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Παράδοση της Γέφυρας Κούσιου 
τέλος Ιουνίου, Μητρώο 

καλλιτεχνών από την ΚΕΠΑ, 
Τουρνουά  στη μνήμη Δ. Γκίμα 

και Επιτροπή για να 
τροποποιήσει τον κανονισμό
 του δημοτικού συμβουλίου

Τετ-α-τετ με αγριογούρουνο
σε κατοικημένη περιοχή της Βέροιας 

το βράδυ της Κυριακής!!!
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Δικαιώματα
 και fake news 
στον πόλεμο 

με την πανδημία
Του Μάξιμου
Χαρακόπουλου

Η Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών 
Βέροιας «έβγαλε» 20 κιλά κάνναβη 
μέσα από στεγνωτήρια ρούχων!!!

Η εταιρεία 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 

με έδρα τα Γιαννιτσά , στα πλαίσια
 επενδύσεων και ανάπτυξης 

των παραγωγικών της δραστηριοτήτων, 
αναζητά μηχανικούς – τεχνικούς 

και χειριστές κλαρκ με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος.

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

Εκδηλώσεις μνήμης
 στη Νάουσα για τη 

Γενοκτονία των Ποντίων
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Θα είναι όλοι στην θέση 
τους στο πρώτο κουδούνι 

της Δευτέρας;
  Την επαναλειτουργία δημοτικών, νηπιαγωγείων 
και παιδικών σταθμών αποφάσισε η κυβέρνηση και 
καλούνται δάσκαλοι και μαθητές να επανέλθουν τον 
Ιούνιο στις σχολικές αίθουσες. Αναμενόμενο αφού οι 
γειτονιές έχουν γεμίσει παιδιά που παίζουν, ενώ το 
άνοιγμα εστίασης και ευρύτερης χαλάρωσης των μέτρων 
δεν είχε λογική να παραμένουν τα σχολεία κλειστά. 
Ωστόσο τα προβλήματα δεδομένα και ίσως ανυπέρβλητα 
σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως με ελλείψεις δασκάλων 
λόγω άδειας ειδικού σκοπού(ευπαθείς ομάδες), αφού 
δεν υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης τους. Επομένως 
κάποια σχολεία ή κάποια τμήματα πιθανότατα να μην 
κάνουν καθόλου μάθημα ελλείψει δασκάλου. Από την 
άλλη πολλοί γονείς είναι επιφυλακτικοί και ακόμη το 
σκέφτονται αν θα στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. 
Κατά τ’ άλλα οι μικροί του δημοτικού μετράνε με 
τα δάχτυλα τις πραγματικές ημέρες που θα κάνουν 
μάθημα, αφού το εκ περιτροπής μάθημα στην ουσία θα 
τους βάλει στην τάξη μετρημένες ημέρες.  

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ
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Τετ-α-τετ με αγριογούρουνο
σε κατοικημένη περιοχή

της Βέροιας το βράδυ
της Κυριακής!!!

Δεν είναιπρωτοφανές τοφαινόμενο να κατεβαίνουναγρι-
ογούρουναμέσαστοναστικό ιστό τηςΒέροιας.Τα τελευταία
2-3 χρόνια έχουμε εμφανίσεις αγριογούρουνωνστα «ψηλά»
τηςπόλης και μια αντίστοιχη είχαμε το βράδυ τηςΚυριακής
γύρωστις 10, στον δρόμο για τα Γιοτζαλίκια (οδόςΡωμανί-
ας).Μητέραμε την κόρη τηςπάρκαρε τοαυτοκίνητό της και
έκπληκτη είδε μπροστά της έναμεγάλοαγριογούρουνοστην
άκρητουδρόμου.Μετακίνησετοαυτοκίνητότηςπροςτηνοδό
Ομήρουγιαναείναιπιοκοντάστηνκατοικίατης,ενώείδετο
αγριογούρουνοναβγαίνειστοοδόστρωμα(τέλοςτηςμεγάλης
ανηφόρας της οδούΑφροδίτης) και μετά να χάνεται μέσασε
χέρσαοικόπεδα,ανάμεσαστηνβλάστηση.Δεδομένηςτηςεπι-
κινδυνότηταςτουσυγκεκριμένουζώου,θαπρέπειναυπάρξει
μέριμνααπότιςαρμόδιεςυπηρεσίεςγιανααποφευχθείηπρο-
σέγγισήτουςσεκατοικημένεςπεριοχές.(φωτόαρχείου).

Πολύ σκουπίδι και πάλι

Την κυριακάτικη ε-
ξόρμησήτουςέκανανοι
«Εθελοντές για την κα-
θαριότητα»καιη«λεία»
τους ήταν και πάλι
πολύ πλούσια. «Πολύ
σκουπίδι  στους τρεις
κάθετους δρόμους κά-
τωαπότομπάσκεττης
Βέροιας προς τον πε-
ριφερειακό…Τα είδαμε
όλα», λένε σε ανάρτη-
σήτους.

Άδικοέχουν;Οιφω-
τογραφίεςμιλάνε…

Καφέδεςκαιποτά,απόχθες,σετραπεζάκια!

Πρεμιέραχθες της επαναλειτουργίας τωνμπαρ, εστιατορίωνκαι καφέκαιαπό τοπρωίστοκέντρο τηςΒέροιας οι
καφετέριεςάρχισαννασερβίρουντουςπρώτουςκαφέδεςπροσπαθώνταςνασυνηθίσουνστιςνέεςσυνθήκεςλειτουργίας
πουεπιτάσσουνταμέτραπροστασίαςαπότονCOVID-19.Οσυννεφιασμένοςκαιρόςβοήθησανστηναποφυγήεικόνων
αδιαχώρητου,μετάτηστέρησητηςπιο«ιερής»καθημερινήςσυνήθειαςτουΈλληνα,όμωςπολλοίήταναυτοίπουέκλε-
ψανλίγοαπότονχρόνοτουςγιαένανκαφέσετραπέζιπλέονκιόχιστοόρθιο,μετηνπαρέακαιταπρωινάκουςκους…

ΤομεγάλοτεστθαγίνειμάλλοντοΣαββατοκύριακοπουοπερισσότεροςκόσμοςδενεργάζεταικαιοιθερμοκρασίες
ανεβαίνουν.

