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-Για τις φετινές
εκδηλώσεις μίλησε
στον ΑΚΟΥ 99.6
ο πρόεδρος της
ΚΕΠΑ Θ. Κορωνάς
Ξεκινάει αρχές Ιουλίου το πολιτιστικό
καλοκαίρι στο Δήμο Βέροιας, με
φιλόδοξη «εύηχη πόλη» τον Σεπτέμβριο
Σελ. 3

Απολύμανση σε οικισμούς Ρομά
του Δήμου Αλεξάνδρειας για την
αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού
Σελ. 9

Συνέντευξη Κουτσογιάννη χθες
στη Νάουσα: «Ο Δήμαρχος ζήτησε
εξαρχής συνεργασία, όχι στήριξη.
Τι μεσολάβησε στο μεταξύ;»

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

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

Σελ. 3

Εξιχνιάστηκε η ληστεία
σε γυναίκα ταχυδρόμο
που έγινε πριν από ένα χρόνο
στην Κουλούρα Ημαθίας
-Της έκλεψαν την ταχυδρομική τσάντα με 9.500 ευρώ συντάξεις

Σελ. 3

Μειώθηκε η κούρσα από 3,70
σε 3,40 ευρώ, ελέω ΦΠΑ
Σελ. 2

SPORT

SPORT

Ο Δημήτρης
Χριστοφορίδης
επανεξελέγη πρόεδρος
των προπονητών
ποδοσφαίρου Ημαθίας
Σελ. 8
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Αγανακτισμένοι αγρότες από το συνεχές πλιάτσικο
στους μετασχηματιστές

ΕΤΟΣ:
2020
Μήνας: 6
Εβδομάδα: 26

05.04
Ανατολή Ήλιου:
.51
Δύση  Ήλιου: 19
177-189
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φ.
ντίου και 6 αδελ
Φεβρωνίας, Ορε

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.

Οι Κορεάτες αγαπούν
και καταναλώνουν
την ελληνική κομπόστα
ροδάκινου

e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr
Ετήσια ιδιωτών
εσωτερικού 100 ευρώ + ΦΠΑ
Εξαμηνιαία ιδιωτών
εσωτερικού 50 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται
ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 1801

πρέπει να βρουν λύση ανάμεσα στα τόσα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν για να μην χάσουν την παραγωγή
τους λόγω έλλειψης νερού.
Περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα στην σημερινή εκπομπή Λαϊκά&Αιρετικά στον ΑΚΟΥ 99.6 στις
13.00-14.00, όπου θα μιλήσει ένας από τους πληττόμενους αγρότες.

Ο ημαθιώτης φοιτητής που
διαπρέπει στα θεσσαλικά
ποδοσφαιρικά γήπεδα!

Ο ημαθιώτης Θόδωρος Σουγκάρης, είναι φοιτητής στο Ιστορικό-Αρχαιολογικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αλλά καταφέρνει να διακρίνεται εκτός από τα αμφιθέατρα του πανεπιστημίου και στα θεσσαλικά
ποδοσφαιρικά γήπεδα! Ο 21χρονος φοιτητής τα τελευταία 3 χρόνια είναι
βασικό μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Βελεστίνου «Ρήγας Φεραίος», που αγωνιζόταν στην Γ’ Εθνική το 2017-18 και στη συνέχεια στο
τοπικό, στην θέση του μέσου, αποτελώντας βασικό «γρανάζι» στην κυανόλευκη μηχανή του Ρήγα. Ο Θόδωρος είναι γιος της ανιψιάς του πρώην υπουργού, ευρωβουλευτή και αντιπρύτανη Γιώργου Παπαστάμκου,
Βίκης, ο οποίος παρακολουθεί και καμαρώνει την ανοδική πορεία του
ανιψιού του και στα ακαδημαϊκά και στα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Να του
ευχηθούμε να συνεχίζει να διαπρέπει και στα δύο!

Μειώθηκε
η κούρσα
από 3,70
σε 3,40 ευρώ,
ελέω ΦΠΑ
Εάν πάρετε περισσότερα ρέστα
πληρώνοντας με 5ευρο μια κούρσα
ταξί, μην αναρωτηθείτε   εάν έγινε λάθος. Το κόμιστρο όντως μειώθηκε από
3,70 σε 3,40 ευρώ, λόγω μείωσης του
ΦΠΑ και ίσως είναι από τις λίγες μειώσεις που πρακτικά τις αντιληφθήκαμε
στην εφαρμογή τους…

Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες της 33χρονης,
για την απαγωγή του 10χρονου κοριτσιού

Συνδρομές

Πλειστηριασμών και
Διακηρύξεων             5,00 ευρώ.
Ισολογισμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συνεννόησης

Σε απελπισία βρίσκονται αγρότες στην περιοχή των
Παλατιτσίων, αφού για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα
έπεσαν θύματα κλοπής του μετασχηματιστή από την γεώτρηση που χρησιμοποιούν για να ποτίζουν τις καλλιέργειές
τους. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους, ενώ το θέμα είναι
χρόνια «πληγή» που δυστυχώς ούτε η αστυνομία, ούτε η
ΔΕΗ μπόρεσε να βρει λύση. Δυστυχώς όμως οι αγρότες

Σε μια πολύ καλή εμπορική Αγορά εξελίσσεται η Νότιος
Κορέα για την ελληνική κομπόστα ροδάκινου, αφού, σύμφωνα
με τα στοιχεία η Ελλάδα εξήγαγε προς τη Ν. Κορέα, το 2019,
4.700 τόνους κονσέρβας συνολικής αξίας 5,1 εκατ. δολαρίων.
Οι Κορεάτες κατανάλωσαν με ευχαρίστηση την ελληνική
κομπόστα ροδάκινου και όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο
πρόεδρος της ΕΚΕ Κ. Αποστόλου, αυτό είναι αποτέλεσμα
της δουλειάς των Ελλήνων Κονσερβοποιών που τρέχουν εδώ
και χρόνια για την προώθηση του προϊόντος. Πέρα τούτου,
πρόσθεσε, ο μηδενισμός των δασμών σε συνδυασμό με τη
διατήρησή τους στην εκεί αγορά για τους άλλους προμηθευτές
της Νότιας Κορέας (Κίνα, Αφρική, Χιλή) δημιούργησαν το συγκρικτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα.
Η γενικότερη εκτίμηση είναι ότι οι εξαγωγές στην Κορεάτικη
Αγορά αγγίζουν το 70% και αυτό που επιδιώκει η ΕΚΕ, είναι η
ποιότητα της πρώτης ύλης που ανεβάζει τα στάνταρ της Ελλάδας στον διεθνή ανταγωνισμό.

