτητήςστοΙστορικό-Αρ-
χαιολογικό τουΠανεπιστημίουΘεσσαλίας, αλλά καταφέρνει ναδιακρί-
νεται εκτόςαπό τααμφιθέατρα τουπανεπιστημίου και στα θεσσαλικά
ποδοσφαιρικάγήπεδα!Ο21χρονοςφοιτητήςτατελευταία3χρόνιαείναι
βασικό μέλος τηςποδοσφαιρικής ομάδας τουΒελεστίνου «ΡήγαςΦε-
ραίος»,πουαγωνιζότανστηνΓ’Εθνικήτο2017-18καιστησυνέχειαστο
τοπικό,στηνθέσητουμέσου,αποτελώνταςβασικό«γρανάζι»στηνκυα-
νόλευκημηχανήτουΡήγα.ΟΘόδωροςείναιγιοςτηςανιψιάςτουπρώ-
ηνυπουργού,ευρωβουλευτήκαιαντιπρύτανηΓιώργουΠαπαστάμκου,
Βίκης, οοποίοςπαρακολουθεί και καμαρώνει τηνανοδικήπορεία του
ανιψιούτουκαισταακαδημαϊκάκαισταποδοσφαιρικάγήπεδα.Νατου
ευχηθούμενασυνεχίζειναδιαπρέπεικαισταδύο!

Μειώθηκε
η κούρσα
από 3,70 

σε 3,40 ευρώ,
ελέω ΦΠΑ

Εάν πάρετε περισσότερα ρέστα
πληρώνοντας με 5ευρο μια κούρσα
ταξί,μηναναρωτηθείτε  εάνέγινελά-
θος.Τοκόμιστροόντωςμειώθηκεαπό
3,70σε3,40ευρώ,λόγωμείωσηςτου
ΦΠΑκαιίσωςείναιαπότιςλίγεςμειώ-
σειςπουπρακτικά τις αντιληφθήκαμε
στηνεφαρμογήτους…

Στηδημοσιότηταοιφωτογραφίεςτης33χρονης,
γιατηναπαγωγήτου10χρονουκοριτσιού

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελλη-
νικήΑστυνομία το βράδυ τηςΤρίτης
τα στοιχεία και τις φωτογραφίες της
33χρονηςσυλληφθείσηςγιατηναπα-
γωγήτου10χρονουκοριτσιούπρινα-
πόδύοεβδομάδεςστηνΚάτωΤούμπα
Θεσσαλονίκης, μια υπόθεσηπουσυ-
νεχίζει να απασχολεί τοπανελλήνιο.
Πρόκειται για τηνΕιρήνηΜούρθου
τουΚοσμά και της Ευαγγελίας, η ο-
ποίαγεννήθηκετο1987.Σεβάροςτης
ασκήθηκεποινική δίωξη για αρπαγή
ανηλίκου με σκοπό να μεταχειριστεί
ο δράστης τον ανήλικο σε ανήθικες
ασχολίες μη έχοντας συμπληρώσει
οανήλικοςτα14έτη,βιασμό,γενετήσιαπράξημεανήλικο–παθόνταοοποίοςδεσυμπλήρωσεταδώδεκαέτη,πορνο-
γραφίαανηλίκουπουδενσυμπλήρωσετοδωδέκατοέτοςτηςηλικίαςτου,προμήθειακαικατοχήναρκωτικώνουσιώνγια
αποκλειστικάιδίαχρήσηκαιέκθεση.Ησυγκεκριμένηδημοσιοποίηση,χρονικήςδιάρκειαςέωςτις22-12-2020,σύμφωνα
μετηνΕισαγγελικήΔιάταξη,αποσκοπείστηνπροστασίατουκοινωνικούσυνόλου,τωνανηλίκων,τωνευάλωτωνήανί-
σχυρωνπληθυσμιακώνομάδων καιπρος ευχερέστερηπραγμάτωση τηςαξίωσης τηςΠολιτείας για τον κολασμό των
παραπάνωαδικημάτων.Γιαπαροχήοποιασδήποτεπληροφορίας,οιπολίτεςμπορούνναεπικοινωνούνμετηνΥποδιεύ-
θυνσηΠροστασίαςΑνηλίκωντηςΔιεύθυνσηςΑσφάλειαςΘεσσαλονίκης,στατηλέφωνα2310-388456και2310-388458.
Εξασφαλίζεταιηανωνυμίακαιτοαπόρρητοτηςσυνομιλίας.

Σε απελπισία βρίσκονται αγρότες στην περιοχή των
Παλατιτσίων, αφού για δεύτερηφορά μέσασε ένα μήνα
έπεσανθύματακλοπήςτουμετασχηματιστήαπότηνγεώ-
τρησηπουχρησιμοποιούνγιαναποτίζουντιςκαλλιέργειές
τους.Οιεικόνεςμιλούναπόμόνεςτους,ενώτοθέμαείναι
χρόνια«πληγή»πουδυστυχώςούτεηαστυνομία,ούτεη
ΔΕΗμπόρεσε ναβρει λύση.Δυστυχώςόμωςοι αγρότες

πρέπει να βρουν λύση ανάμεσα στα τόσαπροβλήματα
που αντιμετωπίζουν για να μην χάσουν την παραγωγή
τουςλόγωέλλειψηςνερού.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα στην ση-
μερινή εκπομπή Λαϊκά&Αιρετικά στον ΑΚΟΥ 99.6 στις 
13.00-14.00, όπου θα μιλήσει ένας από τους πληττόμε-
νους αγρότες.

Αγανακτισμένοι αγρότες από το συνεχές πλιάτσικο
στους μετασχηματιστές
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Στο πλαίσιο στοχευμένων 
δράσεων για την καταπολέμη-
ση της διάδοσης των ναρκω-
τικών ουσιών, συνελήφθησαν 
στις 23 Ιουνίου 2020 συνολικά 
4 ημεδαποί άνδρες - σε τρεις 
διαφορετικές περιπτώσεις - για 
καλλιέργεια κάνναβης.

Ειδικότερα, στην πρώτη πε-
ρίπτωση συνελήφθησαν 2 ημε-
δαποί άνδρες σε περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, από αστυνο-
μικούς του Γραφείου Ασφάλει-
ας του Αστυνομικού Τμήματος 
Παιονίας, καθώς διαπιστώθη-
κε να καλλιεργούν σε δασώδη 
παραποτάμια περιοχή 17 δεν-
δρύλλια κάνναβης ύψους έως 
90 εκατοστών. 

Επίσης σε έρευνες που έγιναν στις οικίες τους βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν ακόμα 2 δενδρύλλια κάνναβης και μικρο-
ποσότητες κάνναβης.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη ένας ημεδαπός 
άνδρας σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας, καθώς σε έρευνα της οικίας 
του διαπιστώθηκε να καλλιεργεί στην αυλή 5 δενδρύλλια 
κάνναβης ύψους έως 70 εκατοστών, τα οποία κατασχέθη-
καν όπως και ποσότητα κάνναβης βάρους 7,1 γραμμαρίων 

που βρέθηκε στο εσωτερικό του σπιτιού.
Στην τελευταία περίπτωση, συνελήφθη ένας ημεδαπός 

άνδρας σε περιοχή της Χαλκιδικής, από αστυνομικούς της 
Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας 
Πολυγύρου, καθώς σε έρευνα της οικίας του βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν 4 δενδρύλλια κάνναβης που καλλιεργούσε 
σε γλάστρες, καθώς και μικροποσότητα κάνναβης.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν 
σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγε-
λείς.

Εξιχνιάστηκε η ληστεία σε γυναίκα 
ταχυδρόμο που έγινε πριν από ένα 

χρόνο στην Κουλούρα Ημαθίας
-Της έκλεψαν την ταχυδρομική τσάντα με 9.500 ευρώ για συντάξεις

Η αναλυτική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας οδή-
γησε στην εξιχνίαση ληστείας που έγινε το πρωί της 26ης Ιουνίου 2019 σε περιοχή 
της Ημαθίας σε βάρος μιας ημεδαπής γυναίκας. 

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 4 ημεδαπών ανδρών για 
το αδίκημα της ληστείας κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, ένας από τους προαναφερόμενους, έχοντας καλυμμένο το πρόσω-
πο του με κουκούλα και χρησιμοποιώντας βία κατάφερε να αποσπάσει από την 
ανωτέρω ημεδαπή ταχυδρομικό πράκτορα μια τσάντα που περιείχε το χρηματικό 
ποσό των 9.500 ευρώ, που προοριζόταν για την πληρωμή των συντάξεων, καθώς 
και ένα κινητό τηλέφωνο. 

Στη συνέχεια μαζί με τους 3 συνεργούς του διέφυγαν με δύο οχήματα ένα από 
τα οποία είχαν αφαιρέσει τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας από περιοχή της Θεσσα-
λονίκης.

Το κλεμμένο όχημα εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα σε περιοχή της Ημαθίας 
και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του. Επίσης κατασχέθηκε και το δεύτερο όχημα 
που χρησιμοποίησαν για την διάπραξη της ληστείας.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθεί η τυχόν 
συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε σε βάρος τους 
υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Ξεκινάει αρχές Ιουλίου το πολιτιστικό 
καλοκαίρι στο Δήμο Βέροιας, με φιλόδοξη 

«εύηχη πόλη» τον Σεπτέμβριο
-Για τις φετινές εκδηλώσεις μίλησε στον ΑΚΟΥ 99.6 

ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ Θ. Κορωνάς
Πράσινο φως για έναρξη του πολιτι-

στικού καλοκαιριού από την 1η Ιουλίου, 
έδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και η 
ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, ετοιμάζεται για 
τις εκδηλώσεις που θα παρουσιάσει στο 
κοινό, τόσο της Βέροιας όσο και των Κοι-
νοτήτων, για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 
με το βλέμμα –παράλληλα- στον Σεπτέμ-
βριο και στην «Εύηχη Πόλη» που φέτος 
σκοπεύει να ανεβάσει περισσότερο τον 
πήχη. Για το πρόγραμμα της ΚΕΠΑ μί-
λησε στην εκπομπή «Πρωινές σημειώ-
σεις», στον ΑΚΟΥ 99.6, ο πρόεδρος Θε-
όφιλος Κορωνάς ο οποίος αναφέρθηκε 
στα πρότζεκτ αλλά και στις ιδιαιτερότητες 
των φετινών εκδηλώσεων που  –λόγω 
κορωνοϊού- θα ακολουθήσουν τα μέτρα 
ασφαλείας και προστασίας που επιβάλ-
λονται από το Υπουργείο Υγείας και θα 
ξεκινήσουν αρχές Ιουλίου.

Πρώτη ενότητα, οι «νότες δροσιάς» 
με τον Γιώργη Χριστουδούλου να δίνει συναυλίες στις γειτο-
νιές αφιερωμένες στον Αττίκ. Ακολουθούν στα μέσα Ιουλίου 
οι προβολές του «θερινού κινηματογράφου», καταρχάς στις 
κοινότητες όπου θα προβληθούν ταινίες για όλη την οικογένεια 
και στη συνέχεια, στην πόλη της Βέροιας σε συνεργασία με τα 
Προξενεία.

Από τις 15 Ιουλίου και μετά ανοίγει το θερινό θέατρο του 
Άλσους για παραστάσεις και παραγωγές που αποφάσισαν να 
περιοδεύσουν.