Οδήμαρχος
Βέροιας

προπόνηση
στοΦράγμα
σεανεβασμένο

ρυθμό
Μεφόρμα,t-shirtκαιγρήγορο

ρυθμόβαδίσματοςπέτυχε οφα-
κός τουΛΑΟΥ το απόγευμα της
Κυριακής τον δήμαρχο Βέροιας
Κώστα Βοργιαζίδη να «γράφει»
χιλιόμετρα στοΦράγμα τουΑ-
λιάκμονα.Από τηνπροηγούμενη
Δευτέραη κυκλική διαδρομή γύ-
ρω από την τεχνητή λίμνη είναι
διαθέσιμηστοκοινόκαιοπρώτος
δημότηςτηςπόληςβρήκετηνευ-

καιρίαναξεφύγειαπότογραφείοκαινακάνειτηνπροπόνησήτου.Πάντωςοκ.Βοργιαζίδηςμετάτηνκαραντίνα,εκτου
αποτελέσματοςμελιγότερακιλάκαιανεβασμένηφυσικήκατάστασηθέλει ναανεβάσει και τουςρυθμούςστοδημοτικό
έργο.Όλαφυσικάθακριθούνεκτωναποτελεσμάτων…
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Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου επαναλειτουργούν δημοτικά, 
νηπιαγωγεία, παιδικοί - βρεφικοί σταθμοί και ειδικά σχολεία

Eπαναλειτουργούν από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020 τα δημοτικά σχολεία 
και τα νηπιαγωγεία, οι εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής όλων των βαθ-
μίδων καθώς και οι παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί, ενώ από χθες ξεκίνησαν 
στα Πανεπιστήμια οι εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις με περιορισμούς 
στον αριθμό των φοιτητών. Για τους φοιτητές αυτούς ανοίγουν και οι φοι-
τητικές εστίες.Το άνοιγμα των σχολείων ανακοίνωσε ως «ένα ακόμα βήμα» 
προς την νέα κανονικότητα, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη 
Κεραμέως, σημειώνοντας  ότι δεν μπορεί να υπάρχει κανονικότητα χωρίς 
ανοιχτά σχολεία.Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε αναλυτικά στους παράγοντες 
που έπαιξαν ρόλο στο να παρθεί η τελική απόφαση για το άνοιγμα των νηπι-
αγωγείων, των δημοτικών και των σχολείων Ειδικής Αγωγής.

Κυριότερος παράγοντας ήταν -όπως τόνισε- η ομόφωνη εισήγηση της 
Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοι-
μογόνους Παράγοντες για επαναλειτουργία των εν λόγω σχολικών δομών.

«Η εισήγηση αυτή ασφαλώς συνδέεται με τη σταθερά καθοδική πορεία 
της επιδημίας, με το ότι τα παιδιά κολλάνε και μεταδίδουν τον ιό πιο δύ-
σκολα, το ότι τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία είναι επιδημιολογικά η 
ασφαλέστερη περίοδος να ανοίξουν τα σχολεία», σημείωσε η υπουργός.
Επιπλέον παράγοντας που συνετέλεσε στο άνοιγμα των σχολείων, ήταν ότι 
η συνολική αποκλιμάκωση των μέτρων έχει εξελιχθεί πολύ θετικά.

«Η προηγούμενη εμπειρία από το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων είναι 
πολύ ενθαρρυντική», τόνισε η υπουργός και πρόσθεσε ότι τα μέτρα προ-
στασίας και πρόληψης «τηρούνται υποδειγματικά από τα μέλη της εκπαι-
δευτικής κοινότητας» και ότι «όλα έχουν κυλήσει εξαιρετικά ομαλά».Τρίτος 
παράγοντας, ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η επιστροφή όλων των μαθητών 
στο φυσικό τους χώρο, ο οποίος είναι το σχολείο.

«Η μακρόχρονη απουσία από το σχολείο εμποδίζει τη μαθησιακή τους 
πορεία, την πνευματική, κοινωνική, ψυχική τους εξέλιξη. Οι μαθητές πρω-
τοβάθμιας βρίσκονται ήδη σχεδόν τρεις μήνες εκτός σχολείου, και θα βρί-
σκονταν συνολικά έξι μήνες αν τα σχολεία δεν άνοιγαν τώρα. Δεν μπορεί να 
υπάρχει κανονικότητα χωρίς ανοιχτά σχολεία», τόνισε.

Τέταρτον, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι τα παιδιά είναι πιο ασφαλή στο σχο-
λείο, όπου τηρούν κανόνες και ακολουθούν τα μέτρα προστασίας και πρό-

ληψης, πάρα έξω στις γειτο-
νιές και στις πλατείες χωρίς 
κανόνες. «Δεν υπάρχει κα-
λύτερο μέρος από το σχο-
λείο για να προσαρμοστούν 
και να συνηθίσουν τα παιδιά 
στη νέα πραγματικότητα. Για 
να μάθουν να προσέχουν 
περισσότερο σε κάθε πτυχή 
της καθημερινότητάς τους», 
ανέφερε.

Πέμπτον, τα ανοιχτά σχολεία μειώνουν τις κοινωνικές ανισότητες και 
ενισχύουν τα παιδιά που προέρχονται από πιο ευάλωτα οικογενειακά περι-
βάλλοντα. «Μαθητές που δεν έχουν σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, μα-
θητές που βιώνουν ένταση στο οικογενειακό τους περιβάλλον, μαθητές των 
μικρότερων κυρίως τάξεων που δεν έχουν οικογενειακή καθοδήγηση για την 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση», επεσήμανε η υπουργός Παιδείας.

Ειδικά Σχολεία
Τέλος, αναφορικά με τα ειδικά σχολεία, η κ. Κεραμέως ανέφερε: «Οι 

μαθητές που φοιτούν στα σχολεία αυτά έχουν ιδιαίτερη ανάγκη να βρεθούν 
εκ νέου στο περιβάλλον του σχολείου τους, με τους εκπαιδευτικούς τους 
και τους συμμαθητές τους. Και το έχουν ανάγκη προφανώς για τη μαθησι-
ακή τους εξέλιξη αλλά και για την ψυχο-συναισθηματική και κοινωνική τους 
εξέλιξη». Τα ειδικά σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα επαναλειτουρ-
γήσουν από την 1η Ιουνίου έως τις 12 Ιουνίου, ενώ τα ειδικά σχολεία της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έως και τις 26 Ιουνίου.

Μέχρι 26 Ιουνίου ανοιχτά τα σχολεία
Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, θα επαναλειτουργήσουν τη Δευτέρα 1η 

Ιουνίου και, όπως ανακοίνωσε η υπουργός, τα μαθήματα θα παραταθούν 
έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου (αντί για τη 15η Ιουνίου). Συνολικά για 
τους εκπαιδευτικούς, η λήξη του διδακτικού έτους θα είναι η 30η Ιουνίου. Για 
τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι συμβάσεις τους θα παραταθούν έως 
τις 30 Ιουνίου.Τα τμήματα σχολείων και νηπιαγωγείων θα λειτουργούν με 

έως 15 μαθητές τη φορά και με 1.5 μέτρο απόσταση στα θρανία, τα οποία 
θα πρέπει να έχουν τον ίδιο προσανατολισμό. Αν οι μαθητές υπερβαίνουν 
τους 15, τότε το τμήμα θα διαιρείται σε 2 υπο-τμήματα, και θα λειτουργούν 
εκ περιτροπής, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή το ένα, Τρίτη-Πέμπτη το άλλο, 
και την επόμενη εβδομάδα το αντίθετο. Αν οι μαθητές δεν υπερβαίνουν τους 
15, τότε το τμήμα θα λειτουργεί καθημερινά.

Στις σχολικές αίθουσες θα υπάρχουν αντισηπτικά και προβλέπεται κα-
θαρισμός δύο φορές την ημέρα (κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου 
και μετά το πέρας αυτού). Όπως ανέφερε η κ. Κεραμέως, έχει προβλεφθεί 
ειδική νομοθετική ρύθμιση και επιπλέον κονδύλια για την τροποποίηση των 
συμβάσεων του προσωπικού καθαριότητας, καθώς επίσης υπάρχει η δυνα-
τότητα για πρόσληψη επιπλέον προσωπικού καθαριότητας.