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελληνική Αστυνομία το βράδυ της Τρίτης
τα στοιχεία και τις φωτογραφίες της
33χρονης συλληφθείσης για την απαγωγή του 10χρονου κοριτσιού πριν από δύο εβδομάδες στην Κάτω Τούμπα
Θεσσαλονίκης, μια υπόθεση που συνεχίζει να απασχολεί το πανελλήνιο.
Πρόκειται για την Ειρήνη Μούρθου
του Κοσμά και της Ευαγγελίας, η οποία γεννήθηκε το 1987. Σε βάρος της
ασκήθηκε ποινική δίωξη για αρπαγή
ανηλίκου με σκοπό να μεταχειριστεί
ο δράστης τον ανήλικο σε ανήθικες
ασχολίες μη έχοντας συμπληρώσει
ο ανήλικος τα 14 έτη, βιασμό, γενετήσια πράξη με ανήλικο – παθόντα ο οποίος δε συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη, πορνογραφία ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε το δωδέκατο έτος της ηλικίας του, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για
αποκλειστικά ιδία χρήση και έκθεση. Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, χρονικής διάρκειας έως τις 22-12-2020, σύμφωνα
με την Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των
παραπάνω αδικημάτων. Για παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης , στα τηλέφωνα 2310-388456 και 2310-388458.
Εξασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της συνομιλίας.
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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 Καρανικόλας στο πλαίσιο της προσπάθειας
συνεργασίας των δύο συνδυασμών,
παρουσίασε στους δημοσιογράφους
ο τέως δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης, 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 συνεδρίαση 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 ψέματα, 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 δήμαρχος, σχολιάζοντας ότι ο δήμαρχος όχι απλώς ανέχτηκε τις απαράδεκτες συμπεριφορές από την ομάδα του, αλλά τις νομιμοποίησε κιόλας με τη συμπεριφορά του.
Μιλώντας για το μνημόνιο συνεργασίας που πρότεινε η παράταξή του, υπογράμμισε ότι δεν είναι τελεσίγραφο, δεν προσβάλλει τον δήμαρχο ούτε τον ακυρώνει.
«Είναι ένα πλαίσιο πολιτικών αρχών και συνεργασίας, σε γνώση της τοπικής κοινωνίας, με οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Διαφωνεί ή συμφωνεί με το μνημόνιο; Γιατί τελικά 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, Βασιλειάδου, Δάγγα, Δολδούρη, Λαζαρίδου, Μαλάκη, Παρθενόπουλου, Φουντούλη
και του ανεξάρτητου κ. Σαμαρά.
Κ.Π.
φωτο: naoussanews.gr

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 οδήγησε 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 πρόσωπο 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 Θεσσαλονίκης.
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.
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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 πολιτιστικού 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 Κοινοτήτων, για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο
με το βλέμμα –παράλληλα- στον Σεπτέμβριο και στην «Εύηχη Πόλη» που φέτος
σκοπεύει να ανεβάσει περισσότερο τον
πήχη. Για το πρόγραμμα της ΚΕΠΑ μίλησε στην εκπομπή «Πρωινές σημειώσεις», στον ΑΚΟΥ 99.6, ο πρόεδρος Θεόφιλος Κορωνάς ο οποίος αναφέρθηκε
στα πρότζεκτ αλλά και στις ιδιαιτερότητες
των φετινών εκδηλώσεων που –λόγω
κορωνοϊού- θα ακολουθήσουν τα μέτρα
ασφαλείας και προστασίας που επιβάλλονται από το Υπουργείο Υγείας και θα
ξεκινήσουν αρχές Ιουλίου.
Πρώτη ενότητα, οι «νότες δροσιάς»
με τον Γιώργη Χριστουδούλου να δίνει συναυλίες στις γειτονιές 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 (μουσικό 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 υπάρχον 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, τόσο ο διοργανωτής φορέας όσο και ο κόσμος.
Για το θέατρο Άλσους, θα ακολουθηθούν οι όροι που προβλέπουν την χρήση του θεάτρου στο 75% (πλέον) της χωρητικότητάς 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 συμπαράστασης 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 Σεπτέμβριο –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 καλοκαίρι.
Σοφία Γκαγκούση

Συνελήφθησαν 4 άτομα σε διαφορετικές
περιπτώσεις για καλλιέργεια κάνναβης
Εντοπίστηκαν συνολικά 28 δενδρύλλια κάνναβης
σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Χαλκιδικής

Στο πλαίσιο στοχευμένων
δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών ουσιών, συνελήφθησαν
στις 23 Ιουνίου 2020 συνολικά
4 ημεδαποί άνδρες - σε τρεις
διαφορετικές περιπτώσεις - για
καλλιέργεια κάνναβης.
Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση συνελήφθησαν 2 ημεδαποί άνδρες σε περιοχή της
Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Γραφείου Ασφάλειας του Αστυνομικού Τμήματος
Παιονίας, καθώς διαπιστώθηκε να καλλιεργούν σε δασώδη
παραποτάμια περιοχή 17 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως
90 εκατοστών.
Επίσης σε έρευνες που έγιναν στις οικίες τους βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν ακόμα 2 δενδρύλλια κάνναβης και μικροποσότητες 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 κατασχέθηκαν 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 Εισαγγελείς.
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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για το Συμβούλιο ένταξης Μεταναστών
και Προσφύγων του Δήμου Αλεξάνδρειας
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 συγκροτήσει το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
και Προσφύγων, ως συμβουλευτικό όργανο του
Δήμου, για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία,
απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους εκπροσώπους αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων που
δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αλεξάνδρειας.
Τα συμβούλια ένταξης μεταναστών και προσφύγων αποτελούνται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.
Ως μέλη ορίζονται έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι και
πέντε (5) εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φορέων
συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων.
Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι:
α) η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, 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 ανάπτυξη 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 εκδηλώσεων 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 συμμετοχής στο Σ.Ε.Μ.Π., αναγράφοντας σε αυτήν τα πλήρη στοιχεία του εκπροσώπου του συλλόγου (τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση) 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, Εθνικής Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια, τηλέφωνο επικοινωνίας 2333350113.
Η πρόεδρος
του Δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας
Όλγα Μοσχοπούλου