Ένα τρίο, με Σκιπιτάρη (κλαρίνο), Σαρακατσάνο (πιάνο) και 
Μαίρη Δούτση (τραγούδι) θα δώσει συναυλίες σε κοινότητες 
του Δήμου Βέροιας, ενώ μέσα στον φετινό προγραμματισμό 
του Ιουλίου περιλαμβάνεται και μια νέα δράση, που εστιάζει 
στην δημιουργία μιας μικρής κινητής μουσικής σκηνής (μου-
σικό περίπτερο) που θα βρίσκεται κάθε φορά σε άλλο σημείο 
της πόλης και πάνω από αυτή τη σκηνή θα χαρίζουν μουσικές 
στιγμές και  παραστάσεις στο κοινό, τοπικοί καλλιτέχνες, δύο 
τον αριθμό λόγω χωρητικότητας, με ένα ή δύο όργανα.

Όλα αυτά βέβαια, με το υγειονομικό πρωτόκολλο που θα 
εξυπηρετηθεί από την ΚΕΠΑ με την πρόσληψη εκπαιδευμένου 
προσωπικού εταιριών, διότι –όπως είπε ο πρόεδρος- το υπάρ-
χον προσωπικό δεν επαρκεί.

Να επισημάνουμε ότι στις εκδηλώσεις θα πρέπει να τηρη-

θούν οι αποστάσεις ακόμα και στους ανοιχτούς χώρους και το 
κοινό θα πρέπει να είναι «καθήμενο», σε οριοθετημένο χώρο 
(προφανώς με κιγκλιδώματα) ώστε να είναι ασφαλείς όλοι, τό-
σο ο  διοργανωτής φορέας όσο και  ο κόσμος.

Για το θέατρο Άλσους, θα ακολουθηθούν οι όροι που προ-
βλέπουν την χρήση του θεάτρου στο 75% (πλέον) της χωρητι-
κότητάς του και ενδεχομένως με την απόσταση του ενός και όχι 
ενάμιση μέτρου, μεταξύ των θεατών.

Όπως επεσήμανε ο κ. Κορωνάς, το «Άλσος» θα διατεθεί 
δωρεάν στα καλλιτεχνικά σχήματα προς ένδειξη συμπαράστα-
σης και στήριξης των Δήμων στην Τέχνη και τον Πολιτισμό, με 
απόφαση της ΚΕΔΕ, ειδικά για το φετινό καλοκαίρι.

Εύηχη Πόλη
Εάν όλα πάνε καλά (υγειονομικά) θα ακολουθήσει τον Σε-

πτέμβριο –όπως είπε ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ- ένα φιλόδοξο 
πρόγραμμα εκδηλώσεων στο πλαίσιο της «Εύηχης Πόλης» 
που μεταφέρεται για τις αρχές του Φθινοπώρου, λόγω της 
πανδημίας. «Εάν η πρόταση και το αίτημά μας στο ΥΠ.ΠΟ. για 
χρηματοδότηση έχει μια ευνοϊκή αντιμετώπιση, τότε η «Εύηχη» 
σε επίπεδο ονομάτων και μουσικών σχημάτων θα είναι πολύ 
δυνατή» τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ, με αισιόδοξη διάθεση 
και πρόθεση για το φετινό «φτωχότερο» γενικά πολιτιστικό κα-
λοκαίρι.

Σοφία Γκαγκούση

Συνελήφθησαν 4 άτομα σε διαφορετικές 
περιπτώσεις για καλλιέργεια κάνναβης

Εντοπίστηκαν συνολικά 28 δενδρύλλια κάνναβης 
σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Χαλκιδικής

Συνέντευξη Κουτσογιάννη 
χθες στη Νάουσα:

 «Ο Δήμαρχος ζήτησε εξαρχής 
συνεργασία, όχι στήριξη. 

Τι μεσολάβησε στο μεταξύ;»
 -Έκανε λόγο για προσπάθεια κάλυψης της ομηρίας του 

Δημάρχου, από μέλη της παράταξής του 
και δήλωσε ανοικτός σε κάθε συνεργασία

Ένα σχέδιο πρακτικού σύμπραξης 
με ημερομηνία 3 Ιουνίου, που του είχε 
στείλει ο δήμαρχος Νικόλας Καρανι-
κόλας στο πλαίσιο της προσπάθειας 
συνεργασίας των δύο συνδυασμών, 
παρουσίασε στους δημοσιογράφους 
ο τέως δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάν-
νης, σε συνέντευξή του το απόγευμα 
της χθεσινής Τετάρτης, τονίζοντας ότι 
ο δήμαρχος πρότεινε μια σύμπραξη 
των δύο δημοτικών παρατάξεων μέσω 
αυτού του πρακτικού, για να πετύχει τη 
χρησιμοποίηση προσώπων που δεν 
εκλέχθηκαν μαζί του.

«Το κείμενο αυτού του πρακτικού κάνει ξεκάθαρη και σαφή την πρόθεσή του για το 
πώς οραματίστηκε την πρότασή του, αυτή που είχε κάνει δύο μέρες πριν στη συνεδρί-
αση του δημοτικού συμβουλίου…» τόνισε ο κ. Κουτσογιάννης, χαρακτηρίζοντας μέρα 
με τη νύχτα τα όσα έλεγε πριν και όσα λέει σήμερα, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα. «Άρα, εγώ καλά κατάλαβα τι ζητούσε εξαρχής ο δήμαρχος, ούτε λέω ψέμα-
τα, απεχθάνομαι τα ψέματα. Η τιμή και η αξιοπρέπεια πρέπει να αποκαθίσταται, όσο 
κι να κατανοώ πως όσα έγιναν ήταν αποτέλεσμα των πιέσεων που δέχθηκε μέσα στην 
ομάδα του…»

Ο κ. Κουτσογιάννης τόνισε πως όσα είπε στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου ο κ. 
Καρανικόλας, δεν συνάδουν με όσα διατείνεται ότι θέλει να πετύχει.

«Τι μεσολάβησε στο μεταξύ; Συνεργασία ζήτησε εξαρχής, όχι στήριξη. Έκανε μια 
έντιμη έκκληση για βοήθεια. Το ίδιο πρόσωπο, όμως, εμφάνισε μια άλλη εικόνα στη 
συνέχεια. Ήλθε με μια ομιχλώδη πρόθεση συναίνεσης πλέον. Από τον ρεαλισμό και 
την πολιτική γενναιότητα, πέρασε στην ακατανόητη οπισθοχώρηση, αφού στο μεταξύ 
οργίασαν οι δυνάμεις της οπισθοδρόμησης με ονοματεπώνυμο…» τόνισε ο τέως δή-
μαρχος, σχολιάζοντας ότι ο δήμαρχος όχι απλώς ανέχτηκε τις απαράδεκτες συμπερι-
φορές από την ομάδα του, αλλά τις νομιμοποίησε κιόλας με τη συμπεριφορά του.

Μιλώντας για το μνημόνιο συνεργασίας που πρότεινε η παράταξή του, υπογράμμι-
σε ότι δεν είναι τελεσίγραφο, δεν προσβάλλει τον δήμαρχο ούτε τον ακυρώνει.

«Είναι ένα πλαίσιο πολιτικών αρχών και συνεργασίας, σε γνώση της τοπικής κοι-
νωνίας, με οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Διαφωνεί ή συμφωνεί με το μνημόνιο; Γιατί τελι-
κά τέτοια απόκλιση μεταξύ του γραπτού του κειμένου και του προφορικού του λόγου;» 
αναρωτήθηκε ο κ. Κουτσογιάννης. Μιλώντας επίσης για προσπάθεια κάλυψης από 
την πλευρά του δημάρχου της πραγματικής ομηρίας από μέλη της παράταξής του, 
που τον ακυρώνει ως δήμαρχο, με ένα ανηλεές σφυροκόπημα από μέλη του…».

«Προσωπικά κρατάω την επιθυμία του δημάρχου για συνεργασία. Εύχομαι να 
κινηθεί προς τα εμπρός, θέτοντας στο περιθώριο το δηλητήριο που δέχθηκε από την 
παράταξή του. Δεν θέλουμε χαμένες ευκαιρίες στον Κοινό Τόπο. Θέλω να πιστεύω ότι 
ούτε ο ίδιος το θέλει. Οι συνεργασίες δεν πρέπει να εδράζονται στην ανάγκη για τις 
καρέκλες. Εμείς είμαστε ανοικτοί σε κάθε συνεργασία. Ο τόπος μας έχει ανάγκη από 
μεγάλες αποφάσεις. Με ειλικρίνεια και σταθερότητα. Κάτι που ωστόσο δυστυχώς έχει 
εκλείψει».

Η συνέντευξη δόθηκε παρουσία των δημοτικών συμβούλων κ. Βαλσαμίδη, Βασι-
λειάδου, Δάγγα, Δολδούρη, Λαζαρίδου, Μαλάκη, Παρθενόπουλου, Φουντούλη 
και του ανεξάρτητου κ. Σαμαρά.

Κ.Π.
φωτο: naoussanews.gr



Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 79 του 
Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε την παρ. 1 του 
άρθρου 78 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αλεξάνδρειας, προκειμένου να συ-
γκροτήσει το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών 
και Προσφύγων, ως συμβουλευτικό όργανο του 
Δήμου, για την ενίσχυση της ένταξης των μετανα-
στών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία, 
απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους εκπροσώ-
πους αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκ-
προσώπησης μεταναστών και προσφύγων που 
δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αλεξάνδρειας.

Τα συμβούλια ένταξης μεταναστών και προ-
σφύγων αποτελούνται από έντεκα (11) μέλη, τα ο-
ποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. 
Ως μέλη ορίζονται έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι και 
πέντε (5) εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φορέων 
συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προ-
σφύγων.

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ένταξης Μετα-
ναστών και Προσφύγων είναι:

α) η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημά-
των που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρό-
σφυγες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια 
του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην 
τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή.

β) Η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανά-
πτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των 
μεταναστών και προσφύγων και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων 
που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών 
υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες και

γ) Η διοργάνωση σε συνεργασία με τον δήμο Αλεξάνδρειας εκδηλώσε-
ων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού 
πληθυσμού.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι αναγνωρισμένοι φορείς συλλογικής 

εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων που δραστηριοποιούνται στα 
διοικητικά όρια του Δήμου Αλεξάνδρειας να καταθέσουν αίτηση συμμετο-
χής στο Σ.Ε.Μ.Π., αναγράφοντας σε αυτήν τα πλήρη στοιχεία του εκπρο-
σώπου του συλλόγου (τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση, ηλεκτρονική δι-
εύθυνση) καθώς και του αναπληρωτή του, μέχρι την 29/06/2020. Η αίτηση 
θα συνοδεύεται από αντίγραφο καταστατικού του συλλόγου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο 
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Αλεξάνδρειας, Γραμματεία 
Δημοτικού Συμβουλίου: κα Ζαρκάδα Ολυμπία, γραφείο 4, 1ος όροφος, Ε-
θνικής Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια, τηλέφωνο  επικοινωνίας 2333350113.