Προβλέπονται διαλείμματα σε διαφορετικές ώρες για τη μείωση του συγ-
χρωτισμού, και προβλέπεται απαγόρευση λειτουργίας των κυλικείων.

Επίσης οι αίθουσες θα αερίζονται φυσικά.
Η χρήση της μάσκας είναι προαιρετική για εκπαιδευτικούς και μαθητές 

(και στο σχολείο και στα σχολικά λεωφορεία). Ειδικές οδηγίες του ΕΟΔΥ 
θα αποσταλούν τις επόμενες ημέρες σε όλες τις δομές πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης, και σημαντικό μέρος της πρώτης ημέρας θα αφιερωθεί στην 
επεξήγηση των οδηγιών αυτών.Όπως είπε η κ. Κεραμέως, υπάρχει ιδιαίτερη 
μέριμνα για εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών 
απουσίας όπως αυτές έχουν οριστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Υπάρ-
χει επίσης η δυνατότητα απουσίας μαθητή, στη βάση απλής υπεύθυνης 
δήλωσης γονέα ή κηδεμόνα περί ύπαρξης ατόμου στο σπίτι που ανήκει σε 
ομάδα αυξημένου κινδύνου ή νοσεί.

Εξ αποστάσεως διδασκαλία
Όπως και για τα γυμνάσια και τα λύκεια, έτσι και για τις εκπαιδευτικές 

δομές που ανοίγουν υπάρχει η δυνατότητα για σύγχρονη εξ αποστάσεως 
διδασκαλία από εκπαιδευτικούς για όσους μαθητές εμπίπτουν σε κατηγορίες 
που δικαιολογούν την απουσία τους.Δεν θα λειτουργήσουν τα ολοήμερα

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η υπουργός Παιδείας, για την ώρα τα ολοή-
μερα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν.

Συνεδρίασε χθες με τηλεδιάσκεψη, αλλά και μικροεντάσεις το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας
Παράδοση της Γέφυρας Κούσιου τέλος Ιουνίου, Μητρώο καλλιτεχνών από την ΚΕΠΑ, Τουρνουά

 στη μνήμη Δ. Γκίμα και Επιτροπή για να τροποποιήσει τον κανονισμό του δημοτικού συμβουλίου
Με προσπάθεια από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Άρη Λαζα-

ρίδη να μην «ξεχειλώσει» χρονικά η συνεδρίαση, υπήρξε πίεση και χρονικό 
όριο στους συμβούλους για τις τοποθετήσεις τους. Έτσι τα προ ημερησίας 
τελείωσαν περίπου στις 20.30(δυόμιση ώρες) και στην συνέχεια προχώ-
ρησαν στη συζήτηση ενός εκτάκτου θέματος και των υπόλοιπων τακτικών 
θεμάτων. Τελευταίες εξελίξεις για το φυσικό αέριο, επανεκκίνηση της εστί-
ασης και των δημοτικών σχολειών ήταν τα βασικά θέματα, ενώ η πρόταση 
για να τιμηθεί ο Δημήτρης Γκίμας και η σύσταση μητρώου καλλιτεχνών από 
την ΚΕΠΑ είχαν ενδιαφέρον.   Γενικά δεν υπήρχε το ήρεμο κλίμα των προη-
γούμενων δύο τηλεδιασκέψεων και δεν έλειψαν σε κάποια σημεία στιγμιαίες 
εντάσεις.  

Ο πρόεδρος Άρης Λαζαρίδης, απαντώντας σε ε-
ρώτηση για το πότε θα ολοκληρωθεί η γέφυρα Κούσιου, 
είπε ότι στο κατάστρωμα απομένει η ασφαλτόστρωση 
και η σύνδεση με τις δυο οδούς, την Ακροπόλεως και 
την Βλάχων Ηρωίδων και υπογράμμισε  ότι μέχρι τις 30 
Ιουνίου το έργο θα έχει παραδοθεί, εκτός αν υπάρξει κάτι 
έκτακτο και υπάρξει μια μικρή παράταση μέχρι το τέλος 
Ιουλίου. Το έκτακτο θέμα που έφερε ο πρόεδρος, αφο-
ρούσε την συγκρότηση επιτροπής για την επικαιροποίη-

ση και τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, 
με την πρόταση από κάθε παράταξη ενός προσώπου που θα συμμετέχει σε 
αυτήν. Από την παράταξη της πλειοψηφίας προτάθηκε από τον δήμαρχο ο 
Αλέξης Τσαχουρίδης, από την παράταξη της Γεωργίας Μπατσαρά προτάθη-
κε η Συρμούλα Τζήμα-Τόπη(λόγω της ιδιότητάς της ως νομικού όπως διευ-
κρίνισε η κα Μπατσαρά), από την παράταξη του Παύλου Παυλίδη ο Γιώργος 
Μιχαηλίδης, από την παράταξη του ο Αντώνης Μαρκούλης πρότεινε και 
έγινε αποδεκτή η κυκλική συμμετοχή ανά συνεδρίαση των Κωνσταντίνου 
Τροχόπουλου, Κυριάκου Θεοδωρίδη και Πετρίνας Μουχτάρη, ο Δημήτρης 
Τσανακτσίδης από την παράταξη «Δικαίωμα για νέα Βέροια» και από την 
Λαϊκή Συσπείρωση ο Γιώργος Μελιόπουλος με αναπληρωτή τον Γιάννη 
Τσαναξίδη. Στην επιτροπή ως συντονιστής θα συμμετέχει ο πρόεδρος Άρης 
Λαζαρίδης, ενώ θα συμμετέχουν ο Δημήτρης Πυρινός και ο Μιχάλης Σουμε-

λίδης από το προεδρείο.
Προ ημερησίας  

Για μια ακόμη συνεδρίαση ο Παύλος Παυλίδης απεύ-
θυνε αρκετά ερωτήματα στην τοποθέτησή του, όπως αν 
έπρεπε να υπάρξει έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου για τις εξελίξεις με το φυσικό αέριο, ζήτησε 
στοιχεία για το ταμείο του ΚΑΠΑ, ενώ κάποια στιγμή «ε-
γκάλεσε» τον πρόεδρο γιατί δεν προστατεύει τον απόντα 
σύμβουλό του Γ. Γουλτίδη από αναφορές που γίνονται 
στο πρόσωπό του και γιατί δεν παρατηρεί αντιδημάρχους 
και προέδρους που δεν απαντούν συγκεκριμένα στα 
ερωτήματά του και μιλούν γενικά. 

Ο Αντώνης Μαρκούλης πρότεινε να διοργανώνεται  
από τον δήμο κάθε καλοκαίρι προς τιμή του εκλιπόντα 
«γίγαντα», όπως τον χαρακτήρισε, Δημήτρη Γκίμα, 
τουρνουά μπάσκετ παιδιών που θα φέρει το όνομά του. 