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 οικογενειών 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.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών
Δεξιοτήτων του Δήμου Βέροιας ευχαριστεί θερμά
τους κάτωθι:
1. Τον Πρόεδρο κ. Στέργιο Διαμάντη, τον Διευθυντή 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 ενδιαφέρον και πολύ ανθρωπιά ευχόμαστε υγεία και
δημιουργικότητα.
2. Την επιχείρηση με είδη προικός ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ για την δωρεά υφασμάτων για τις
ανάγκες του εργαστηρίου μας.
3. Ανώνυμη κυρία για την δωρεά πρωινού γεύματος στα παιδιά και το προσωπικό του Κέντρου
υπέρ αναπαύσεως Ζωής Μιχαηλίδου
Η Εθελόντρια Διευθύντρια και Πρόεδρος
του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

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 «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου & 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας»
προϋπολογισμού 620.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας
Έργων Οικοδομικών και ΗΜ
2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 45321000-3, 45331000-6, Κωδικός NUTS: EL 521
3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω
της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον αρ
συστήματος 90531
4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 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 υποβολής 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 έχουν 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 Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους εννιά χιλιάδων εννιακόσια
ενενήντα δύο ευρώ (9992,00 €) και θα απευθύνεται στον Δήμο Βέροιας 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 Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Υπηρεσίας
Δόμησης –Περιουσίας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Τσαχουρίδης Αλέξανδρος

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»

25/6/20 - 1/7/20

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 πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω
σύνδεσμο:
http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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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 Εσωτερικών
Τα χρήματα προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή δεν είναι επιπλέον πρόσθετη επιχορήγηση του Κράτους προς τους
ΟΤΑ.
Σημειώνεται, επίσης, ότι δεν πρόκειται για κάποια έκτακτη εξέλιξη, αλλά για την αναμενόμενη 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 επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές Αποφάσεις του Υπουργείου 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 λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα Αιρετά όργανά τους.
Η Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας έλαβε στην 6η δόση, 1.110.391,60 ευρώ.
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Λ. Τσαβδαρίδης:
Οι μικροχρηματοδοτήσεις
δίνουν βαθιά ανάσα βιωσιμότητας
στην υγιή επιχειρηματικότητα!
Για ένα νομοθέτημα
για τις μικροχρηματοδοτήσεις από την Κυβέρνηση της ΝΔ που αποτελεί
έναν μικρό αντιπροσωπευτικό καθρέφτη της
πρωτοπόρας, μη φοβικής
Ελλάδας, ικανής να κινητοποιήσει το επιχειρηματικό της πνεύμα, την
ανταγωνιστικότητα, την
προσαρμοστικότητα και
τον δυναμισμό της, έκανε
λόγο ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης από το
βήμα της Βουλής.
Ο κ. Τσαβδαρίδης τόνισε ότι η σύγχρονη Ελλάδα «αφήνει οριστικά
στο περιθώριο τα πέτρινα
«Με αυτό το νομοθέτημα η Κυβέρνηση δεν σχεδιάζει
χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, των σκευωριών και των «παραμά- απλά τρόπους ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας εν μέσω
γαζων» που διέβρωναν την πολιτική ζωή του τόπου μας, πανδημίας. Θέτει το πλαίσιο της θωράκισης της κοινωνικής
των απειλών, των τζάμπα μαγκιών, της λάσπης στον συνοχής και δικαιοσύνης, της τόνωσης της απασχόλησης,
ανεμιστήρα, της δολοφονίας χαρακτήρων, του κυνηγιού της διασφάλισης της αξιοπιστίας και της διαφάνειας, της
της αριστείας, της λοιδορίας της επιχειρηματικότητας, του εμπέδωσης της πίστης του μέσου Έλληνα σε ένα καλύτερο
στραγγαλισμού της παραγωγικότητας. Μία Ελλάδα που αύριο, που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Κανέναν περιθωρικάποιοι ήθελαν να την καταντήσουν αποκλειστικά χώρα οποιημένο, κανέναν αποκλεισμένο, κανέναν αδικημένο»,
επιδομάτων, κρατικοδίαιτης λογικής, μετριοκρατίας, ήσσο- επισήμανε χαρακτηριστικά.
νος προσπάθειας.»
Αναφερόμενος ειδικότερα στο νομοσχέδιο για τις
μικροχρηματοδοτήσεις, ο Βουλευτής Ημαθίας σημείωσε ότι εν μέσω μίας πρωτόγνωρης υγειονομικής
κρίσης η Κυβέρνηση της ΝΔ ξεδιπλώνει μία σειρά
Γνωσ τοποιε ίται σύμφ ων α με το
πρωτοβουλιών που δεν έχουν απλά στόχο τη στήριξη της οικονομίας αλλά κυρίως τη στήριξη της κοιάρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
νωνίας που εργάζεται και που δίνει στους αριθμούς
Ο ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του
προστιθέμενη αξία, νόημα και ουσία.
Δημητρίου και της Ανδριάνας, το γένος
Ειδικότερα, τόνισε ότι μέσω της σύστασης ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων, που θα παρέχουν
Χολέβα, που γεννήθηκε και κατοικεί στη
τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων μέχρι 25.000
Βέροια και η ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ ΛΟΥΪΖΑ
ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, η Κυβέρτου Δημητρίου και της Αικατερίνης, το
νηση δίνει βαθιά ανάσα βιωσιμότητας σε μία σειρά
γένος Στάχταρη, που γεννήθηκε στη
κατηγοριών δικαιούχων που «έβλεπαν με το τηλεσκόπιο» τη συνήθη τραπεζική χρηματοδότηση,
Λάρισα και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευκαθώς δεν μπορούσαν να παράσχουν τις εξασφαλίτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέσεις που απαιτεί η τραπεζική ενωσιακή νομοθεσία.

Μέλλων Γάμος

ροιας.
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ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Tετάρτη 24 Ιουνίου 2020 στις 11.30 π.μ. από τον Ιερό
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας η Βασιλική Λουκοβίτου σε
ηλικία 68 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Tετάρτη 24 Ιουνίου 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 Ιουνίου 2020 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια)
Βέροιας ο Ανδρέας Γεωρ. Χαρατζίδης σε ηλικία 92 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

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

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου

Εξετάσεις για πιστοποιητικό
επαγγελματικής επάρκειας
οδικών μεταφορέων

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης 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 εξετάσεων ADR και στην αίθουσα εξέτασης Κ.Ο.Κ. της Διεύθυνσης Μεταφορών 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 αριθμός των υποψηφίων.