                             Η πρόεδρος
του Δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Όλγα Μοσχοπούλου 
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Οι Σκανταλιάρηδες  -  The Elfkins
Προβολές:    Παρασκευή 26/6 – Σάββατο 27/6  στις 

20.40
της Ούτε φον Μούνχοου-Πολ
Ξωτικά και ζαχαροπλάστες σε μια ταινία κινουμένων 

σχεδίων για παιδιά

Οι Μεταφραστές  -  Les Τraducteurs
Προβολές:    Πέμπτη 25/6 – Κυριακή 28/6 -  Δευτέρα 

29/6 – Τρίτη 30/6 – Τετάρτη 1/7 στις 21.00
Παρασκευή 26/6 – Σάββατο 27/6  στις 22.00

του Ρεζί Ρουανσάρ

Ενας από τους μεταφραστές του, είναι κι ο Μανώλης 
Μαυροματάκης.

Πρωταγωνιστούν: Ρικάρντο Σκαρμάτσιο, Ολγκα Κι-

ριλένκο, Λαμπέρ Γουιλσόν, Σίντσε Μπαμπέτ Κνούντσεν, 
Εντουάρντο Νοριέγκα, Μανώλης Μαυροματάκης, Αλεξ 
Λόθερ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-
γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω 
σύνδεσμο: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     25/6/20 - 1/7/20

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλο-

γος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών 
Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροιας ευχαριστεί θερμά 
τους κάτωθι: 

1. Τον Πρόεδρο κ. Στέργιο Διαμάντη, τον Διευ-
θυντή κ. Θωμά Αχτσή και  όλο το Δ.Σ της ΔΕΥΑ 
Βέροιας που επιλέγουν να είναι δίπλα μας, στο 
πλευρό μας, με κάθε τρόπο, με ουσιαστικό ενδι-
αφέρον και πολύ ανθρωπιά ευχόμαστε υγεία και 
δημιουργικότητα.

2. Την επιχείρηση με είδη προικός ΚΟΥΓΙ-
ΟΥΜΤΖΙΔΗΣ για την  δωρεά  υφασμάτων για τις 
ανάγκες του εργαστηρίου μας.

3. Ανώνυμη κυρία για την δωρεά πρωινού γεύ-
ματος στα παιδιά και το προσωπικό του Κέντρου 
υπέρ αναπαύσεως Ζωής Μιχαηλίδου

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος 
του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ευχαριστήριο του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος»
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά τον κ. Γεώργιο 

Μαντζαρίδη για τη δωρεά δύο παιδικών ποδηλάτων, προς κάλυψη των αναγκών οικο-
γενειών που συνδράμουμε στο πλαίσιο του ευρύτερου κοινωνικού μας έργου.

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά, με κίνητρο την ανιδιοτελή αγάπη, από συμπολίτες 
μας προς τον «Έρασμο», συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της παροχής των 
υπηρεσιών του Συλλόγου μας, άρα και της ποιότητας ζωής των ωφελούμενών μας.

ΑΔΑ: Ω7Α7Ω9Ο-ΩΦΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                          Βέροια 24.06.2020
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                          Αρ. Πρωτ. 11644
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡ.ΜΕΛ: 38/2020 
CPV: 45321000-3, 45331000-6 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου & 13ου Δημοτικού 

Σχολείου Βέροιας» 
 1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό 

διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  «Ενερ-
γειακή αναβάθμιση 6ου & 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» 
προϋπολογισμού  620.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθε-
ώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας 
Έργων  Οικοδομικών και ΗΜ  

2. Ταξινόμηση έργου κατά  CPV: 45321000-3, 45331000-6, Κωδι-
κός NUTS: EL 521 

3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω 
της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της δια-
δικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον αρ 
συστήματος 90531 

4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλε-
κτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016,  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών την 09.07.20 ημέρα Πέμπτη και  ώρα λήξης της υ-
ποβολής των προσφορών 15:00 μ.μ. Την 15.07.20 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09:00 θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, 
από την  Επιτροπή Διαγωνισμού..  

5. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της  
προσφοράς είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό  
για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης  
σε  έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 
2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής (χαμηλότερη προσφορά). 

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι: 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
- Α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον είναι 
κοινοπραξία οικοδομικών Α2 και άνω με ΗΜ Α2 και άνω ή εταιρεία με 
οικοδομικά και ΗΜ Α2 και άνω  

- Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έ-
χουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Έ-
νωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ε-
φόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κα-
τηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

 Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τη-
ρούνται επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δημοπρατού-
μενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυ-
ητικής επιστολής συμμετοχής   ύψους εννιά χιλιάδων εννιακόσια 
ενενήντα δύο ευρώ (9992,00 €) και θα απευθύνεται στον Δήμο Βέ-
ροιας και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των εννέα (9) μηνών και 
τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης  (άρθρο 97 
παρ. 3 και άρθρο72 παρ. 1α  του Ν. 4412/2016, δηλαδή πρέπει να 
έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 15-05-2021. 

8.  Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει  τους ΚΑ 
02.64.7331.003 του προϋπολογισμού του έτους 2020 του Δήμου και 
προέρχεται από Επιχειρησιακό πρόγραμμα : ¨Κεντρική Μακεδονία 
2014-2020¨ 2019ΕΠ00810014 

9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης του 
έργου είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365)  ημερολογιακές ημέρες. 

10. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» 
δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα  ακολουθεί τις προβλέψεις της 
υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16). 

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονο-
μική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας. 

 Ο Αντιδήμαρχος  Τεχνικών, Υπηρεσίας 
Δόμησης –Περιουσίας  και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

 Τσαχουρίδης Αλέξανδρος  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για το Συμβούλιο ένταξης Μεταναστών 

και Προσφύγων του Δήμου Αλεξάνδρειας



Για ένα νομοθέτημα 
για τις μικροχρηματοδο-
τήσεις από την Κυβέρνη-
ση της ΝΔ που αποτελεί 
έναν μικρό αντιπροσω-
πευτικό καθρέφτη της 
πρωτοπόρας, μη φοβικής 
Ελλάδας, ικανής να κι-
νητοποιήσει το επιχειρη-
ματικό της πνεύμα, την 
ανταγωνιστικότητα, την 
προσαρμοστικότητα και 
τον δυναμισμό της, έκανε 
λόγο ο Αν. Γεν. Γραμμα-
τέας ΚΟ της ΝΔ και Βου-
λευτής Ημαθίας κ. Λάζα-
ρος Τσαβδαρίδης από το 
βήμα της Βουλής.

Ο κ. Τσαβδαρίδης τό-
νισε ότι η σύγχρονη Ελ-
λάδα «αφήνει οριστικά 
στο περιθώριο τα πέτρινα 
χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, των σκευωριών και των «παραμά-
γαζων» που διέβρωναν την πολιτική ζωή του τόπου μας,  
των απειλών, των τζάμπα μαγκιών, της λάσπης στον 
ανεμιστήρα, της δολοφονίας χαρακτήρων, του κυνηγιού 
της αριστείας, της λοιδορίας της επιχειρηματικότητας, του 
στραγγαλισμού της παραγωγικότητας. Μία Ελλάδα που 
κάποιοι ήθελαν να την καταντήσουν αποκλειστικά χώρα 
επιδομάτων, κρατικοδίαιτης λογικής, μετριοκρατίας, ήσσο-
νος προσπάθειας.»

Αναφερόμενος ειδικότερα στο νομοσχέδιο για τις 
μικροχρηματοδοτήσεις, ο Βουλευτής Ημαθίας σημεί-
ωσε ότι εν μέσω μίας πρωτόγνωρης υγειονομικής 
κρίσης η Κυβέρνηση της ΝΔ ξεδιπλώνει μία σειρά 
πρωτοβουλιών που δεν έχουν απλά στόχο τη στή-
ριξη της οικονομίας αλλά κυρίως τη στήριξη της κοι-
νωνίας που εργάζεται και που δίνει στους αριθμούς 
προστιθέμενη αξία, νόημα και ουσία.

Ειδικότερα, τόνισε ότι μέσω της σύστασης ιδρυ-
μάτων μικροχρηματοδοτήσεων, που θα παρέχουν 
τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων μέχρι 25.000 
ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, η Κυβέρ-
νηση δίνει βαθιά ανάσα βιωσιμότητας σε μία σειρά 
κατηγοριών δικαιούχων που «έβλεπαν με το τη-
λεσκόπιο» τη συνήθη τραπεζική χρηματοδότηση, 
καθώς δεν μπορούσαν να παράσχουν τις εξασφαλί-
σεις που απαιτεί η τραπεζική ενωσιακή νομοθεσία. 

«Με αυτό το νομοθέτημα η Κυβέρνηση δεν σχεδιάζει 
απλά τρόπους ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας εν μέσω 
πανδημίας. Θέτει το πλαίσιο της θωράκισης της κοινωνικής 
συνοχής και δικαιοσύνης, της τόνωσης της απασχόλησης, 
της διασφάλισης της αξιοπιστίας και της διαφάνειας, της 
εμπέδωσης της πίστης του μέσου Έλληνα σε ένα καλύτερο 
αύριο, που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Κανέναν περιθωρι-
οποιημένο, κανέναν αποκλεισμένο, κανέναν αδικημένο», 
επισήμανε χαρακτηριστικά.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του 

Δημητρίου και της Ανδριάνας, το γένος 
Χολέβα, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ ΛΟΥΪΖΑ 
του Δημητρίου και της Αικατερίνης, το 
γένος Στάχταρη, που γεννήθηκε στη 

Λάρισα και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευ-
τούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέ-
ροιας.

Κατανεμήθηκε η 6η δόση 
114 εκατ. σε Δήμους 

και Περιφέρειες 
από τους ΚΑΠ, 
για μισθούς και 

λειτουργικές δαπάνες 
-Πόσα πήραν οι 3 Δήμοι και η Π.Ε. Ημαθίας

Συνολικά 114.444.110,44 ευρώ κατανεμήθηκαν στους Δήμους και τις Περιφέρειες 
της Χώρας, με δύο Αποφάσεις της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών 

Τα χρήματα προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, δηλαδή δεν είναι επιπλέον πρόσθετη επιχορήγηση του Κράτους προς τους 
ΟΤΑ.

Σημειώνεται, επίσης, ότι δεν πρόκειται για κάποια έκτακτη εξέλιξη, αλλά για την ανα-
μενόμενη τακτική 6η δόση από τους ΚΑΠ για το τρέχον έτος.

Αναλυτικότερα:
 Κατανέμονται 106.553.861,93 ευρώ από τους ΚΑΠ των Δήμων, ως έκτη τακτική 

επιχορήγηση έτους 2020 σε όλους τους Δήμους της Χώρας.
Τα χρήματα προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών 

τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους, καθώς επί-
σης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές Αποφάσεις του Υπουργεί-
ου έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

 Στους τρεις Δήμους της Ημαθίας η επιχορήγηση κατανεμήθηκε ως εξής:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ -   411.016,44 ευρώ
ΒΕΡΟΙΑΣ - 702.034,03 ευρώ
 ΝΑΟΥΣΑΣ - 344.923,52  μείον προκαταβολή 18.300, αποδοτέο ποσό: 326.623,52 

ευρώ
 Επίσης κατανέμονται 7.890.248,51 ευρώ από τους ΚΑΠ των Περιφερειών, ως έκτη 

(ΣΤ’)τακτική επιχορήγηση έτους 2020σε όλες τις Περιφέρειες, προς κάλυψη λειτουργι-
κών και λοιπών γενικών δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την κατα-
βολή αντιμισθίας στα Αιρετά όργανά τους.