Ο αντιδήμαρχος Ηλίας Τσιφλίδης εξέφρασε παρά-
πονα για αναρτήσεις και δημοσιεύματα εναντίον του για 
εκμετάλλευση της διαδικασίας αιτήσεων από εργάτες 
γης. «Δεν είμαστε γραφείο εύρεσης εργασίας», απάντησε 
ενοχλημένος και ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία γίνεται με 
απόλυτη διαφάνεια προς εξυπηρέτηση των δημοτών. Πα-
ρενέβη ο δήμαρχος, αλλά και ο Παύλος Παυλίδης και ο 
Αντώνης Μαρκούλης στο θέμα και υπήρξε μικρή ένταση. 

Ο αντιδήμαρχος Αλέξης Τσαχουρίδης απάντησε 
στο θέμα που έθεσε ο Δημήτρης Πυρινός για την ανάγκη 
ασφαλτόστρωσης δρόμου που οδηγεί στα Γιοτζαλίκια, 
λέγοντας ότι θα προχωρήσει άμεσα, αφού υπήρξε μια 
μικρή διακοπή των εργασιών από τον εργολάβο, αλλά θα 
ξεκινήσει άμεσα. Το ίδιο απάντησε και για την καθίζηση 
στο οδόστρωμα στο δρόμο προς Φυτειά, ενώ ενημέρωσε 
ότι μαζί με αρμόδια υπάλληλο πέρασαν από τα χωριά 
στα Πιέρια και των πρώην δήμων Απ. Παύλου και Δο-
βρά, κατέγραψαν τα προβλήματα στους δρόμους και τα 
πεζοδρόμια και θα προχωρήσουν σε εργασίες. Φυσικά 

υπογράμμισε την δυσκολία λόγω έλλειψης προσωπικού και γι’ αυτό περι-
μένει την  πρόσληψη των 8μηνιτών για να λυθούν προβλήματα. Τέλος για 
τις μπάρες στον πεζόδρομο της αγοράς είπε ότι λόγω της παρέμβασης της 
προέδρου του εμπορικού συλλόγου πήγε πίσω το θέμα και στο επόμενο δη-
μοτικό συμβούλιο θα έρθει το θέμα με τις τροποποιήσεις του προς ψήφιση.  

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαδόπουλος επιφυ-
λάχθηκε να απαντήσει σε πολλά θέματα σε δια ζώσης 
συνεδρίαση και απάντησε στον Δημήτρη Πυρινό που 
έθεσε θέμα για την παιδική χαρά στους Αγ. Αναργύρους.  
«Η παιδική χαρά είναι κλειστή και τα εξαρτήματα και παι-
χνίδια που λείπουν αφαιρέθηκαν για συντήρηση και θα 
τοποθετηθούν όταν ανοίξουν οι παιδικές χαρές», είπε ο 
αντιδήμαρχος. 

Ο αντιδήμαρχος Στάθης Κελεσίδης αντέδρασε στην 
μομφή του Θόδωρου Θεοδωρίδη ότι δεν ενημερώνεται 
και έθεσε υπόψη ότι ενώ εκλήθη ο κ. Θεοδωρίδης σε συ-
νεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου δεν παρέστη. Αυτό 
προκάλεσε την έκρηξη του Θ. Θεοδωρίδη που εν θερμώ 
απευθύνθηκε στον δήμαρχο είπε ότι παραιτείται και θέλη-
σε να αποχωρήσει. «Εισαι αντιδήμαρχος γιατί αρνήθηκα 
να είμαι εγώ στη θέση σου» είπε στον αντιδήμαρχο Στ. 
Κελεσίδη σε πολύ οξύ ύφος, αλλά τελικά το θέμα έληξε 
χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ Στέργιος Διαμάντης ε-
νημέρωσε ότι ενώ στις  15 Ιουνίου ξεκινούσε το έργο 
αλλαγής αμιάντου, λόγω των πανελληνίων εξετάσεων και 
για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των υποψηφίων αποφα-
σίστηκε να ξεκινήσουν οι εργασίες την 1 Ιουλίου μετά τις 
εξετάσεις. Παράλληλα απάντησε σε σχετική ερώτηση ότι 
προχωρά σταδιακά η σύνδεση τμημάτων στο Μακροχώρι  
με την αποχέτευση.

Ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ Θεόφιλος Κορωνάς χαρα-
κτήρισε άκαιρη την πρόταση Γουλτίδη για μείωση χρημα-
τοδότησης της ΚΕΠΑ και χρήση των κονδυλίων για τεχνι-
κά έργα, αφού όλες οι εκδηλώσεις απλώς αναβλήθηκαν 
και μεταφέρθηκαν χρονικά. «Στο τέλος της χρονιάς όταν 
κάνουμε ταμείο και αν υπάρξει πλεόνασμα και εφόσον 
υπάρξει ανάγκη φυσικά και θα μπορούσαμε». Ωστόσο 
ανέφερε ότι υπάρχουν μειωμένα έσοδα λόγω κορωνοιού, 
αφού ούτε έγιναν εκδηλώσεις για να μισθώσει η ΚΕΠΑ 

τους χώρους της, ούτε από τις δραστηριότητες θα λάβει αντίστοιχα έσοδα. 
Επίσης μίλησε για το αρχείο Τσολάκη και Μουτσόπουλου που φυλάσσονται 
σε κτίριο πίσω από το 4ο Γυμνασιο. Κατέθεσαν  αίτημα για να παραχωρη-
θεί ολόκληρο το κτίριο στην ΚΕΠΑ(το παλιό δικαστικό μέγαρο αργεί ακόμη 
σχολίασε) για να γίνει έκθεση και παρόλο που δεν χρησιμοποιείται ο χώρος 
πλέον ως σχολείο, η επιτροπή παιδείας το απέρριψε. «Θα επανέλθουμε και 
ελπίζουμε να βρούμε πιο ώριμα μυαλά» συμπλήρωσε ο κ. Κορωνάς, ενώ 
σχολίασε ότι η  Συρμούλα Τζήμα μειοψήφησε και τάχθηκε υπέρ της αίτησης 
της ΚΕΠΑ. Τέλος ο κ. Κορωνάς με αφορμή την πρόταση της υπουργού Πο-
λιτισμού θα προχωρήσουν σε δημόσια πρόσκληση προς όλους τους επαγ-
γελματίες καλλιτέχνες της πόλης, αλλά  και της Νάουσας και  Αλεξάνδρειας, 
για σύσταση μητρώου, όπου θα φαίνεται με ποιους συνεργάστηκε η ΚΕΠΑ 
και με ποιους μπορεί μελλοντικά να συνεργαστεί. 

Ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ Λεωνίδας Ακριβόπουλος , συμφώνησε με την 
πρόταση Μαρκούλη που είναι και δική τους πρόταση να 
διοργανωθεί τουρνουά για τον Δημήτρη Γκίμα και προ-
σέθεσε ότι επεξεργάζονται και άλλους τρόπους τιμής και 
μνήμης του εκλιπόντος προπονητή. Απαντώντας σε σχε-
τική ερώτηση του Παύλου Παυλίδη για τα ταμειακά δια-
θέσιμα του ΚΑΠΑ, είπε ότι στις 31/12/2019 ήταν 283.000 
ευρώ, ενώ αυτή την στιγμή είναι στις 553.000 ευρώ. Ω-
στόσο διευκρίνισε ότι οι ανελαστικές μηνιαίες δαπάνες(μι-
σθοδοσία, μισθώματα, πάγιοι λογαριασμοί) φτάνουν τις 
300.000, επομένως  χρειάζεται προσοχή γιατί ένας μήνας 

μπορεί να ανατρέψει τον προϋπολογισμό. 
Τέλος ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης απάντησε στον Παύλο Παυλί-

δη ότι το θέμα του φυσικού αερίου λύθηκε εν τη γενέσει 
του και δεν υπήρξε η ανάγκη έκτακτης συνεδρίασης του 
δημοτικού συμβουλίου. Στον Γιώργο Μιχαηλίδη και στο 
σοβαρό θέμα που έθεσε για τα επιπλέον χρήματα που 
θα πρέπει να διαθέσει ο δήμος απάντησε ότι χωρίζονται 
σε 3 κατηγορίες.  Πρώτον οι 4μηνες επεκτάσεις των συμ-
βάσεων που επέβαλε η πράξη νομοθετικού περιεχομέ-
νου για τους 2μηνίτες και 8μηνίτες, που υπολογίζονται σε 
150.000 ευρώ. Δεύτερον η κάλυψη του επιπλέον 50% για 
τα τραπεζοκαθίσματα ποσού 150.000 ευρώ, και τρίτον τα 

ανταποδοτικά τέλη, τα οποία διευκρίνισε ότι δεν θα πληρωθούν μόνο μόνο 
για το διάστημα που ήταν κλειστές οι επιχειρήσεις και δεν έχει διευκρινιστεί 
ακόμη το ποσό. Πάντως από τα 75 εκ. ευρω που θα πάρουν οι δήμοι για τα 
παραπάνω, ο δήμος Βέροιας θα λάβει 487.000 ευρώ, που σίγουρα δεν θα 
φτάσουν και θα χρειαστεί επιπλέον στήριξη της κυβέρνησης. 

Zήσης Μιχ. Πατσίκας
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ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6:00, 6:30, 7:15, 8:00, 9:30, 11:00, 

13:00, 14:00, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 
21:00.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ
6:15, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:30, 

13:30, 14:40, 16:00, 17:00, 18:15, 19:30, 
21:00.

ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ
7:00, 7:45, 8:30, 10:20, 12:00, 13:00, 

15:00, 17:30, 19:45, 22:15.

NΑΟΥΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ
6:05, 7:30, 9:00, 10:30, 11:00, 12:30, 

13:30, 16:00, 19:00, 20:35.

ΝΑΟΥΣΑ-ΑΘΗΝΑ 7:25

ΒΕΡΟΙΑ-ΑΘΗΝΑ 8:00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΑΘΗΝΑ  8:30

ΑΘΗΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-
ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ  8:00

Τηλ. Επικοινωνίας Υπεραστικών 
Γραμμών: 2331022342.
6975906066

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

Ευχαριστήριο του 
Συλλόγου Κοινωνικής 

Παρέμβασης «Έρασμος»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης 
«Έρασμος» ευχαριστεί θερμά τον 

Πρόεδρο, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής & το ΔΣ του 
Επιμελητηρίου Ημαθίας για την προσφορά σημαντικής οι-
κονομικής ενίσχυσης για τις ανάγκες του Ξενώνα Βραχείας 
Φιλοξενίας της δομής μας. Κάθε αρωγή, από τον τοπικό 
επιχειρηματικό κόσμο, συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθ-
μιση του μέσου όρου της ποιότητας ζωής των ωφελούμενών 
μας, στη μείωση των όποιων ανισοτήτων, την άρση του 
κοινωνικού αποκλεισμού - στιγματισμού και προάγει τον 
τοπικό αλλά και τον εθνικό μας πολιτισμό.  

Για το ΔΣ του «Έρασμου»
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου

Ευχαριστήριο της Φιλοπτώχου 
Αδελφότητος Κυριών Βέροιας
Το Δ.Σ της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας ευχαριστεί από 

καρδιάς, τον κ. Γεράσιμο Καλλιγά και τον εκδοτικό οίκο “ SUPER COURSE” 
για την προσφορά μεγάλου πακέτου με μάσκες προστασίας, που θα μας βο-
ηθήσουν στην επιτυχή εφαρμογή των προληπτικών μέτρων προστασίας από 
την πανδημία. Κάθε χορηγία ή δωρεά από μεμονωμένα μέλη της κοινωνίας 
μας ή τον επιχειρηματικό κόσμο, μας τονώνει, μας ενδυναμώνει, ώστε να συ-
νεχίσουμε την προσπάθεια για την ανακούφιση των ευάλωτων συνανθρώπων 
μας. Χάρη στη βοήθεια όλων διαχρονικά, κατάφερε η Φιλόπτωχος να βρίσκε-
ται στο πλευρό των δοκιμαζόμενων συμπολιτών μας, εδώ και  115 χρόνια. Γι’ 
αυτό απευθύνουμε ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ προς όλους. 

Συγχαρητήρια Αντιπεριφερειάρχη σε 
Ζαφειράκη Νάουσα και Φίλιππο Βέροιας
Κάθε επιτυχία σε επίπεδο Ημαθίας, ατο-

μική ή συλλογική, αντανακλά στη συνολική 
εικόνα της περιοχής μας και αντίστοιχα προ-
βάλει τον τόπο μας. 

Αυτό συμβαίνει σήμερα και με δύο ι-
διαίτερα σημαντικές αθλητικές επιτυχίες, 
του τμήματος χάντμπολ του “Ζαφειράκη” 
Νάουσας που επάξια ανήλθε στην κορυ-
φαία (Premier) κατηγορία του ελληνικού χά-
ντμπολ και του τμήματος βόλεϊ του “Φιλίπ-
που” Βέροιας που εξίσου επάξια πέτυχε την 
άνοδό του στην κορυφαία (Α1) κατηγορία.

Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές και 
προπονητές των δύο ομάδων μας, στις δι-
οικήσεις τους, σε όλο το έμψυχο δυναμικό 
τους, σε όσους στήριξαν την προσπάθειά τους και φυσικά στους φιλά-
θλους που διαρκώς στέκονταν στο πλευρό τους. Οι επιτυχίες τους, είναι 
επιτυχίες και της Ημαθίας, μας κάνουν περήφανους, στεκόμαστε στο 
πλευρό τους και τους ευχόμαστε να συνεχίσουν να είναι στην κορυφή 
και να αποτελούν πάντα φωτεινό παράδειγμα προσπάθειας, στόχων και 
αγώνων.

 Κώστας Καλαϊτζίδης
Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Πρόεδρος και τα μέλη της Φιλοπτώχου Αδελφότητος 

Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν ολόθερμα τον Δήμαρχο Βέ-
ροιας κ. Κων/νο Βοργιαζίδη και τους έμμισθους αιρετούς 
της Διοίκησης του Δήμου Βέροιας, οι οποίοι αποφάσισαν 
να δώσουν το 50% των απολαβών τους για δύο μήνες, 
υπέρ της Φιλοπτώχου, για τις ανάγκες του καθημερινού 
συσσιτίου.