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

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

νο

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

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

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

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

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

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
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Ο “ΛΑΟΣ” και το Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” κοντά στο μαθητή
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ www.omilosfr.gr τις απαντήσεις
στην Ιστορία Προσανατολισμού

Πάντα μέσα στα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων
Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” - Μ. Αλεξάνδρου 38 - τηλ.: 23310 21.021, 29.435
Λύσεις και απαντήσεις κάθε Σάββατο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.omilosfr.gr
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Ο Δημήτρης Χριστοφορίδης
επανεξελέγη πρόεδρος των
Προπονητών Ποδοσφαίρου Ημαθίας
νητών Ποδοσφαίρου Ημαθίας.

Γυναικείο ποδόσφαιρο

Την παραμονή τριών ακόμη παικτριών
ανακοίνωσε ο Αγροτικός Αστέρας
Αγ. Βαρβάρας

.Πρόεδρος εξελέγη και πάλι ο Δημήτρης Χριστοφορίδης, ενώ τις άλλες θέσεις πήραν οι:
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γιάννης Μαντζιαρίδης
Α΄ Αντιπρόεδρος: Τόλης Τερζής
Β΄ Αντιπρόεδρος: Μέρκος Καραλιόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Γιάννης Κερλίδης  
Ταμίας: Τάσος Ανθυμιάδης
Μέλη: Χρήστος Ζαρογιάννης, Γιώργος Απόσογλου και Αλέξης Δρένος.
Να σημειώσουμε ότι η προσέλευση των μελών
ήταν ικανοποιητική καθώς παραβρέθηκαν 41 προπονητές και τα …σασπένς της βραδιάς ήταν:
-Ισοψήφησαν ο Τάσος Χουρσουζίδης με τον Αλέξη Δρένο και κατόπιν κλήρωσης αναδείχθηκε μέλος
της Διοίκησης ο Αλέξης

Ν

έο Διοικητικό Συμβούλιο με τον
Δημήτρη Χριστοφορίδη να επανεκλέγεται στην θέση του Προέδρου, απέκτησε ο Σύνδεσμος Προπο-

Τιμήθηκε ο Γιώργος Ορφανίδης
Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, η
διοίκηση του Συνδέσμου απένειμε τιμητική πλακέτα
στον Γιώργο Ορφανίδη ο οποίος επί δεκαετίες πρόσφερε στο Ημαθιώτικο ποδόσφαιρο από την θέση
του προπονητή.
πηγή: .24oresimathia.gr

Χάντμπολ Α1 γυναικών

Στη ΒΕΡΟΙΑ 2017 για μία ακόμη χρονιά
η Μαρία Δελησάββα
Την ανανέωση της συνεργασίας,
για μία ακόμη χρονιά, με τη Μαρία
Δελησάββα ανακοίνωσε η ΒΕΡΟΙΑ
2017.
Αναλυτικά:
Ακόμη μια ανανέωση για την ομαδα μας με την Μαρία Δελησάββα να
συνεχίζει για 4 χρόνια με τα χρώματα
της Βέροιας. Ευχόμαστε ολόψυχα την
δίκη μας Μαρίας υγεία και πολλές επιτυχίες για ένα κορίτσι που βρίσκεται
από την πρώτη στιγμή στην οικογένεια μας.
Δήλωση Μαρίας Δελησαββα: Η
ομάδα της Βέροιας 2017 είναι το δεύτερο μου σπίτι, νιώθω τόσο τυχερή
που βρίσκομαι με τέτοιους ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις
τόσο όμορφα. Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό   ούτως ώστε η
ομάδα μου φέτος να πετύχει τους
στόχους της.

Τ

ην παραμονή στο ρόστερ της
ομάδας ακόμα τριών παικτριών, ανακοίνωσε ο Αγροτικός
Αστέρας Αγ. Βαρβάρας. αφού την νέα
περίοδο θα αγωνίζεται στην Α’ εθνική
κατηγορία

Αναλυτικά:
Ανανέωσε η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
Η 17 χρονη παίκτρια παίζει στον αγροτικό αστέρα Αγίας Βαρβάρας εδώ και 4 χρόνια.Φοράει το
νούμερο 11 στην φανέλα της και η θεση της ειναι δεξί Μπακ και στόπερ.Ειναι μια παίκτρια που έχει περάσει από την προεπιλογή της εθνικής κορασίδων.
Μαθήτρια της Γ Λυκείου που αυτό το διάστημα
είναι υποψήφια στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Η δήλωση της παίκτριας:
Ανυπομονώ πολύ για το φετινό πρωτάθλημα.
Εύχομαι υγεία σε ολες τις συμπαικτριες μου και να
έχουμε μια σεζόν χωρίς τραυματισμούς. Καλή επιτυχία σε όλες τι ομάδες.
Η διοίκηση της εύχεται καλή συνεργασία και καλή
πρόοδο.
Ανανέωσε και η ΡΑΦΑΕΛΑ ΦΕΙΜ
Η Ραφαέλα ενας δυναμικός χαρακτήρας είναι 26
χρονών και παίζει στην ομάδα 9 χρόνια σαν δεξί
μπακ. Φοράει το νούμερο
12 στη φανέλα της.
Η δήλωση της παίκτριας:
Εύχομαι αυτήν την αγωνιστική σεζόν να μην
υπάρξει τραυματισμός σε
καμία παίκτρια και να δώσουμε όλες μας το καλύτε-