Η Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας έλαβε στην 6η δόση, 1.110.391,60 ευρώ.

Λ. Τσαβδαρίδης: 
Οι μικροχρηματοδοτήσεις 

δίνουν βαθιά ανάσα βιωσιμότητας 
στην υγιή επιχειρηματικότητα!
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Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου
Εξετάσεις για πιστοποιητικό 
επαγγελματικής επάρκειας 

οδικών μεταφορέων
Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσα-

λονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι 
οι εξετάσεις απόκτησης πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας 
οδικών μεταφορέων θα διεξαχθούν με πρώτη ημέρα εξέτασης τη 
Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020. 

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα ειδικών εξετά-
σεων ADR και στην αίθουσα εξέτασης Κ.Ο.Κ. της Διεύθυνσης Μετα-
φορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης (Καλοχώρι).

Λόγω των μέτρων του κορωνοιού, ο ακριβής αριθμός των ημερών 
που θα διαρκέσουν οι εξετάσεις, καθώς και οι ώρες προσέλευσης θα 
καθοριστούν, αφού προηγουμένως οριστικοποιηθεί ο ακριβής αριθ-
μός των υποψηφίων.

H κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητρο-

πολίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελε-
ήμων:

 Την Κυριακή 28 Ιουνί-
ου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου Αλεξανδρείας και θα τε-
λέσει χειροτονία Ιερέως. 

 Την Κυριακή 28 Ιουνίου 
στις 7:00 μ.μ. θα λάβει μέ-
ρος στον Πολυαρχιερατικό 
Πανηγυρικό Εσπερινό στον 
πανηγυρίζοντα Παλαιό Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό των Αγί-
ων Αποστόλων Παύλου και 
Πέτρου Βεροίας.

 Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου το 
πρωί θα λάβει μέρος στην 
Πολυαρχιερατική Θεία Λει-
τουργία 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 Πο-
λυαρχιερατικό 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 Παύ-
λου Κυμίνων. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας 

έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται , μπορούν  να 
τα  προσφέρουν για  το  
Γηροκομείο Βέροιας ,στο 
υπόγειο της Δημοτικής Α-
γοράς.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Tετάρτη 24 Ιουνί-

ου 2020 στις 11.30 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλε-
ξάνδρειας η Βασιλική Λουκοβίτου σε 
ηλικία 68 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Tετάρτη 24 Ιουνί-

ου 2020 στις 6.30 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Γεωργιανών η 
Νίκη Γεωρ. Χαριλαου (Γαππα) σε 
ηλικία 81 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 25 Ιου-

νίου 2020 στις 11.00 π.μ. από τον Ιε-
ρό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ο Ανδρέας Γεωρ. Χαρατζί-
δης σε ηλικία 92 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

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¨

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-

νο
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 υπάρ-

χουν)
7. Αποδεικτικά ξένης γλώσσας και Η/Υ (εφόσον υπάρ-

χουν)
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 δι-
εύθυνση 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 Πρό-
εδρο 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 δια-
βιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 
να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής 
συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομέ-
νων 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 Συμ-
βουλίου 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 πλα-
τεία Ωρολογίου και Προμηθέα. Παρακολούθηση Θ. Λει-
τουργίας Οσίου Εφραίμ, συνέχεια κοιλάδα Τεμπών, θα 
περάσουμε απέναντι στο εκκλησάκι της Αγίας Παρα-
σκευής, το μεσημέρι θα ανηφορήσουμε στον παραδο-
σιακό 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 Δευτέ-
ρα-Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή τις ώρες 10-12 το πρωί.

Το Δ.Σ.
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ΘΕΜΑΤΑΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ2020
Ο “ΛΑΟΣ” και το Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” κοντά στο μαθητή

Πάντα μέσα στα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων
Φροντιστήριο“ΟΜΙΛΟΣ”-Μ.Αλεξάνδρου38-τηλ.:2331021.021,29.435

ΛύσειςκαιαπαντήσειςκάθεΣάββατοστηνηλεκτρονικήδιεύθυνση:www.omilosfr.gr

ΔΕΙΤΕΣΤΟwww.omilosfr.grτιςαπαντήσεις
στηνΙστορίαΠροσανατολισμού



Την παραμονή στο ρόστερ της 
ομάδας ακόμα τριών παικτρι-
ών, ανακοίνωσε ο Αγροτικός 

Αστέρας Αγ. Βαρβάρας. αφού την νέα 
περίοδο θα αγωνίζεται στην Α’ εθνική 
κατηγορία 

Αναλυτικά:
ΑνανέωσεηΔΕΣΠΟΙΝΑΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ

Η 17 χρονη παίκτρια παίζει στον αγροτικό α-
στέραΑγίαςΒαρβάραςεδώκαι4χρόνια.Φοράειτο
νούμερο11στηνφανέλατηςκαιηθεσητηςειναιδε-
ξίΜπακκαιστόπερ.Ειναιμιαπαίκτριαπουέχειπε-
ράσειαπότηνπροεπιλογήτηςεθνικήςκορασίδων.

Μαθήτρια της ΓΛυκείουπουαυτό το διάστημα
είναιυποψήφιαστιςπανελλαδικέςεξετάσεις.

Ηδήλωσητηςπαίκτριας:
Ανυπομονώπολύ για το φετινό πρωτάθλημα.

Εύχομαιυγείασεολες τιςσυμπαικτριεςμουκαινα
έχουμεμιασεζόνχωρίςτραυματισμούς.Καλήεπιτυ-
χίασεόλεςτιομάδες.

Ηδιοίκησητηςεύχεταικαλήσυνεργασίακαικαλή
πρόοδο.

ΑνανέωσεκαιηΡΑΦΑΕΛΑΦΕΙΜ
ΗΡαφαέλαεναςδυναμικόςχαρακτήραςείναι26

χρονών και παίζει στην ομάδα 9 χρόνια σαν δεξί
μπακ.Φοράει το νούμερο
12στηφανέλατης.

Ηδήλωσητηςπαίκτριας:
Εύχομαι αυτήν την α-

γωνιστική σεζόν να μην
υπάρξει τραυματισμός σε
καμίαπαίκτριακαιναδώ-
σουμεόλεςμαςτοκαλύτε-

ροδυνατό.τοόνειρομαςπραγματοποιήθηκεστόχος
τώραείναιναέχουμεαξιοπρεπείςεμφανίσεις.

ΚαλήσυνεργασίαΡαφαέλα.

Άλλη μια θεσσαλονικια θα στελέχωση την
ομάδατουΑγροτικούΑστέραΑγιάςΒαρβάρας,η
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.

Είναι 24 χρόνων και σπουδάζειΜηχανολόγος
μηχανικόςστοΑΠΘ.Θαπαίξειμετονούμερο1στη
φανέλα της.Ηπανύψηληπαίκτριαθαπροστατεύει
τα δίχτυα της ομάδας μας. Ξεκίνησεποδόσφαιρο
απόμικρήηλικία και εχει αγωνιστεί στις ακαδημίες
τουΠΑΟΚ ,στονΆρη ,στονΑγροτικόΑστέραΕυο-
σμουκαιστηςΝεφέλεςΚατερίνης.

Ηδήλωσητηςπαίκτριας
Για του χρόνου εύχομαι μια υγιή χρονιά χωρίς

τραυματισμούςκαιναφτάσουμεόσοπιοψηλάγίνε-
ταιστοφετινόπρωτάθλημα.

ΚαλήεπιτυχίαΕυαγγελίαμας...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ηδιοίκησηευχαριστείθερμάγια τηνάριστησυ-

νεργασία τουςπροπονητές που στελέχωσαν όλα
τα τα τμήματα της ομάδαςμας για την αγωνιστική
σεζόν 2019-2020. Κ6-Κ10 :ΣΟΥΛΙΩΤΗΑΓΓΕΛΟ
Κ12-Κ14: ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗΚ16 :ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΑΝΤΡΙΚΗΟΜΑΔΑ :ΚΑΜΠΑΣΑΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΕΊΑΟΜΑΔΑ:ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΑΝΤΩΝΗ

Ηδιοίκησηευχαριστείθερμάγια τηνάριστησυ-
νεργασία τουςπροπονητές που στελεχώσαν όλα
τα τα τμήματα της ομάδαςμας για την αγωνιστική
σεζόν2019-2020.

Κ6-Κ10:ΣΟΥΛΙΩΤΗΑΓΓΕΛΟ
Κ12-Κ14:ΣΟΥΛΙΩΤΗΙΩΑΝΝΗ
Κ16:ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΑΝΤΡΙΚΗΟΜΑΔΑ:ΚΑΜΠΑΣΑΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΕΊΑΟΜΑΔΑ:ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΑΝΤΩΝΗ

Την ανανέωση της συνεργασίας,
για μία ακόμη χρονιά, με τηΜαρία
Δελησάββα ανακοίνωσε η ΒΕΡΟΙΑ
2017.

Αναλυτικά:
Ακόμημιαανανέωσηγιατηνομα-

δαμαςμε τηνΜαρίαΔελησάββα να
συνεχίζειγια4χρόνιαμεταχρώματα
τηςΒέροιας.Ευχόμαστεολόψυχατην
δίκημαςΜαρίας υγεία καιπολλές ε-
πιτυχίεςγιαένακορίτσιπουβρίσκεται
από τηνπρώτηστιγμήστην οικογέ-
νειαμας.

ΔήλωσηΜαρίαςΔελησαββα: Η
ομάδατηςΒέροιας2017είναιτοδεύ-
τερο μου σπίτι, νιώθω τόσο τυχερή
πουβρίσκομαιμε τέτοιουςανθρώ-
πους που σε κάνουν να νιώθεις
τόσο όμορφα.Θα δώσω τον κα-
λύτερο μου εαυτό  ούτωςώστε η
ομάδαμουφέτος ναπετύχει τους
στόχουςτης.
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Νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τον 
Δημήτρη Χριστοφορίδη να επα-
νεκλέγεται στην θέση του Προ-

έδρου, απέκτησε ο Σύνδεσμος Προπο-

νητών Ποδοσφαίρου Ημαθίας.

.Πρόεδρος εξελέγη καιπάλι οΔημήτρηςΧριστο-
φορίδης,ενώτιςάλλεςθέσειςπήρανοι:

ΑναπληρωτήςΠρόεδρος:ΓιάννηςΜαντζιαρίδης
Α΄Αντιπρόεδρος:ΤόληςΤερζής
Β΄Αντιπρόεδρος:ΜέρκοςΚαραλιόπουλος
Γεν.Γραμματέας:ΓιάννηςΚερλίδης
Ταμίας:ΤάσοςΑνθυμιάδης
Μέλη: Χρήστος Ζαρογιάννης, ΓιώργοςΑπόσο-

γλουκαιΑλέξηςΔρένος.
Νασημειώσουμε ότι ηπροσέλευση των μελών

ήταν ικανοποιητική καθώςπαραβρέθηκαν 41προ-
πονητέςκαιτα…σασπένςτηςβραδιάςήταν:

-ΙσοψήφησανοΤάσοςΧουρσουζίδηςμετονΑλέ-
ξηΔρένο και κατόπιν κλήρωσηςαναδείχθηκεμέλος
τηςΔιοίκησηςοΑλέξης

ΤιμήθηκεοΓιώργοςΟρφανίδης
Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, η

διοίκηση τουΣυνδέσμουαπένειμε τιμητικήπλακέτα
στονΓιώργοΟρφανίδηοοποίοςεπίδεκαετίεςπρό-
σφερε στοΗμαθιώτικοποδόσφαιρο από την θέση
τουπροπονητή.