 Αυτές τις δύσκολες ώρες που πέρασε και θα συνεχί-
σει να περνάει η χώρα μας, λόγω του κορωvοϊού, τέτοιες 
κινήσεις ανθρωπιάς για τη στήριξη συμπολιτών μας που 
βρίσκονται σε ανάγκη δίνουν σε όλους μας ένα μήνυμα 
αισιοδοξίας, ενότητας και αλληλεγγύης.  

Μέχρι σήμερα η προσφορά των :
1)Βοργιαζίδη Κωνσταντίνου, 2) Παπαδόπουλου Βασί-

λειου, 3) Τζήμα –Τόπη Συρμούλας, 4) Βασιλειάδη Κωνστα-
ντίνου, 5) Ακριβόπουλου Λεωνίδα, 6) Λαζαρίδη Αριστομέ-
νη, 7) Ασλανίδη  Λάζαρου, 8) Ασλάνογλου Στυλιανού, 9) 
Τσιφλίδη Ηλία, 10) Κελεσίδη Ευστάθιου, 11) Τσαχουρίδη 
Αλέξανδρου και 12) Διαμαντή Στέργιου ανέρχεται στο πο-
σό των 6000 ευρώ.

Με τα χρήματα αυτά η Φιλόπτωχος κατάφερε να παρα-
μείνει ανοιχτή σε όλη τη διάρκεια της καραντίνας και να αυ-
ξήσει σημαντικά τις μερίδες φαγητού που παρέχει, καθώς 
αυξήθηκε ο αριθμός των συμπολιτών μας που βρίσκονται 
σε ανάγκη. Παράλληλα  αγοράστηκαν τρόφιμα που χρησι-
μοποιήθηκαν  για την ετοιμασία δεμάτων που δόθηκαν και 
θα εξακολουθούν να διανέμονται σε ευάλωτες οικογένειες.

Είναι γνωστό ότι τα έσοδα της Φιλοπτώχου,  προέρχο-
νται κυρίως από τις δωρεές των συμπολιτών μας. Η προ-
σφορά του Δημάρχου και των αιρετών του Δήμου, ελπί-
ζουμε και ευχόμαστε  να βρει μιμητές. Εμείς  συνεχίζουμε 
το έργο μας, και στηρίζουμε τις ευάλωτες οικογένειες  που 
χρειάζονται τη συμπαράσταση και τη  βοήθειά μας.

Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε!
Για το  Δ.Σ

Η Πρόεδρος
Τελάλογλου-Χ’δημητρίου Δέσποινα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Συγχαρητήρια

      Το Δ.Σ του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας συγχαίρει θερμά 
το φιλόλογο Σταμάτη Χρυσή , μέλος και επί σειρά ετών δά-
σκαλο των χορευτικών τμημάτων του Συλλόγου, για την από-
κτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στις «Επιστήμες της Αγωγής: 
Θεωρητικές, Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην 
Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία». Η Μεταπτυχιακή Διπλωμα-
τική Εργασία του με θέμα : «Η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 
πολιτικής στην περίοδο της Κατοχής. Η περίπτωση του Ανω-
τάτου Εκπαιδευτικύ Συμβουλίου(1941-1945)» εκπονήθηκε 
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του  Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και βαθμολογήθηκε με άριστα 
(10)  . Και σε ανώτερα!  

Ο πρόεδρος    Ο  γραμματέας
Πίσκος Δημήτρης    Τσίρης Γιώργος

Ολοκληρώθηκαν 
από την Εύξεινο Λέσχη  
Βέροιας οι εκδηλώσεις 

μνήμης για τη 
γενοκτονία των Ποντίων 
Η  Εύξεινος  Λέ-

σχη  Βέροιας   με  
σεμνότητα και  τη-
ρώντας τους κανόνες 
δημόσιας ασφάλειας 
της υγείας λόγω κο-
ρονοϊού, πραγματο-
ποίησε  και ολοκλή-
ρωσε τις εκδηλώσεις 
μνήμης της γενοκτο-
νίας των Ελλήνων 
του Πόντου, λέγοντας 
για άλλη μια φορά  
΄΄ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ΄΄ την 
ημέρα μνήμης.

Ξεκινώντας την  
Δευτέρα 18 Μαΐου 
2020 μοίρασε έντυπο 
υλικό στα Λύκεια και 
στα Γυμνάσια της Βέ-
ροιας και  συνέχισε 
με το περίπτερο ενημέρωσης  για  τη  γενοκτονία  των  Ελλή-
νων  του  Πόντου   στην    πλατεία  δημαρχείου την Τρίτη 19 
Μαΐου 2020.

Την Δευτέρα 18,την Τετάρτη   20  και την   Παρασκευή 
22 Μαΐου 2020   σε  συνεργασία  με το  Γ. Ν. Βέροιας και  
σύνθημα  « δώσε αίμα για το αίμα που χάθηκε» πραγματο-
ποιήσαμε αιμοδοσία στο κεντρικό ΚΑΠΗ του δήμου Βέροιας.

Την  Κυριακή  24  Μαΐου 2020   πραγματοποιήθηκε μνη-
μόσυνο στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Βεροίας και στις  10.30 
π.μ.  τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση στην  Πλατεία Νίκου 
Καπετανίδη με κατάθεση στεφάνου στη μνήμη των αδικοχα-
μένων προγόνων μας

Όλοι μαζί δώσαμε την υπόσχεση ότι δεν ξεχνούμε και 
απαιτούμε τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των προ-
γόνων μας και την δημόσια συγγνώμη από τους θύτες και 
τους συνεργάτες τους.

Αιωνία  τους η μνήμη
Με τιμή

Για το Δ.Σ.
Ο  Πρόεδρος Η  Γ. Γραμματέας

Τουμπουλίδης  Νικόλαος Τογκουσίδου Ευαγγελία



Με μέλη του Εμπορικού Συλλόγου 
Αλεξάνδρειας συναντήθηκε ο Τάσος 
Μπαρτζώκας για μια εφ’ όλης της ύλης 
συζήτηση, σχετικά με την ενίσχυση της 
αστυνόμευσης στην Αλεξάνδρεια, αλλά 
και την επόμενη μέρα, μετά τη σταδιακή 
επανεκκίνηση της οικονομίας. Για την συ-
νάντηση γνωστοποιούνται τα εξής από 
τον βουλευτή:

«Με αφορμή τα πρόσφατα περιστατι-
κά ληστειών στην πόλη της Αλεξάνδρειας, 
οι τοπικοί θεσμικοί παράγοντες και πλή-
θος πολιτών εκδηλώνουν τη δυσαρέσκεια 
και την αγωνία που βιώνουν για την ελ-
λιπή αστυνόμευση. Στο πλαίσιο αυτό, το 
μείζον ζητούμενο είναι η ενδυνάμωση της 
ασφάλειας στην περιοχή, η οποία μπορεί 
να καταστεί εφικτή μόνο δια της αναβάθ-
μισης του τεχνολογικού εξοπλισμού, ιδίως 
των αστυνομικών οχημάτων, καθώς και 
της ενίσχυσης με έμψυχο δυναμικό.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο βουλευτής αναφέρθηκε στις κινήσεις 
που ήδη έχει κάνει από την έναρξη των βουλευτικών αρμοδιοτήτων του, το-
νίζοντας ότι το ζήτημα της ανεπαρκούς αστυνόμευσης είναι πράγματι υπαρ-
κτό. Ειδικότερα, ανέφερε την κοινοβουλευτική ερώτηση που απευθυνόταν 
προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (για περισσότερες πληροφορίες: 
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-
078e1bc7375a/11085700.pdf), με την οποία αναφερόταν στις ανεπάρκειες 
του στόλου οχημάτων, αλλά και πρότεινε τη μακροχρόνια μίσθωση, ως 
αποτελεσματική και οικονομική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Παράλληλα, σε κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, κ. Μιχάλη Καραμαλάκη, ο Τάσος Μπαρτζώκας είχε αναφερθεί, μετα-
ξύ άλλων στο θέμα της ανεπάρκειας αστυνομικών οχημάτων, έχοντας λάβει 
ως διαβεβαίωση ότι θα γίνουν σταδιακά,  όλες οι απαραίτητες ενέργειες, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί οριστικά.