ρο δυνατό.το όνειρο μας πραγματοποιήθηκε στόχος
τώρα είναι να έχουμε αξιοπρεπείς εμφανίσεις.
Καλή συνεργασία Ραφαέλα.
Άλλη μια θεσσαλονικια θα στελέχωση την
ομάδα του Αγροτικού Αστέρα Αγιάς Βαρβάρας, η
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.
Είναι 24 χρόνων και σπουδάζει Μηχανολόγος
μηχανικός στο ΑΠΘ. Θα παίξει με το νούμερο 1 στη
φανέλα της. Η πανύψηλη παίκτρια θα προστατεύει
τα δίχτυα της ομάδας μας. Ξεκίνησε ποδόσφαιρο
από μικρή ηλικία και εχει αγωνιστεί στις ακαδημίες
του ΠΑΟΚ ,στον Άρη ,στον Αγροτικό Αστέρα Ευοσμου και στης Νεφέλες Κατερίνης.
Η δήλωση της παίκτριας
Για του χρόνου εύχομαι μια υγιή χρονιά χωρίς
τραυματισμούς και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στο φετινό πρωτάθλημα.
Καλή επιτυχία Ευαγγελία μας...
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η διοίκηση ευχαριστεί θερμά για την άριστη συνεργασία τους προπονητές που στελέχωσαν όλα
τα τα τμήματα της ομάδας μας για την αγωνιστική
σεζόν 2019-2020. Κ6-Κ10 :ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΟ
Κ12-Κ14: ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ16 :ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ :ΚΑΜΠΑ ΣΑΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΕΊΑ ΟΜΑΔΑ :ΠΑΠΑΤΖΙΚΟ ΑΝΤΩΝΗ
Η διοίκηση ευχαριστεί θερμά για την άριστη συνεργασία τους προπονητές που στελεχώσαν όλα
τα τα τμήματα της ομάδας μας για την αγωνιστική
σεζόν 2019-2020.
Κ6-Κ10: ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΟ
Κ12-Κ14: ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ
Κ16: ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΑΝΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΚΑΜΠΑ ΣΑΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΕΊΑ ΟΜΑΔΑ: ΠΑΠΑΤΖΙΚΟ ΑΝΤΩΝΗ
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Απολύμανση σε οικισμούς Ρομά του Δήμου Αλεξάνδρειας
για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού
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 σκεύασμα εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ και θα συνοδεύεται από Δελτίο στοιχείων ασφαλείας προϊόντος (MSDS)
Η απολύμανση θα πραγματοποιηθεί σε τρεις διακριτές εφαρμογές, 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 προστασία 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. ρούχα, παιχνίδια κ.τ.λ.)
– Να δίδεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των ατόμων με
προβλήματα υγείας.

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 ευκαιρία 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 επισημαίνεται 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 αναμένεται να δοθεί για την τακτοποίηση αυθαιρέτων ακινήτων.
Εάν δεν δηλωθούν εμπρόθεσμα τα πρόσθετα τετραγωνικά μέτρα μετά τη λήξη της προθεσμίας της δήλωσης, 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 κληρονόμοι 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 πρόσβασης) 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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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 έργου: «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: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 725.806,45€ ΕΥΡΩ. (δαπάνη 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 Ηλεκτρονικών 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 αναθέτουσας 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 ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 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 Παραρτήματα 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 παρούσας 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 εγγυητικής 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 προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων) έτους 2020 με κωδικό 2131ΗΜΑ002IΔΠ18, προϋπολογισμού 900.000,00 € που εγκρίθηκε με την υπ’
αρίθμ. 23/06-04-2020 (ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα «Έγκριση
τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής 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: ΩΗΜ77ΛΛ-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 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν4412/16
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική 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
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Εννέα υποτροφίες
στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας για προγράμματα
σπουδών επαγγελματικής
εκπαίδευσης
Εννέα υποτροφίες σπουδών για την
Περιφέρεια Μακεδονίας, όπως
και για κάθε μία
από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας, παρέχει
ο θεσμός «Υποτροφίες στις Περιφέρειες», που
αποτελεί πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών φορέων ΙΕΚ ΑΛΦΑ,
Mediterranean
College, ΑΛΦΑ studies
(Κ.Δ.Β.Μ.2) και
Mediterranean
Professional Studies (Κ.Δ.Β.Μ.2), μέσω του θεσμού «Υποτροφίες στις Περιφέρειες» 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 επιδόσεις στο λύκειο, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν.
Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα χορηγηθούν εννέα (9) υποτροφίες 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 προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από τους συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς
φορείς.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις της προκήρυξης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 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 Παρασκευή 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 εργοθεραπευτή – εργοθεραπεύτρια για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος του.
Επικοινωνία 2331022223 8:00π.μ. έως 13:00μ.μ.
Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