πηγή: .24oresimathia.gr

ΟΔημήτρηςΧριστοφορίδης
επανεξελέγηπρόεδροςτων

ΠροπονητώνΠοδοσφαίρουΗμαθίας

Γυναικείοποδόσφαιρο
Την παραμονή τριών ακόμη παικτριών 

ανακοίνωσε ο Αγροτικός Αστέρας
Αγ. Βαρβάρας

ΧάντμπολΑ1γυναικών
Στη ΒΕΡΟΙΑ 2017 για μία ακόμη χρονιά 

η Μαρία Δελησάββα
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Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθεί 
απολύμανση σε οικισμούς Ρομά για την αποφυγή διάδοσης του 
Κορωνοϊού-COVID-19, παρόλο που δεν υπάρχει, μέχρι στιγμής, 
κάποιο κρούσμα κορωνοϊού στους κατοίκους.

 Οι Δημοτικοί οδοί στους οποίους θα γίνει η απολύμανση είναι 
οι οικισμοί του Αγίου Γεωργίου, Λιανοβεργίου, Κεφαλοχωρίου και 
Παλαιόχωρας.

Η απολύμανση θα γίνει από εγκεκριμένο ανάδοχο και με σκεύα-
σμα εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ και θα συνοδεύεται από Δελτίο στοι-
χείων ασφαλείας προϊόντος (MSDS)

 Η απολύμανση θα πραγματοποιηθεί σε τρεις διακριτές εφαρ-
μογές, σε διαφορετικές ημερομηνίες μεταξύ τους. Πιο αναλυτικά, οι 
εργασίες θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Πρώτη εφαρμογή απολύμανσης:
Πέμπτη 25/06/2020, Ξημερώματα Παρασκευής
23:30 – 05:00 Αλεξάνδρεια, Οικισμός Αγίου Γεωργίου
Παρασκευή 26/06/2020, Ξημερώματα Σαββάτου
00:00 – 00:30 Οικισμός Παλαιόχωρας
01:00 – 01:30 Οικισμός Λιανοβεργίου
02:00 – 02:30 Οικισμός Κεφαλοχωρίου
Δεύτερη εφαρμογή απολύμανσης :
Πέμπτη 02/07/2020, Ξημερώματα Παρασκευής
23:30 – 05:00 Αλεξάνδρεια, Οικισμός Αγίου Γεωργίου
Παρασκευή 03/07/2020, Ξημερώματα Σαββάτου
00:00 – 00:30 Οικισμός Παλαιόχωρας
01:00 – 01:30 Οικισμός Λιανοβεργίου
02:00 – 02:30 Οικισμός Κεφαλοχωρίου
 Τρίτη εφαρμογή απολύμανσης :
Πέμπτη 09/07/2020, Ξημερώματα Παρασκευής
23:30 – 05:00 Αλεξάνδρεια, Οικισμός Αγίου Γεωργίου
Παρασκευή 10/07/2020, Ξημερώματα Σαββάτου
00:00 – 00:30 Οικισμός Παλαιόχωρας
01:00 – 01:30 Οικισμός Λιανοβεργίου
02:00 – 02:30 Οικισμός Κεφαλοχωρίου
 ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι κάτοικοι θα πρέπει να λάβουν τα εξής μέτρα για την προστα-

σία τους:
– Να μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα κατά την διάρκεια των 

ψεκασμών και για τουλάχιστον μία ώρα μετά.
-Να παραμείνουν οι Δημότες σε κλειστούς χώρους με κλειστά 

παράθυρα και κλειστά κλιματιστικά
– Να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης (π.χ. ρού-

χα, παιχνίδια κ.τ.λ.)
– Να δίδεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των ατόμων με 

προβλήματα υγείας.

Απολύμανση σε οικισμούς Ρομά του Δήμου Αλεξάνδρειας 
για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού

Έως τις 31 Αυγούστου 2020 παρατείνονται 
οι δηλώσεις των ιδιοκτητών στους Δήμους 

με τα πραγματικά τετραγωνικά των ακινήτων τους
Παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου 2020 η δυνατότητα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων να δηλώσουν στους  

Δήμους, τα  αδήλωτα τετραγωνικά των ακινήτων τους   με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός 
Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Η προθεσμία έληγε κανονικά στις 30 Ιουνίου και η παράτασή της μέχρι το τέλος Αυγούστου δίνει την ευκαι-
ρία στους ιδιοκτήτες να δηλώσουν την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων τους στους Δήμους προκειμένου να 
γλιτώσουν από αναδρομικές χρεώσεις και πρόστιμα. 

Στο Δήμο Βέροιας, το Γραφείο 3 λειτουργεί κανονικά για την εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών  ενώ όπως επι-
σημαίνεται από το Υπουργείο, για τους κατόχους αυθαίρετων κτισμάτων που θα ενταχθούν στη ρύθμιση των 
αυθαιρέτων η προθεσμία δήλωσης των αδήλωτων τετραγωνικών θα συμπίπτει με την νέα προθεσμία που ανα-
μένεται να δοθεί για την τακτοποίηση αυθαιρέτων ακινήτων. 

Εάν δεν δηλωθούν εμπρόθεσμα τα πρόσθετα τετραγωνικά μέτρα μετά τη λήξη της προθεσμίας της δή-
λωσης, θα ισχύσουν ξανά οι προηγούμενες διατάξεις που προέβλεπαν αναδρομικές οφειλές με πρόστιμα, οι 
οποίες θα ενεργοποιηθούν είτε όταν αρχίσουν οι διασταυρώσεις των στοιχείων του ΔΕΔΔΗΕ με τα στοιχεία του 
Ε9, στα οποία έχουν πλέον πρόσβαση οι ΟΤΑ της χώρας, είτε όταν ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ή οι κληρονό-
μοι του ζητήσουν πιστοποιητικό μη οφειλής ΤΑΠ για μεταβίβαση, γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς του 
ακινήτου. 

Η πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://tetragonika.
govapp.gr/. Για να εισέλθει κάποιος σ’ αυτήν και να διεκπεραιωθεί η διαδικασία δήλωσης των «ξεχασμένων» 
τετραγωνικών, απαιτούνται τα ακόλουθα τέσσερα βήματα: 

Βήμα 1: Σύνδεση στο σύστημα μέσω των στοιχείων πρόσβασης (μέσω user name και κωδικού πρόσβα-
σης) στο TAXISnet. 

Βήμα 2: Δημιουργία μιας δήλωσης για κάθε ακίνητο για το οποίο ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προχωρήσει στη διόρθωση των στοιχείων των τετραγωνικών μέτρων, επιλέγοντας αρχικά τον δήμο στον 
οποίο ανήκει. 

Βήμα 3: Επιλογή του ακινήτου που επιθυμεί να διορθώσει από τη λίστα όλων των ιδιοκτησιών του και τροποποίηση του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με τα πραγματικά, τα οποία έχουν 
δηλωθεί στο Ε9. 

Βήμα 4: Υποβολή της δήλωσης. 
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Εννέα υποτροφίες 
στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας για προγράμματα 
σπουδών επαγγελματικής 

εκπαίδευσης
Εννέα υπο-

τροφίες σπου-
δ ώ ν  γ ι α  τ η ν 
Περιφέρεια Μα-
κεδονίας, όπως 
και για κάθε μία 
από τις 13 Περι-
φέρειες της Ελ-
λάδας, παρέχει 
ο θεσμός «Υπο-
τροφίες στις Πε-
ριφέρειες», που 
αποτελεί πρωτο-
βουλία των εκ-
παιδευτικών φο-
ρέων ΙΕΚ ΑΛΦΑ, 
Mediterranean 
Co l l ege ,  ΑΛ -
Φ Α  s t u d i e s 
(Κ.Δ.Β.Μ.2) και 
Mediterranean 
Professional Studies (Κ.Δ.Β.Μ.2), μέσω του θεσμού «Υποτροφίες στις Περιφέ-
ρειες» ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

Ο θεσμός εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
των εκπαιδευτικών φορέων, ενισχύοντας το δικαίωμα όλων των νέων στην 
εκπαίδευση, με στόχο να ικανοποιηθούν οι ανάγκες για σπουδές νέων με επι-
δόσεις στο λύκειο, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα χορηγηθούν εννέα (9) υποτροφί-
ες για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με κοινωνικοοικονομικά και ακαδημαϊκά 
κριτήρια (επίδοση στο λύκειο) σε οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών 
που ενδιαφέρει τους δικαιούχους, μεταξύ των ειδικοτήτων και των προγραμ-
μάτων σπουδών που παρέχονται από τους συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς 
φορείς. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της προκήρυξης, τα απαιτούμενα δικαιολογη-
τικά, τα κριτήρια επιλογής,  καθώς και η αίτηση συμμετοχής έχουν αναρτηθεί 
στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και είναι 
διαθέσιμα στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=62&proclid=4322
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 ως και την Πα-

ρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00.

Ζητείται εργοθεραπευτής/τρια 
για το ΚΕΜΑΕΔ

 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου 
Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ζητά εργοθεραπευ-
τή – εργοθεραπεύτρια για την κάλυψη των αναγκών του προγράμμα-
τος του.

Επικοινωνία 2331022223 8:00π.μ. έως 13:00μ.μ. 

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΑΔΑ: Ω52Ε7ΛΛ-60Κ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
Αρ. πρωτ. Φ2.3.3/41/ Φ2.3.3/41/6925(33)/23-06-2020 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής 

ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων  Π.Ε. 
Ημαθίας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έρ-
γου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση 
σήμανσης τμημάτων των υπ΄ αριθμών Ε.Ο. (10 & 11) : Σταυρός − 
όρια Ν. Πέλλας προς Γιαννιτσά, Ε.Ο. 15: τμήμα Αλεξάνδρεια - Δ.Δ. 
Σχοινά και Ε.Ο 4: τμήμα Αλεξάνδρεια - Σταυρός» με προϋπολογισμό 
900.000,00 ΕΥΡΩ.- CPV: [45233141-9]-Εργασίες συντήρησης οδών.

1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κα-
τηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 725.806,45€  ΕΥΡΩ.  (δαπά-
νη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,  απρόβλεπτα, απολογιστικά και αναθεώρηση)

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών   Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 
08-07-2020 και ώρα 10:00 π.μ 

Η υποβολή θα γίνει από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
φορείς στην Ελληνική Γλώσσα, σε     ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την 
με αριθμ.  117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (3821/Β) 
« Ρυθμίσεις Τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των 
Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης καθώς και των λοιπών 
τευχών δημοπράτησης διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο www.
promitheus.gov.gr, καθώς επίσης και στο διαδικτυακό τόπο της ανα-
θέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   imathia.pkm.gov.gr

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23313 53659, FAX επικοινωνίας 23313 
53650, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Καλημέρη Αναστασία 

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή 
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων Ο-
ΔΟΠΟΙΙΑΣ. και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 

βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Πα-
ραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την  
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

 δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού-
σας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό 
τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 
3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 

4.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγ-
γυητικής επιστολής ύψους 14.516,13 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 
εννέα (9) μηνών και 30 ημερών δηλ. μέχρι  08-05-2021 , μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι εννέα  (9) μήνες.

5. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (τέλη με-
ταβίβασης αυτοκινήτων) έτους 2020  με κωδικό 2131ΗΜΑ002I-
ΔΠ18, προϋπολογισμού 900.000,00 € που εγκρίθηκε με την υπ’ 
αρίθμ. 23/06-04-2020 (ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ) απόφαση Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα «Έγκριση 
τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας έτους 2020», και έχει εκδοθεί η απόφαση με  αρ. 
πρωτ. 462(23)/02-01-2020,  Α/Α 176 (ΑΔΑ: ΨΙΚ17ΛΛ-ΛΙ3),  (ΑΔΑΜ: 
20REQ006129951  2020-01-02) για την ανάληψη υποχρέωσης/
έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2020 και με 
αρ. 473 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής 
της Οικονομικής υπηρεσίας της ΠΚΜ. και η συμπληρωματική της 
με αρ. πρωτ. 225264(2087)/13-05-2020 με Α/Α 2036, (ΑΔΑ: ΩΗ-
Μ77ΛΛ-Υ51),  (ΑΔΑΜ: 20REQ006694332  2020-05-13)  και αρ. 
καταχώρησης 1993 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της 
Οικονομικής υπηρεσίας της ΠΚΜ.. 

6.  Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν4412/16  

7.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονο-
μική Επιτροπή της   Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.
ΔΗ.Σ. στις 23-06-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006910937) 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ 

Εκπαιδευτικά 
προγράμματα 
στα σχολεία

Το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων ενέκρι-
νε 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 Πρω-

τοβουλίας 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 πρόλη-
ψης, όσο και για τον εντοπισμό και αντιμετώπιση κρουσμά-
των 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 κιν-
δύνων, να θεμελιώσουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις και να ε-
νισχύσουν την αυτοεκτίμηση και την ψυχική ανθεκτικότητά τους.

Ομάδα στόχου-διεξαγωγή
Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές και τις μα-

θήτριες 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) διδα-
κτικές 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 εθελο-
ντών 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 κατα-
νοήσουν την δύναμη που έχει η συνεργασία πολλών εθελο-
ντών για ένα κοινό σκοπό, μέσω της ευχάριστης βιωματικής 
άσκησης και της συζήτησης που καθοδηγεί ο εισηγητής- εμ-
ψυχωτής. Οι μαθητές συνειδητοποιούν  τον αντίκτυπο που έ-
χουν 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 μαθή-

τριες της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και όλων των τάξεων Γυμνα-
σίου και Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης και Λυκείου Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης του Νομού Ημαθίας και προσαρμόζεται 
από τον εμψυχωτή ανάλογα με την ηλικία, το γνωστικό επί-
πεδο 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 Πρωτο-

βουλίας για το Παιδί»
Κοσμάς Παπαχρήστου, υπεύθυνος Επικοινωνίας και Εθε-

λοντισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί
Γραφεία Διοίκησης-Εθελοντών, Ανοίξεως 19 Βέροια, ΤΚ 

59131, τηλ. 2331029571
ΤΟ Δ.Σ.
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ΗΕλληνικήΒιομηχανίαΧυμώνΚ.ΔέδεςΑΣΠΙΣΑΕ,μιααπότις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίαςφρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,γιατηνκάλυψηθέσεωνεργασίαςδιαφό-
ρωνειδικοτήτωνστοεργοστάσιοτηςστοΖερβοχώριΗμαθίας.

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

αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας

(www.aspis.gr)ήαπευθείαςσταγραφείατηςεταιρείαςστοΖερβο-
χώριΗμαθίας.

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

έγγραφααπαιτείταιμιααπλήφωτοτυπία.
ΕπιπλέονπληροφορίεςΔ/νση:ΖερβοχώριΗμαθίας,59034

Τηλ:+30–2332303100,ΤμήμαΠροσωπικού:καΑλέκαΜπαράκου

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

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες/εργά-

τριεςπαραγωγής
•Επιστημονικόπροσωπικό (γεωπόνους, χημικούς, τε-

χνολόγουςτροφίμων,τεχνολόγουςγεωπόνους)
•Τεχνίτεςδιαφόρωνειδικοτήτων(μηχανικούς–ηλεκτρο-

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

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Email:info@almifoods.gr

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

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

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

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

 
 

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

 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.) 
 

 
 

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
22-26/06/2020

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

Πέμπτη 25-6-2020
13:30-17:30ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ19ΚΑΙ

ΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102
21:00-08:00ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ΚΟΝΙΤΣΗΣ15

ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ(περΚΤΕΛ)23310-62163

Φαρμακεία

Την εξειδικευμένη υποστήριξη των 
μαθητών με αναπηρία ή ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες καλύπτει η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

για το νέο σχολικό έτος
Τηναπόφασηγιατηνκάλυψητηςεξειδικευμένηςυποστήριξης

τωνμαθητώνμεαναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
για τησχολικήπερίοδο2020–2021υπέγραψεοΠεριφερειάρ-
χηςΚεντρικήςΜακεδονίαςΑπόστολοςΤζιτζικώστας.«ΗΠεριφέ-
ρειαΚεντρικήςΜακεδονίας,αξιοποιώνταςευρωπαϊκούςπόρους,
διασφαλίζει και για το επόμενο έτος τηνπαροχή εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής υποστήριξης σε 160 μαθητές με αναπηρία ή
ειδικέςεκπαιδευτικέςανάγκες.Είναιέναμείζονθέμαηεκπαιδευ-
τικήδιαδικασίαγι’αυτάταπαιδιά,τόσογιατοεκπαιδευτικόμας
σύστημα,όσοκαιγια τοκοινωνικόκράτος.Εμείςσυνδράμουμε
με όσα μέσα διαθέτουμεστην ένταξη τωνπαιδιώνστο εκπαι-
δευτικόσύστημακαιστηδιαρκήυποστήριξηστην εκπαιδευτική
διαδικασία τωνμαθητώνμε αναπηρία ή ειδικές ανάγκες.Πρό-
κειται για μαθητέςπου για ολόκληρη ή ορισμένηπερίοδο της
σχολικής τους ζωής εμφανίζουνσημαντικές δυσκολίεςμάθησης
εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών
προβλημάτων,ψυχικώνκαινευροψυχικώνδιαταραχώνοιοποί-
ες, σύμφωναμε τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη
διαδικασία της σχολικήςπροσαρμογής και μάθησης.Αυτά τα
παιδιάέχουμεχρέοςναταυποστηρίξουμεκαινατουςδώσουμε
τηνευκαιρίανασυμμετέχουνισότιμαστηνεκπαίδευση»,τόνισεο
ΠεριφερειάρχηςΚεντρικήςΜακεδονίαςΑπόστολοςΤζιτζικώστας.
Οιμαθητές,πουωφελούνταιαπότην«Εξειδικευμένηεκπαιδευτι-
κήυποστήριξηγιατηνένταξημαθητώνμεαναπηρίαή/καιειδικές
εκπαιδευτικέςανάγκες (έτους2020-2021)» τηςΠεριφέρειαςΚε-
ντρικήςΜακεδονίαςείναιόσοιπαρουσιάζουννοητικήαναπηρία,
αισθητηριακέςαναπηρίεςόρασης (τυφλοί,αμβλύωπεςμεχαμη-
λήόραση), αισθητηριακέςαναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι),
κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές
ομιλίας λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία,
δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία,
σύνδρομοελλειμματικήςπροσοχήςμεήχωρίςυπερκινητικότητα,
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμααυτισμού),ψυχικές
διαταραχέςκαιπολλαπλέςαναπηρίες.Προβλέπεταιηπρόσληψη
τωναπαραίτητωναναπληρωτώνΕιδικούΒοηθητικούΠροσωπι-
κού (ΕΒΠ) για την εξυπηρέτηση τωνμαθητώνπουαδυνατούν
νααυτοεξυπηρετηθούνκαθώςκαι οι απαραίτητοιαναπληρωτές
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) (ΠΕ25- Σχολικοί
Νοσηλευτές)γιαόσουςμαθητέςχρήζουνσχετικήςυποστήριξης.
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ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό15-5-2020έως30-6-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάου-
σας

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημα63
τ.μ.μεπατάρικαιυπόγειοστη
Βέροια,οδόςΤρύφωνος3.
Τηλ.:6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοι-
κίακοντάστο7οΔημοτι-
κό,75τ.μ.,μευπόγειο75
τ.μ.καιοικόπεδο200τ.μ.,
48.000 ευρώ.Τηλ.:6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙπωλείται
οικόπεδο433μέτρα (πε-
ριφραγμένοαμπέλι).Τιμή
22.000 ευρώ.Τηλ.:6971
879698.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη
ευκαιρία,πωλείταιοικόπε-
δο2στρ.,οικοδομήσιμο,
με θέα, σε ήσυχη τοπο-
θεσία.Τιμή25.000 ευρώ.
Τηλ.:6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπε-
δο στηΜέσηΒέροιας, 6
στρέμματα, τιμή 130.000
ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:
6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα επιπλωμένη,
Πλατεία Ωρολογίου, ο-
δόςΜιαούλη17,Βέροια.
Τηλ.:6977174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περί-

πτεροΑκροπόλεως,στην
καινούργια γέφυρα«Κού-
σιου».Τηλ.:6984108684.

ΠΙΝΔΟΥ&ΕΜ.ΠΑΠ-
ΠΑ γωνία ενοικιάζεται
κατάστημα45τ.μ.μεπα-
τάρι&W.C.,ανακαινισμέ-
νομε καινούργια κουφώ-
ματα.Τηλ.:6936554258.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

Κωδ: 106563 ΚΕΝΤΡΟ, Ξενοικιάζεται
Studio35τ.μ.,1ουορόφουυπερυψωμένου,
σεάριστηκατάσταση,αποτελείταιαπόέναν
μεγάλοενιαίοχώροκαιWC,βρίσκεταισεπολύ
κεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου,σεπολύκαλήτιμήμόνο:170€.Θαείναι
ελεύθεροαπό1/08/2020.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ:24438ΣΤΗΒΕΡΟΙΑπεριοχήΑνοίξε-
ως,ενοικιάζεταιμερικώςανακαινισμένηγκαρ-
σονιέρα50τ.μ.,μεκαλήκουζίνακαιμπάνιο
κατασκευή1972,1υ/δ,3οςόροφος ,χωρίς
ασανσέρ,μεατομικήθέρμανσηκαιελάχιστα
κοινόχρηστα,καινούργιασυνθετικάκουφώματα
καιενοίκιομόνο180€.Θαείναιελεύθεροαπό
20/7/2020.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115202ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Διαμέρισμα77
τ.μ.,καθ.και87τ.μ.μικτάκατασκευή1980,2
υ/δ,4οςόροφος,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,
ανακαινισμένοπολυτελώς ,άψογασυντηρη-
μένο,καταπληκτικόδιαμέρισμα,σεεξαιρετική
κατάσταση,σύγχρονεςπροδιαγραφές , και-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
απίστευταεργονομικό,οιχώροιτουλειτουργικοί,
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου, επιπλωμένο
,μεανελκυστήρα,μεδύοντουλάπες,μεηλι-
ακόθερμοσίφωνα,μεκλιματιστικό ,μεπολύ
μεγάληβεράντα, μεθωρακισμένηπόρτα,με
πολύωραίομπάνιο,γιααπαιτητικούςμισθωτές,
γωνιακό,τιμή280€.