Πρόσθετα, κατά την επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. 
Χρυσοχοΐδη, στην Ημαθία, ο Τάσος Μπαρτζώκας έθιξε τη σωρεία ζητημά-
των που αφορούν την αστυνόμευση και την ευρύτερη ασφάλεια των πολι-

τών, ενώ δεν παρέλειψε να υποβάλει 
και τις προτάσεις του, η υλοποίηση 
των οποίων θα βελτίωνε όχι μόνο το 
αίσθημα της ασφάλειας, αλλά και την 
καθημερινότητα τους.

Εκτός των επίκαιρων ζητημάτων 
της ασφάλειας, η συζήτηση εστίασε 
και στις οικονομικές επιπτώσεις της 
πανδημίας του κορονοϊού και τις απα-
ραίτητες ενέργειες για τη βιωσιμότητα 
των τοπικών επιχειρήσεων. Οι τοπικοί 
επιχειρηματίες αγωνιούν για την επό-
μενη μέρα, με το επίμαχο θέμα να είναι 

η ρευστότητα. Ο βουλευτής Ημα-
θίας δήλωσε την εξαρχής αμέριστη υ-
ποστήριξη στα αιτήματα των μελών, 
τονίζοντας ότι από την πλευρά του θα 
εξαντλήσει τις δυνατότητες του για τη 
στήριξη της τοπικής μικρής και μικρο-
μεσαίας επιχείρησης. Έχοντας ήδη 
υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με την 

αναστολή ή τη μείωση της προκαταβολής φόρου, αλλά και τη συμπερίληψη 
των ατομικών επιχειρήσεων άνευ προσωπικού στο μέτρο της επιστρεπτέας 
προκαταβολής, ανέφερε ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
που θα  ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα στον τόπο του».
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ      
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   
ΒΕΡΟΙΑΣ    (Δ.Ε.Υ.Α.  ΒΈΡΟΙΑΣ )      
Διεύθυνση Τεχνικού  

Βέροια 20/05/2020 
ΑΔΑ: ΩΑΩΖΟΛΠ9-Κ9Ξ 

ΑΔΑΜ: 20PROC006734553 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020» 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας, προκηρύσσει συ-
νοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
«Προμήθεια Καυσίμων 2020» για την κάλυψη των αναγκών της 
Επιχείρησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων 
χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (€ 
74.312,90) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.24% 
με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση, η 
οποία θα προσφερθεί επί των Μέσων Τιμών Λιανικής (Μ.Χ.Τ.) του 
πετρελαίου κίνησης (Α’ ομάδα ειδών), της απλής αμόλυβδης βεν-
ζίνης 95 οκτανίων (Β’ ομάδα ειδών) , του πετρελαίου θέρμανσης 
(Γ’ ομάδα ειδών) και του υγραερίου κίνησης (lpg) (Δ’ ομάδα ειδών) 
αντίστοιχα, όπως αυτή πιστοποιείται για το Νομό Ημαθίας από το 
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας, ή την χαμηλότερη συνολική τιμή για 
τα προς προμήθεια λιπαντικά (Ε’ ομάδα ειδών), για κάθε ομάδα 
των προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά, η οποία συμφωνεί με τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 
«Προμήθεια καυσίμων 2020».  

 Οι προσφορές, θα πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδι-
ας Επιτροπής Διαγωνισμού, την ημέρα του διαγωνισμού, ο οποίος 
θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στην οδό Κεντρικής 
203 στη Βέροια, την 09/06/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 
π.μ. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται και με οποιο-
δήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται 
στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. μέχρι την παραπάνω 
μέρα και ώρα. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά 
πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό 
με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από το 
Τμήμα Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (κ. Ιωάννης Παντερμαράκης, 
τηλ: 23310-78814) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη 
του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), και στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (URL) : www.deyav.gr 

Για την ΔΕΥΑ Βέροιας 
Ο πρόεδρος Δ.Σ. 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΚΥΡΙΜΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 

Ευθυμίου και της Ελισάβετ το γένος 
Τσαχουρίδου, που γεννήθηκε στη Θεσ/
νίκη και κατοικεί στη Ν. Απολλωνεία 
Θεσ/νίκης και η ΤΣΑΚΙΡΜΠΑΛΟΓΛΟΥ 
ΕΥΘΥΜΙΑ του Κυριάκου και της Χρυ-
σούλας το γένος Δημολιού, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται 

να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Ν. Απολλωνείας Θεσ/νίκης.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 

Αθανασίου και της Ευθυμίας, το γένος 
Βαρδακά, που γεννήθηκε στα Τρίκα-
λα-Τρικάλων και κατοικεί στο Διάσελλο 
Τρικάλων και η ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΕΥ-
ΑΓΓΕΛΙΑ του Ακύλα και της Ελισάβετ, 
το γένος Καϋμένου, που γεννήθηκε 

και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Πρ. Ηλία 
Βέροιας.

Συγχαρητήρια του Τάσου Μπαρτζώκα 
σε Φίλιππο και Ζαφειράκη

Από το γραφείο Τύπου του βουλευτή Τάσου Μπαρτζώκα γνωστο-
ποιείται συγχαρητήρια δήλωση, για την κατάκτηση τίτλου και την άνοδο 
στην κατηγορία Handball Premier, του τμήματος χάντμπολ «Ζαφειράκης 
Νάουσας»

«Θερμότατα συγχαρητήρια για τη διπλή, σπουδαία επιτυχία που 
πέτυχε η ομάδα του Ζαφειράκη! Η στέψη του σε πρωταθλητή στο αγώ-
νισμα του χάντμπολ και η ταυτόχρονη άνοδος της ομάδας στην ανώτατη 
κατηγορία, μας γεμίζει περηφάνεια. Ταυτόχρονα όμως, μας καλεί να στη-
ρίξουμε αυτή την προσπάθεια, με κάθε δυνατό μέσο. Σας ευχαριστούμε 
που αναδεικνύετε την Ημαθία, θέτοντας υψηλό και ευγενικό φρόνημα, 
μας κάνετε περήφανους! Προσωπικά, έχετε και θα έχετε την αμέριστη 
υποστήριξη μου.»