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

Τα προγράμματα αυτά είναι:
Α. «Προστατεύω το σώμα μου» και
Β. «Η δύναμη του εθελοντισμού-το παράδειγμα της Πρωτοβουλίας για το Παιδί»
Παρουσίαση των προγραμμάτων με λίγα λόγια
Α. «Προστατεύω το σώμα μου»
Διαπιστώσεις-αναγκαιότητα προγράμματος
Η παραμέληση και η κακοποίηση των παιδιών (σωματική,
ψυχολογική και σεξουαλική) έχουν λάβει σοβαρές διαστάσεις
και στη χώρα μας, με καταστρεπτικά αποτελέσματα στη
ζωή, την ψυχική υγεία και τη κοινωνική λειτουργικότητα των
θυμάτων. Η επανάληψη του φαύλου κύκλου της βίας με την
μετατροπή των θυμάτων σε μελλοντικούς θύτες, επιτείνει
τις σοβαρές συνέπειες αυτού του κοινωνικού φαινόμενου. Η
ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία μαθημάτων πρόληψης,
αποτροπής και αντιμετώπισης είναι ζωτικής σημασίας για την
αναχαίτιση, τον περιορισμό και τον έλεγχο των περιστατικών,
προς όφελος εν τέλει της κοινωνικής συνοχής. Το Σχολείο
είναι ο ζωτικός και κατάλληλος χώρος, τόσο για την ανάπτυξη
ενός σχεδιασμένου προγράμματος ενημέρωσης και πρόληψης, όσο και για τον εντοπισμό και αντιμετώπιση κρουσμάτων παραμέλησης-κακοποίησης.
Στόχοι του προγράμματος
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στον εφοδιασμό των μαθητών
με εκείνες τις γνώσεις και τις ιδέες, που θα τους βοηθήσουν
να προστατεύουν τον εαυτό τους από κακόβουλες προθέσεις
τρίτων με εκμάθηση στρατηγικών ασφάλειας και αποφυγής κινδύνων, να θεμελιώσουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις και να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και την ψυχική ανθεκτικότητά τους.
Ομάδα στόχου-διεξαγωγή
Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
Προβλέπονται τρεις (3) διδακτικές ώρες για τους μαθητές
των τάξεων Α΄ έως και Δ΄ Δημοτικού και τέσσερεις (4) διδακτικές ώρες για τις τάξεις Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού.
Β. «Η δύναμη του εθελοντισμού-το παράδειγμα της
Πρωτοβουλίας για το Παιδί»
Διαπιστώσεις-αναγκαιότητα προγράμματος
Ο εθελοντισμός στη χώρα μας δεν έχει αναπτυχθεί σε
συστηματική βάση. Η σημασία του στην κοινωνικοποίηση και
στην εξέλιξη των παιδιών και των νέων και στη συγκρότηση
κοινωνίας πολιτών πάνω στις υγιείς βάσεις της αλληλεγγύης
και της προσφοράς είναι μεγάλη. Η κοινή αυτή διαπίστωση
απορρέει και από την παρατήρηση της συμβολής των εθελοντών νεαρής κυρίως ηλικίας στο έργο της Πρωτοβουλίας για
το Παιδί, αλλά και από την ωφέλεια που αποκομίζουν αυτοί,
μέσω της εθελοντικής τους δράσης.
Στόχοι του προγράμματος
Το πρόγραμμα έχει σκοπό να εισαγάγει τους μαθητές
στην έννοια του εθελοντισμού και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν την δύναμη που έχει η συνεργασία πολλών εθελοντών για ένα κοινό σκοπό, μέσω της ευχάριστης βιωματικής
άσκησης και της συζήτησης που καθοδηγεί ο εισηγητής- εμψυχωτής. Οι μαθητές συνειδητοποιούν τον αντίκτυπο που έχουν οι ατομικές μας πράξεις στο κοινωνικό σύνολο αλλά και
το πώς μπορούν μικρές δράσεις εθελοντισμού-προσφοράς,
όταν συνδυαστούν και οργανωθούν, να έχουν ένα μεγάλο και
θετικό αποτέλεσμα, ώστε τελικά να κινητοποιούνται και να
αναλαμβάνουν παρόμοιες πρωτοβουλίες.
Ομάδα στόχου-διεξαγωγή
Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης και Λυκείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Νομού Ημαθίας και προσαρμόζεται
από τον εμψυχωτή ανάλογα με την ηλικία, το γνωστικό επίπεδο αλλά και την εμπειρία των μαθητών στον εθελοντισμό.
Πληροφορίες για την υποδοχή και εκτέλεση των προγραμμάτων
Η συμμετοχή είναι προαιρετική και δωρεάν, ενώ είναι
απαραίτητη η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης των γονέων
των μαθητών.
Πληροφορίες
«Προστατεύω το σώμα μου»
Μαρία Πανταζή, Ψυχολόγος στο Κέντρο Συμβουλευτικής
και Θεραπείας Τραύματος της Πρωτοβουλίας για το Παιδί
Βενιζέλου 46 Βέροια, ΤΚ 59131, τηλ. 2331023700
«Η δύναμη του εθελοντισμού-το παράδειγμα της Πρωτοβουλίας για το Παιδί»
Κοσμάς Παπαχρήστου, υπεύθυνος Επικοινωνίας και Εθελοντισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί
Γραφεία Διοίκησης-Εθελοντών, Ανοίξεως 19 Βέροια, ΤΚ
59131, τηλ. 2331029571
ΤΟ Δ.Σ.
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Την εξειδικευμένη υποστήριξη των
μαθητών με αναπηρία ή ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες καλύπτει η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
για το νέο σχολικό έτος
Την απόφαση για την κάλυψη της εξειδικευμένης υποστήριξης
των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
για τη σχολική περίοδο 2020 – 2021 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. «Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους,
διασφαλίζει και για το επόμενο έτος την παροχή εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής υποστήριξης σε 160 μαθητές με αναπηρία ή
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι ένα μείζον θέμα η εκπαιδευτική διαδικασία γι’ αυτά τα παιδιά, τόσο για το εκπαιδευτικό μας
σύστημα, όσο και για το κοινωνικό κράτος. Εμείς συνδράμουμε
με όσα μέσα διαθέτουμε στην ένταξη των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα και στη διαρκή υποστήριξη στην εκπαιδευτική
διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες. Πρόκειται για μαθητές που για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της
σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης
εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών
προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη
διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Αυτά τα
παιδιά έχουμε χρέος να τα υποστηρίξουμε και να τους δώσουμε
την ευκαιρία να συμμετέχουν ισότιμα στην εκπαίδευση», τόνισε ο
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.
Οι μαθητές, που ωφελούνται από την «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες (έτους 2020-2021)» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία,
αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι),
κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές
ομιλίας λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία,
δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία,
σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα,
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές
διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. Προβλέπεται η πρόσληψη
των απαραίτητων αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για την εξυπηρέτηση των μαθητών που αδυνατούν
να αυτοεξυπηρετηθούν καθώς και οι απαραίτητοι αναπληρωτές
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) (ΠΕ25- Σχολικοί
Νοσηλευτές) για όσους μαθητές χρήζουν σχετικής υποστήριξης.

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

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

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.)

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

Επίσης η εταιρεία “Tasty Fruit” δέχεται δηλώσεις
παραγωγής στις καλλιέργειες κερασιών, βερίκοκων,
νεκταρινιών και ροδάκινων
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.)

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

-Κεντρικό: Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια

Φαρμακεία
Πέμπτη 25-6-2020
13:30-17:30 ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ
ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 23310-64102
21:00-08:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15
ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ (περ ΚΤΕΛ) 23310-62163

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
22-26/06/2020
Στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Βέροιας   προσφέρονται
Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ανασφάλιστους και άπορους πολίτες του Δήμου Βέροιας,  από εθελοντές επαγγελματίες υγείας. Για πληροφορίες και ραντεβού για
όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν
στο τηλεφωνικό νούμερο 23313-53821 και 53809 ή να επισκέπτονται το Δημοτικό Ιατρείο στη  διεύθυνση οδός Σταδίου
51, πιο κάτω από το γήπεδο της Βέροιας.
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Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει του πολίτες ότι λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν, αναπροσαρμόζει
τα καθημερινά δρομολόγιά του από 15-5-2020 έως 30-6-2020.