ΚΩΔ:106507ΕΛΗΑ,Διατίθεταιέναωραι-
ότατοΔιαμέρισμα80τ.μ.σεΗμιόροφο,με2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,κομπλέεπιπλωμένο,
μεηλεκτρικέςσυσκευές,ηθέρμανσηείναιμε2
κλιματιστικάInverter,μεπολύμοντέρναδιακό-
σμηση,διαμπερές,μεμίαντουλάπα,θωρακι-
σμένηπόρταεισόδου,ηλιακόθερμοσίφωνα,σε
πολύκαλήτοποθεσία,μηνιαίομίσθωμα380€.
ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

Κωδ:23712-ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙανακαινισμένοΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας98τ.μ.μικτάκαι88τ.μ.καθ.στον3οόροφο.

Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κου-
ζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1968καιδιαθέτειΑτομικήθέρμανσηΠετρελαί-
ου,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,
ΠόρταΑσφαλείαςμετρίαινα,Ανελκυστήρα,A/C,
Έπιπλα,Διπλάτζάμια-Τιμή:270€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:14039-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστηνοδό

ΣαλαμίνοςμίαΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφά-
νειας100τ.μ.ισόγειασεσχετικάκαλήκατάστα-
σημεοικόπεδο600τ.μ..Αποτελείταιαπό2-3
ΥπνοδωμάτιασαλονοκουζίνακαιμπάνιοΔια-
θέτειεπίσηςθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο
καιμίαμεγάληαποθήκη.-Τιμή:220€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοπο-
θέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικαμινάδα),
επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλάπες
,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακόθερ-
μοσίφωνα,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,350€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867Ενοικιάζεταικάτωαπότονπε-

ριφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο6.000
τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,μηνιαίο
μίσθωμαμόνο600€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρόπο-

ληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλληλο
γιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwcενοίκιο
140€.

Κωδ:24286-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας55τ.μ.1οςορ.Αποτελείταιαπό2
Χώρους.Είναικατασκευασμένοτο2002καιδι-
αθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,Κουφώ-
ματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμιακαιηπόρτατου
θωρακισμένη,Τιμήπολύπροσιτήμόνο200€.

Κωδ: 24277 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας69
τ.μ.στον1οορ. Αποτελείταιαπό2Χώρους
μεκουζινάκικαιWC.Είναικατασκευασμένο
το2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεπε-
τρέλαιο, κουφώματακαινούργιασυνθετικάκαι
πόρταθωρακισμένη,Τιμή:200€.Διαθέτουμε
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινή-
τουαυτού.

Κωδ:24278-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητογραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας87τ.μ.1ος .Αποτελείταιαπό
2ΧώρουςκαιέχειδικότουWCκαικουζινάκι,
είναικατασκευασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική-μεπετρέλαιο,τακουφώματα
τουσυνθετικάμεδιπλάτζάμιακαιηπόρτατου
θωρακισμένη,ενοίκιο210€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106023ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ. Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Βρίσκε-
ταισεμεγάλοεμπορικόδρόμοκαισεσημείο
εξαιρετικήςπροβολής,σπάνιοκατάστημα,με
πολύλογικόμίσθωμαμόνο270€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106001ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κοντάστονΑγ.Αντώνιο,κατάαποκλειστικό-
τηταΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειθέρμανση
Κλιματισμός,-Τιμή:200€.

Κωδ105261Ενοικιάζεταικατάστημαστον
ΠεζόδρομοτηςΒέροιαςκατάλληλοκαιγιαυγει-
ονομικούενδιαφέροντος62τ.μ. καθ. Ισόγειο
και30τ.μ.πατάρι,τιμήπολύλογικήμόνο400€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105041ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Κατάστημα
80τ.μ.,κατασκευή70, Ισόγειο,ανακαινισμένο
μερικώς,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις
,μεμεγάληβιτρίνα,σεπολύκαλήτιμή,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαποκλει-

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

τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ:106424-ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταανακαινισμένηΓκαρσονιέρα
συνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3οόροφο
χωρίςανελκυστήρα.Μαζίμε τοΔιαμέρισμα
δίνεταικαιηΑέρινηΣτήλημεΔικαίωμαΔόμη-
σηςακόμη70τ.μ.επιπλέον.Αποτελείταιαπό1
Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένητο1991καιανακαινίστηκετο
2010.ΔιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομηΠετρελαίου
μεΩρομετρητές,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
ΑλουμινίουμεΔιπλάΤζάμια,Επιπλωμένοήκαι
χωρίςέπιπλα,Τέντες,Σκαλιάεισόδου,BBQ,με
Ανοιχτωσιά,μεπολύμεγάληβεράντα55τ.μ.,
σετιμήπροφοράςμόνο:47.000€. Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα70τ.μ.
μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σε
πολύκεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου, τοοποίοχρήζειανακαίνισης.Το
ακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετηγκαρσο-
νιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαιμπάνιο.
Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο25.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλο-
νοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995καιδιαθέτειθέρμανσημεσόμπαη
ότιάλλοθελήσειοαγοραστής,έχεικαινούργια
κουφώματααλουμινίουμεδιπλά τζάμια,και
ανελκυστήρα,έχειεπίσηςπάρκινγκπυλωτής,
αποθήκημέσακαιηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:
50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.Α-
ποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνα,
ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένητο2001

καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,έχει
απεριόριστηΘέα,τακουφώματααλουμινίουκαι
μίααποθήκη.Έχεικήπο,Τζάκι,BBQ,καιηλ.
Συσκευές,Μπαλκόνια24τ.μ.-Τιμή:200.000€.

Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένη το1960και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο
-Τιμή:80.000€.

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-
κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιογραφείο
39τ.μ.καιμε17,5τ.μ.αποθήκηστουπόγειο
1οςόρ.ψηλός οικοδομήτου1999,σεπολύ
καλήκατάστασηκαισεεξαιρετικάκαλήτιμή,χω-
ρίςθέρμανση.Πρόκειταιγιαέναπολύφωτεινό
καιγωνιακόακίνητοστοκέντροτηςπόλης,με
ανοιχτωσιάμπροστάτου,Τιμή28.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους, .Είναι κατασκευασμένο το
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Διπλάτζάμια -Τιμή:54.000€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58τ.μ.,

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:106027 ΡΑΧΗστηνπεριοχήΜΑ-

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

Κωδ:106516-ΠολυπλάτανοςΠΩΛΕΙΤΑΙ
επίπεδοωραιότατοΑγροτεμάχιοσυνολικήςεπι-
φάνειας27.313τ.μ.Τιμήμόνο55.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:106548-ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο

συνολικήςεπιφάνειας1508τ.μ.μέσαστοχωριό,
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,σεπολύκαλήτοποθε-
σία,Τιμή:30.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσιμο.
Τιμήεξαιρετικάχαμηλή,μόνο25.000€ευκαιρία
σίγουρη.

Κωδ.12734ΑΓΚΑΘΙΑΗΜΑΘΙΑΣπωλείται
οικόπεδο4.420τ.μ.τ.μ.,μέσαστοχωριό,εντός
σχεδίουάρτιοκαιοικοδομήσιμο,με ,σεπολύ
καλήγειτονιάμόνο45.000€όλομαζί.Πωλείται
καιτομισόστις25.000€Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106441-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙ-
ΚΟΠΕΔΟσυνολικήςεπιφάνειας4436τ.μ.,είναι
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,σεπολύκαλήγειτονιά,
τιμήπροσιτήμόνο:50.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
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Α)ΕργατώνΠαραγωγής
Β)Αδειούχωνκαιβοηθώνχειριστώνκλαρκ
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(ΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):

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

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α) Άνδρα ή γυναίκα
γιαβοηθόλογιστήπουνα
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τη
Βέροια, ζητά άνδρα ή
γυναίκααπό30έως50
ετώνγια τοΤμήμαΠω-
λήσεων.Προσφέρει μι-
σθό, πλήρη ασφάλιση,
αυτοκίνητο και κινητό.
Πληροφορίες στο 6947
021868.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΠΙΠΛΑ
Πωλούνται οικιακά έπιπλαμεταχειρισμένασε τιμή

ευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6977933532(κ.Απόστολος).



ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται

επαγγελματικόςχώρος50 τ.μ.,

πλήρως ανακαινισμένος, 1ος

όρ., γωνιακό, δίπλα σταΑστι-

κά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος βο-

ηθός φαρμακείου στη Βέροια.

Τηλ.:6947564217.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθαρίστριες

σε ενοκιαζόμενα διαμερίσμα-

τα στην Κασσάνδρα Χαλκιδι-

κής, εξασφαλισμένη διατροφή,

στέγη και ασφάλιση για σεζόν.

Τηλ.:6976689089.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για το ε-

ξωτερικο κυλικείο του Νοσο-

κομείου Βέροιας. Ώρες επικοι-

νωνίαςΜΟΝΟαπό 18.00 έως

21.00στοτηλ.:6944577645.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ

‘ ’ TS IFL ID IS  SECURITY ’’

ζητάει να προσλάβει για μό-

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ92τ.μμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ90000€
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρηςανακαιν.
50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ
58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,μεθερμ/
τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας380€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο1οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330
ΠΑΠΑΓΟΥ60τ.μδιαμπερεςΑυτ.Θερμ3οςμεΘεα180€
ΚΕΝΤΡΟΣτουντιοεπιπλωμενο150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΑΝΘΕΩΝΜονοκατοικια1ΔΣ-Κμεσομπαπεριποιημενο160€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο1000μ.απόπαρα-
λια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΚΑΛΗΠΑΝΑΓΙΑ8στρ.μεκαστανιες,μεαγροικια,αρδευομενες500€

ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ04750τ.μ35000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογιαπαρκιγκ
28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακ.γιαΙατρειο70000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ38τ.μΔίχωρο,καταλληλογιαΙατρειο–Τεχνικο
Γραφειο27000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα50τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρεια,ινστι-
ντουτα,κτλπ349€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδομεσπίτι στηΧαρίεσσαΝαούσης εντός τουοικι-

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΗΜΑΘΙΑΣ:

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστονΒάλτοΣταυρού

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός, α-
πόφοιτοςΑΕΙ ή ΤΕΙ για να
εργασθεί μεπλήρεςωράριο
στο κατάστημα Hair Shop.
Τηλ.:2331024141.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για άμεση
αγορά γκαρσονιέρα με
1ΔΣΚWC,1οςκαιάνωμε
ασανσέρ, στο οικοδομικό
τετράγωνοΑΝοίξεως-Βε-
νιζέλου-ΕΛηάς-Μητροπό-
λεως-Αγ.Δημητρίουμέχρι
2.000 ευρώ. Τηλ.: 6945
122583.



νιμη απασχόληση, εξωτερικό πω-

λητή ή πωλήτρια για τους Νομούς

Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα προσόντα,  ευχέρεια

λόγου, αγγλική γλώσσα, δίπλωμα

αυτοκινήτου, άδεια εργασίας προ-

σωπικούασφαλείας, εμπειρία με βι-

ογραφικό και συστάσεις. Μισθός,

ασφάλιση και ποσοστά. Παραλαβή

δικαιολογητικών με συνέντευξη στα

κεντρικά γραφεία μας, Θεσσαλονί-

κης 45 Βέροια www.securitytsiflidis.

gr-sales@securitytsif l idis.gr- Τηλ.