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

Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής: 	
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.643
Γραμματεία: 	
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:	 2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής: 	
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.653
Γραμματεία: 	
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: 	
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής: 	
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.669
Γραμματεία: 	
2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών 	
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
2331350536
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
2332 3 50300
Δημαρχείο: 	
Fax: 	
2332 0 24260
ΚΕΠ: 	
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: 	
2333 3 50100
Δημοτολόγιο
23333 50150
Ληξιιαρχείο
23333 50130
Πρωτόκολλο
23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
23333 50144
Γραφείο Προσωπικού
23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου
23333 50142

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ.
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Ανελκυστήρα, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.23898 ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται κομπλέ
επιπλωμένη γκαρσονιέρα 29 τ.μ., μικτά κατασκευή 1978, 1 υ/δ σαλοκουζίνα και μπάνιο , 1
ος όροφος , με ανεξάρτητη θέρμανση , A/C και
ελάχιστα κοινόχρηστα μόνο 200€. Θα είναι ελεύθερο και επισκέψιμο από 1/05/2020.
Κωδ: 106563 ΚΕΝΤΡΟ, Ξενοικιάζεται
Studio 35τ.μ., 1ου ορόφου υπερυψωμένου,
σε άριστη κατάσταση, αποτελείται από έναν
μεγάλο ενιαίο χώρο και WC, βρίσκεται σε πολύ
κεντρικό σημείο, με ατομική θέρμανση πετρελαίου, σε πολύ καλή τιμή μόνο: 170€. Θα είναι
ελεύθερο από 1/08/2020. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 116009 Στην ΑΝΟΙΞΕΩΣ ενοικιάζεται
μία πλήρως ανακαινισμένη γκαρσονιέρα 1ου
ορ. με 38 τ.μ. , με δύο χώρος και εντοιχισμένη
ντουλάπα , η θέρμανση της με δύο κλιματιστικά
Inverter, σε εξαιρετικά καλή κατάσταση , ενοίκιο
180€. Θα είναι διαθέσιμο από 1/06/2020. Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24438 ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ περιοχή Ανοίξεως , ενοικιάζεται μερικώς ανακαινισμένη γκαρσονιέρα 50 τ.μ., με καλή κουζίνα και μπάνιο
κατασκευή 1972, 1 υ/δ, 3 ος όροφος , χωρίς
ασανσέρ , με ατομική θέρμανση και ελάχιστα
κοινόχρηστα , καινούργια συνθετικά κουφώματα
και ενοίκιο μόνο 180€. Θα είναι ελεύθερο από
20/7/2020. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 115202 ΑΝΟΙΞΕΩΣ , Διαμέρισμα 77
τ.μ., καθ. και 87 τ.μ. μικτά κατασκευή 1980, 2
υ/δ, 4 ος όροφος, διαθέτει θέα απρόσκοπτη,
ανακαινισμένο πολυτελώς , άψογα συντηρημένο, καταπληκτικό διαμέρισμα, σε εξαιρετική
κατάσταση, σύγχρονες προδιαγραφές , καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια,
απίστευτα εργονομικό, οι χώροι του λειτουργικοί,
ατομική θέρμανση πετρελαίου, επιπλωμένο
, με ανελκυστήρα, με δύο ντουλάπες , με ηλιακό θερμοσίφωνα, με κλιματιστικό , με πολύ
μεγάλη βεράντα,  με θωρακισμένη πόρτα, με
πολύ ωραίο μπάνιο, για απαιτητικούς μισθωτές,
γωνιακό,  τιμή 280 €.
ΚΩΔ: 106507 ΕΛΗΑ, Διατίθεται ένα ωραιότατο Διαμέρισμα 80τ.μ. σε Ημιόροφο, με 2υ/δ,
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, κομπλέ επιπλωμένο,
με ηλεκτρικές συσκευές, η θέρμανση είναι με 2
κλιματιστικά Inverter, με πολύ μοντέρνα διακόσμηση, διαμπερές, με μία ντουλάπα, θωρακισμένη πόρτα εισόδου, ηλιακό θερμοσίφωνα, σε
πολύ καλή τοποθεσία, μηνιαίο μίσθωμα 380€.
Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23712 - Βέροια Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 98 τ.μ. μικτά και 88 τ.μ. καθ. στον 3ο όροφο.

www.laosnews.gr

Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένο το
1968 και διαθέτει Ατομική θέρμανση Πετρελαίου, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου,
Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, A/C,
Έπιπλα, Διπλά τζάμια - Τιμή: 270 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ: 14039 - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην οδό
Σαλαμίνος μία Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 100 τ.μ. ισόγεια σε σχετικά καλή κατάσταση με οικόπεδο 600 τ.μ.. Αποτελείται από 2-3
Υπνοδωμάτια σαλονοκουζίνα και μπάνιο Διαθέτει επίσης θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο
και μία μεγάλη αποθήκη . - Τιμή: 220€.
Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40 τ.μ.
,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σαλόνια
5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, και δύο
μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει καμινάδα),
επιπλωμένη , με αποθήκη και με δύο ντουλάπες
, έχει ηλεκτρικές συσκευές αλλά και ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται σε τιμή πραγματικής
ευκαιρίας , 350€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867  Ενοικιάζεται κάτω από τον περιφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο 6.000
τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο , μηνιαίο
μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μητρόπολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, κατάλληλο
για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό wc ενοίκιο
140€.
Κωδ: 24286 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 55 τ.μ. 1ος ορ. Αποτελείται από 2
Χώρους. Είναι κατασκευασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά με διπλά τζάμια και η πόρτα του  
θωρακισμένη , Τιμή πολύ προσιτή μόνο  200 €.
Κωδ: 24277 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 69
τ.μ. στον 1ο ορ.  Αποτελείται από 2 Χώρους
με κουζινάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο
το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με πετρέλαιο,  κουφώματα καινούργια συνθετικά και
πόρτα θωρακισμένη, Τιμή: 200 €. Διαθέτουμε
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 24278 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα νεόδμητο γραφείο συνολικής επιφάνειας 87 τ.μ. 1ος . Αποτελείται από
2 Χώρους και έχει δικό του WC και κουζινάκι,
είναι κατασκευασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - με πετρέλαιο, τα κουφώματα
του συνθετικά με διπλά τζάμια και η πόρτα του
θωρακισμένη, ενοίκιο 210 €.

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοι-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

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

ΧΩΡΩΝ

κατάστημα 45 τ.μ. με πα-

τ.μ. και οικόπεδο 200 τ.μ.,

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περί-

τάρι & W.C., ανακαινισμέ-

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

τ.μ. με πατάρι και υπόγειο στη

δο στη Μέση Βέροιας, 6

Βέροια, οδός Τρύφωνος 3.

στρέμματα, τιμή 130.000

Τηλ.: 6944 024468.

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

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

Όλα τα ακίνητά μας στο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 63

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

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

κό, 75 τ.μ., με υπόγειο 75

122583 Euromesitiki.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

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

κία κοντά στο 7ο Δημοτι-

48.000 ευρώ. Τηλ.: 6945

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

πτερο Ακροπόλεως, στην

νο με καινούργια κουφώ-

σονιέρα επιπλωμένη,

καινούργια γέφυρα «Κού-

ματα. Τηλ.: 6936 554258.

Πλατεία Ωρολογίου, ο-

σιου». Τηλ.: 6984 108684.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται
επαγγελματικός χώρος 50 τ.μ.,

νωνίας ΜΟΝΟ από 18.00 έως
21.00 στο τηλ.: 6944 577645.

πλήρως ανακαινισμένος, 1ος

Η   ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ

όρ., γωνιακό, δίπλα στα Αστι-

‘ ’ T S I F L I D I S S E C U R I T Y ’’

κά. Τηλ.: 6946 740621.

ζητάει να προσλάβει για μό-

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος βοηθός φαρμακείου στη Βέροια.
Τηλ.: 6947 564217.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθαρίστριες
σε ενοκιαζόμενα διαμερίσματα στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, εξασφαλισμένη διατροφή,
στέγη και ασφάλιση για σεζόν.
Τηλ.: 6976 689089.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για το εξωτερικο κυλικείο του Νοσοκομείου Βέροιας. Ώρες επικοι-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για άμεση
αγορά γκαρσονιέρα με
1ΔΣΚWC, 1ος και άνω με
ασανσέρ, στο οικοδομικό
τετράγωνο ΑΝοίξεως-Βενιζέλου-ΕΛηάς-Μητροπόλεως-Αγ. Δημητρίου μέχρι
2.000 ευρώ. Τηλ.: 6945
122583.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός, απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ για να
εργασθεί με πλήρες ωράριο
στο κατάστημα Hair Shop.
Τηλ.: 23310 24141.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ

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

Από την εταιρια KORMOS EMPORIKI με έδρα τη Βέροια
ζητείται, νέος ή νέα με γνώσεις λογιστικής και αγγλικών για άμεση πρόσληψη. Αποστολή βιογραφικων στο kormosemp@
gmail.com.
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νιμη απασχόληση, εξωτερικό πωλητή ή πωλήτρια για τους Νομούς
Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης.
Απαραίτητα προσόντα, ευχέρεια
λόγου, αγγλική γλώσσα, δίπλωμα
αυτοκινήτου, άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας, εμπειρία με βι-

Προσφορές της εβδομάδας

ογραφικό και συστάσεις. Μισθός,

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο

δικαιολογητικών με συνέντευξη στα

Λαζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε

κεντρικά γραφεία μας, Θεσσαλονί-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ασφάλιση και ποσοστά. Παραλαβή

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ

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

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

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

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

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

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

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

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

90 τ.μ., σύνολο 360 τ.μ.. Έχει

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

ριστοτέλους 21, στο κέντρο

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

6945 541642 (Ζαφείρης) &

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

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

80.000€

125 μ2   1ος όροφος   4Δ-

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

ΣΚΧΛΚ WC ΑΠ διαμπερές

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

110.000€

30.000€

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

90 μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚ-

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

ΧΛΚ ΑΠ θ. σταθ. ατ. λέβη-

50.000€

τας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

κτίσμα εντός οικοπέδου

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣ-

900 μ2 40.000€

ΚΤΛΚ 48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

287 μ2 με θέα 40.000€

68 μ2   2ος όροφος λούξ

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

τζάκι ατ, θερμ. αποθήκη θ.

110 μ2 κέντρο 75.000€

σταθμ. 65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστη-

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

μα 118 μ2 κέντρο (νοικια-

85 μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ.

σμένο) 140.000€

θερμ. κέντρο 55.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοι-

1444 μ2 Γιοτζαλίκια

κία 90 μ2   εντός οικοπέ-

14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

δου 800 μ2 σούπερ λούξ

409 μ2 Γιοτζαλίκια

CMYK
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τή του μπαμπά. Αλλά
πόσους μπαμπάδες
να φας;

P Αν κρίνω από το
δικό μας σπίτι, γιόρταζαν πιο πολύ τα μπαμπαδάκια.

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

P Εκλεράκια και
μπαμπαδάκια λοιπόν.
Τα μικρά γλυκά που έγιναν για να μην τρώμε τα μεγάλα. Δήθεν.

P Έλα όμως που εμένα με παχαίνουν τα ενδιάμεσα!

P Και:

P Όταν ήμουν μικρός, η

μάνα μου επέμενε να τρώω
όλο το φαΐ μου. Πέρασαν τόσα 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 τραπεζομάντηλο.

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 Ο χιτώνας σε φαΐ και από την ανάποδη.

Εντέλει δεν είμαι λαίμαργος, έχω απλώς οικολογική συνείδηση.

P Η καλύτερη εφεύρεση είναι πλέον οι
μπάρες δημητριακών. Για να έχεις κάτι ενδιαφέρον να τρως πριν και μετά το φαΐ.

P Από εκλέρ πάντως τρώω μόνο σπιτικά.
Ούτως: όσα γίνονται στο σπίτι και όσα μπαίνουν
στο σπίτι.

P

Ο κόουτς Ιακώβου της γαστριμαργίας θα

P

P

Την περασμένη Κυριακή ήταν η γιορ-

Ο Τοτός έχει γενέθλια 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 κρατιέμαι! Θέλω να το κάνουμε τώρα αμέσως!
– Μα άντρα μου, έχουμε 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 φωνάζει η μητέρα του Τοτού, πετάνε ένα πιάτο στο

πάτωμα για να σπάσει. Αυτό το πράγμα γινόταν
επί δέκα λεπτά και ο Τοτός ανησύχησε που άκουγε 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.

Αλ. Τσίπρας: «Με προχειρότητα και ανευθυνότητα,
η Κυβέρνηση επανεκκίνησε τον Τουρισμό»
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 Τουριστικών 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 καραντίνας σε κάθε ξενοδοχειακή μονάδα, σε κάθε τουριστική μονάδα
ξεχωριστά και συγκεκριμένα για κάθε 10 δωμάτια ένα, έως 50 δωμάτια 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 καραντίνας 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 υπόλοιπο τουριστικό διάστημα», πρόσθεσε.
Επικαλούμενος τις επαφές που έχει όλο αυτό το διάστημα με

επιχειρηματίες του κλάδου, κατά τις περιοδείες που πραγματοποιεί 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 επιδότηση 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 ήταν αναμενόμενο λόγω του αποτρεπτικά
χαμηλού αντιτίμου που διέθεσε, ενώ θα
έπρεπε να φροντίσει να υπάρχει κατάλυμα 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 διαχείρισης 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 ελλιπή, δεν έχει καλυφθεί η εκπαίδευση των εργαζομένων ούτε διαδικαστικά 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 Τουριστικού 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.