2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ με πείρα

και αγάπηγια ταπαιδιάαναλαμβάνει

τη φύλαξη βρεφών και νηπίων. Τηλ.:

6987910004.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποί-

ηση γερόντων και για 24ωρη απα-

σχόληση, καθαριότητα γραφείων και

σκάλες.Τηλ.:6946479828.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ-ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ-Επιστήμων ζητεί

σύζυγο-σύντροφο έως 40 ετών, για

σοβαρήσχέση.Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από τη Βέροια,

επιθυμεί γνωριμία με κοπέλα 25-40

ετών.Τηλ.:6974706470.

ΣΟΒΑΡΟΣκύριοςχωρίςυποχρεώ-

σειςζητάΚυρίαέως50ετώνγιαοοβα-

ρήσχέση.Τηλ.:6984040769.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστον

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

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

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

ΑπότοΦροντιστήριο«ΟΜΙ-
ΛΟΣ» ζητούνται:Φυσικός, Χημι-
κός καιΜαθηματικός.Πληροφο-
ρίεςστοτηλέφωνο:2331021021.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ
Ζητείται τεχνίτης επιπλοποιός

για μόνιμη εργασία. Τηλ.: 6987
501595.



Για «προχειρότητα και ανευθυνότητα» επέκρινε την κυβέρνηση ό 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με  την επανεκκίνηση του τουρισμού 
και έκανε λόγο για «παλινωδίες» του υπουργού Τουρισμού, κατά 
τη συνάντηση του με το προεδρείο του Συνδέσμου Ελληνικών Του-
ριστικών Επιχειρήσεων. Ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε τις βασικές 
προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη στήριξη του τουρισμού και ζήτησε η 
κυβέρνηση να πάρει πίσω την ΚΥΑ των υπουργείων Οικονομίας, 
Τουρισμού, Υγείας που προβλέπει, όπως είπε, «δωμάτια καρα-
ντίνας σε κάθε ξενοδοχειακή μονάδα, σε κάθε τουριστική μονάδα 
ξεχωριστά και συγκεκριμένα για κάθε 10 δωμάτια ένα, έως 50 δω-
μάτια δύο και το 3% για πάνω από 50 δωμάτια». Είπε ότι πρόκειται 
για  «άλλη μια απόφαση που μπορεί να αποβεί καταστροφική», 
προσθέτοντας ότι πρέπει να την πάρει πίσω η κυβέρνηση και να 
προσανατολιστεί σε ξεχωριστές μονάδες για περιπτώσεις καραντί-
νας αν χρειαστεί. «Πώς είναι δυνατόν μέσα σε ξενοδοχείο που έχει 
τουρίστες, αν υπάρχει ένα κρούσμα να βρίσκεται στον ίδιο χώρο; 
Φανταστείτε τον αντίκτυπο και για τις ξενοδοχειακές μονάδες και για 
τις περιοχές, αν γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα υπάρχει κίνηση για το υπό-
λοιπο τουριστικό διάστημα», πρόσθεσε.

Επικαλούμενος τις επαφές που έχει όλο αυτό το διάστημα με 

επιχειρηματίες του κλάδου, κατά τις περιοδείες που πραγματοποι-
εί όπως μεταξύ άλλων, ο κ. Τσίπρας είπε πως το κυριότερο είναι 
ότι «δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ενίσχυση και υπάρχει τεράστιο 
πρόβλημα ρευστότητας» και αναφέρθηκε στη δέσμη μέτρων που 
πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ, με 4 άξονες. «Ο πρώτος αφορά την επιδότη-
ση της εργασίας και όχι την αναστολή της εργασίας», ο δεύτερος 
ένα «γενναίο πρόγραμμα μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, 2.000 ευρώ 
ανά εργαζόμενο σε κάθε επιχείρηση, κάτι που περιλαμβάνει όλες 
τις επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, για 
να υπάρχει το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης», ο τρίτος, πρόσβαση 
σε πιο εύκολο δανεισμό μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία της 
αναπτυξιακής τράπεζας και άλλα. Και 
τέταρτος άξονας, είπε ο κ. Τσίπρας,  ένα 
πρόγραμμα επιδότησης του εσωτερικού 
τουρισμού. , 700 εκατ. με προοπτική να 
γίνει και μεγαλύτερο

Κ. Νοτοπούλου: 
Χαριστική βολή 

τα  δωμάτια καραντίνας 
σε κάθε κατάλυμα

 Για την απόφαση του Υπουργείου να 
δημιουργηθούν  δωμάτια καραντίνας σε 
κάθε κατάλυμα, η  τομεάρχης Τουρισμού 
της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και Βουλευτής Α’ 
Θεσσαλονίκης Κατερίνα  Νοτοπούλου, 
δήλωσε: 

«Το Υπουργείο Τουρισμού απέτυχε 
με τα «ξενοδοχεία καραντίνας» όπως ή-
ταν αναμενόμενο λόγω του αποτρεπτικά 
χαμηλού αντιτίμου που διέθεσε, ενώ θα 
έπρεπε να φροντίσει να υπάρχει κατάλυ-
μα κατάλληλων προδιαγραφών σε κάθε 

τουριστικό προορισμό. 
Η κίνηση απελπισίας να επιβάλλει δωμάτια καραντίνας σε κάθε 

κατάλυμα αποτελεί τη χαριστική βολή στον ελληνικό Τουρισμό! 
Η Πολιτεία απέτυχε να εκπονήσει  ένα ρεαλιστικό σχέδιο διαχεί-

ρισης κρουσμάτων και μετακυλύει την ευθύνη στους ανθρώπους 
του Τουρισμού! 

Η Τουριστική σεζόν έχει ανοίξει και δεν υπάρχει ακόμα σχέδιο 
διαχείρισης κρουσμάτων ενώ τα πρωτόκολλα λειτουργίας είναι ελλι-
πή, δεν έχει καλυφθεί η εκπαίδευση των εργαζομένων ούτε διαδικα-
στικά ούτε οικονομικά. 

Η αγανάκτηση των ανθρώπων του Τουρισμού είναι απόλυτα 
δικαιολογημένη.

Εξαιτίας της ανεπάρκειας του κ. Θεοχάρη δεσμεύονται δωμάτια 
στην πιο δύσκολη περίοδο και είναι προφανές πως σε περίπτωση 
διαμονής κρούσματος οι επιπτώσεις στις κρατήσεις τους θα είναι 
δραματικές οδηγώντας ταυτόχρονα σε υπονόμευση του Τουριστι-
κού μας προϊόντος διεθνώς. 

Η προχειρότητα, οι παλινωδίες και οι εμμονές του Υπουργού 
Τουρισμού βάλλουν ευθέως κατά του Τουριστικού μας προϊόντος 
ενώ εγείρονται και ζητήματα Δημόσιας Υγείας.

Με την απόφαση αυτή μπαίνουμε σε μεγαλύτερη υγειονομική 
επισφάλεια και μάλιστα κατά τη  διάρκεια της τουριστικής περιόδου. 

Συμφωνεί η επιτροπή εμπειρογνωμόνων με την αλλαγή αυτή 
στο σχεδιασμό;  

Η κυβέρνηση οφείλει να πάρει πίσω την εγκληματική για τον 
τουρισμό ΚΥΑ και να προστατεύσει τον ελληνικό τουρισμό από τον 
ίδιο της τον εαυτό.

P Μου είπε κάποιος για 
τη δίαιτα ‘και το’. Να τρως και 
το πρωί και το μεσημέρι και 
το βράδυ…

 
P Έλα όμως που εμέ-

να με παχαίνουν τα ενδιά-
μεσα!

 
P Όταν ήμουν μικρός, η 

μάνα μου επέμενε να τρώω 
όλο το φαΐ μου. Πέρασαν τό-
σα χρόνια κι ακόμη δεν της 
έχω χαλάσει το χατίρι.

 
P Θαρρώ μάλιστα ότι είναι τρισευτυχισμέ-

νη που τρώω και το φαΐ των πλησίον μου.
 
P Κρίμα είναι, που λέγαμε και χθες.
 
P Ο έχω δύο χιτώνας, που λέμε, σε τρα-

πεζομάντηλο.
 
P Ο χιτώνας σε φαΐ και από την ανάποδη.
 
P Η καλύτερη εφεύρεση είναι πλέον οι 

μπάρες δημητριακών. Για να έχεις κάτι ενδια-
φέρον να τρως πριν και μετά το φαΐ.

 
P Ο κόουτς Ιακώβου της γαστριμαργίας θα 

φώναζε: Κάτσε κάτω από τις μπάρες!
 
P Για να μην σας πω τι θα τραγουδούσε 

ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος για να ‘χαν οι 
καρδιές.

 
P Χθες βράδυ έφαγα με το ζόρι 22 εκλεράκια 

από το ψυγείο μόνο και μόνο για να πάω το κουτί 
στην ανακύκλωση.

 
P Εντέλει δεν είμαι λαίμαργος, έχω α-

πλώς οικολογική συνείδηση.
 
P Από εκλέρ πάντως τρώω μόνο σπιτικά. 

Ούτως: όσα γίνονται στο σπίτι και όσα μπαίνουν 
στο σπίτι.

 
P Την περασμένη Κυριακή ήταν η γιορ-

τή του μπαμπά. Αλλά 
πόσους μπαμπάδες 
να φας;

 
P Αν κρίνω από το 

δικό μας σπίτι, γιόρτα-
ζαν πιο πολύ τα μπα-
μπαδάκια.

 
P Εκλεράκια και 

μπαμπαδάκια λοιπόν. 
Τα μικρά γλυκά που έ-
γιναν για να μην τρώ-
με τα μεγάλα. Δήθεν.

 
P Και:
 Ο Τοτός έχει γενέ-

θλια και κάνει πάρτι 
στο σπίτι του. Η μητέρα 
του είναι στην κουζίνα 
και ετοιμάζει τα φαγητά. 
Μετά από λίγο έρχεται ο 
πατέρας του Τοτού από 
τη δουλειά και λέει στη 
γυναίκα του.

– Γυναίκα, δεν κρα-
τιέμαι! Θέλω να το κά-
νουμε τώρα αμέσως!

– Μα άντρα μου, έ-
χουμε πάρτι τώρα, θα 
μας ακούσουν!

– Βρήκα τη λύση!
– Τι δηλαδή;
– Να, θα το κάνουμε και όταν θα φωνάζεις θα 

σπάμε και από ένα πιάτο για να μην ακούγονται 
οι φωνές.

Πράγματι αρχίζουν να το κάνουν και όταν φω-
νάζει η μητέρα του Τοτού, πετάνε ένα πιάτο στο 

πάτωμα για να σπάσει. Αυτό το πράγμα γινόταν 
επί δέκα λεπτά και ο Τοτός ανησύχησε που ά-
κουγε τόσα πιάτα να σπάνε. Οπότε μπαίνει μέσα 
στη κουζίνα και βλέπει έντρομος τον πατέρα του 
επάνω στη μάνα του. Αμέσως βγαίνει έξω και λέει 
στους φίλους του:

– Μην τολμήσει κανένας και σπάσει πιάτο! Ο 
μπαμπάς μου έχει άγριες διαθέσεις!

Κ.Π.
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Αλ. Τσίπρας: «Με προχειρότητα και ανευθυνότητα, 
η Κυβέρνηση επανεκκίνησε τον Τουρισμό»
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