Συγχαρητήρια δήλωση, για την άνοδο της ομάδας 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ volleyball, στην κατηγορία Α1

«Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που έθεσαν ψηλά τον 
πήχη της επιτυχίας και κατάφεραν να αναδείξουν την ομάδα του Φιλίπ-
που Βέροιας στο βόλεϊ, στην ανώτατη εθνική κατηγορία. Τέτοιες συλλογι-
κές προσπάθειες αποδεικνύουν ότι το όραμα και οι υψηλοί στόχοι, συν-
δυαζόμενοι από συστηματική προετοιμασία, αποδίδουν πάντα καρπούς.

Σε αυτή τη συστηματική προσπάθεια των αθλητών, προπονητών και 
όλου του διοικητικού προσωπικού, θα βρίσκομαι δἰπλα στην ομάδα και 
θα τη στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις. Οι φιλοδοξίες σας και οι στόχοι 
σας είναι και δικοί μου στόχοι. Συνεχίστε να μας κάνετε περήφανους!»

Τάσος Μπαρτζώκας: «Άμεση ανάγκη 
η ενίσχυση της αστυνόμευσης στην περιοχή 
της Αλεξάνδρειας και στην ευρύτερη Ημαθία»
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Kυριακή 31 Μαΐου 

2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Νάουσας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ  για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας συζύγου και 
πατέρα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΟΡΑ 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά,

Οι λοιποί συγγενείς
Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Συνεχίζεται η Β΄ Εβδομάδα 
αφιερωμένη στον Άγιο Λουκά 

τον Ιατρό στην Ιερά Μητρόπολη 
Βέροιας

  
Στο πλαίσιο του επετειακού εορ-

τασμού του Αργυρού Ιωβηλαίου των 
Παυλείων, πέρυσι, η Ιερά Μητρόπο-
λη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
εγκαινίασε μία σειρά εκδηλώσεων υ-
πό τον τίτλο «Ιατρική Εβδομάδα αφι-
ερωμένη στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό».

 Η μεγάλη προσέλευση στις εκ-
δηλώσεις και η συμμετοχή όλων των 
Υγειονομικών φορέων της Ημαθίας 
στην εν λόγω προσπάθεια, στάθηκε 
η αιτία να καταστεί η Ιατρική Εβδο-
μάδα θεσμός που θα διεξάγεται κατ’ 
έτος την εβδομάδα πριν την εορτή 
της μνήμης της μετακομιδής των Ιε-
ρών Λειψάνων του Αγίου Λουκά στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας 
(29 Μαΐου).

 Εξαιτίας της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού φέτος αποφασίστηκε η Β΄ 
Ιατρική Εβδομάδα αφιερωμένη στον 
Άγιο Λουκά τον Ιατρό να πραγματο-
ποιηθεί διαδικτυακά μέσα από την 
ιστοσελίδα της Ιεράς μας Μητροπό-
λεως www.imverias.gr, το αντίστοιχο κανάλι μας στο Youtube και τη σελίδα μας 
στο Facebook https://www.facebook.com/IeraMhtrVeriasNaoushsKampanias.

 Την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020 το βράδυ, αναμεταδόθηκε η πρώτη διαδι-
κτυακή εκπομπή στην οποία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεήμων κήρυξε την έναρξη της Β΄ Ιατρικής Εβδομάδος. 
Μηνύματα απηύθυναν ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Αντώνιος 
Αυγερινός, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ημαθίας κ. Ηλίας Πλιόγκας, ο πρόεδρος 
του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας κ. Βασίλειος Διαμαντόπουλος, η πρόεδρος του 
Οδοντοτριατικού Συλλόγου Ημαθίας κ. Αλίκη Καλοδΐου και η πρόεδρος του Φαρ-
μακευτικού Συλλόγου Ημαθίας κ. Σοφία Κατή. 

 Την εκπομπή συντόνισε και παρουσίασε ο Γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλε-
ως Βεροίας Αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος. 

 
Την Κυριακή 24 Μαΐου 2020, 8.30 μ.μ. έγινε μετάδοση ενημερωτικής ιατρικής 

εκπομπής (θεματολογία ΩΡΛ)
 
Την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020, 8.30 μ.μ. μεταδόθηκε η θεατρική παράσταση «Ά-

γιος Λουκάς ο Ιατρός, Εργάτης στον αμπελώνα του Κυρίου» 
 
Ακολουθούν: Τετάρτη 27 Μαΐου 2020, 8.30 μ.μ. 
Μετάδοση ενημερωτικής ιατρικής εκπομπής (θεματολογία σχετική με τις επιδη-

μίες )
 
Πέμπτη 28 Μαΐου 2020, 6.30 μ.μ
Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός για την εορτή της μετακομιδής των Ιερών Λει-

ψάνων του Αγίου Λουκά στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά
 
Παρασκευή 29 Μαΐου 2020, 7.45 π.μ
Αρχιερατική θεία Λειτουργία για την εορτή της μετακομιδής των Ιερών Λειψά-

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

Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά
 
Κυριακή 31 Μαΐου 2020, 8.30 μ.μ.
Μετάδοση του ορατορίου «Αγάπησα το μαρτύριο: Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, των 

πασχόντων ιατρός και λιμάνι» -  Λήξη Ιατρικής Εβδομάδος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που 

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 24 Μαΐου 

2020 στις 12.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάν-
δρειας η Αναστασία Δούναβη (Μα-
καρωνη) σε ηλικία 64 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 25 Μαΐου 

2020 στις 18.30 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ο Κωνσταντίνος Καρατζάς 
σε ηλικία 54 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΔΕΛΗΜΑΝΩΛΗ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 23 Μαΐου 

2020 στις 5.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου Ραχιάς ο Δημήτριος 
Σωτ. Θεοχαράτος σε ηλικία 76 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 25 Μαΐου 

2020 στις 11.30 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας η Χρυσούλα Στερ. Τσίρη σε 
ηλικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

CMYK

Τρίτη 26-5-2020

13:30-17:30 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Λ.ΣΤΡΑ-
ΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-23360

21:00-08:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-29551

Φαρμακεία

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - 
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Τρίτη 26 Μαΐου
21.00 Αγρυπνία Απόδοσις του Πάσχα
Τετάρτη 27 Μαΐου
19.00 Τελετή Αποδόσεως 
του Πάσχα στον αύλειο χώρο του ναού 
19.15 Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός
Πέμπτη 28 Μαΐου
7.30-10.30 Ορθρος – Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
18.30-19.30 Εόρτιος Εσπερινός 
Παράκληση εις την Ανάληψη του Κυρίου

Ιερος Ναος Αγίου Αθανασίου
Κοιμητήρια Βέροιας

ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΕΛΕΤΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Πρόγραμμα  Ιερών Ακολουθιων Επί Τη Εορτή Της 
Αποδόσεως Του Πάσχα

Τρίτη 26 Μαΐου
21:00 -01:00
Εσπερινός Αποδόσεως Του Πάσχα - Αναστασίμη 

Παννυχίδα (Άγιο Φως) - Τελετη Αναστάσεως - Όρθρος - 
Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία.

Τετάρτη 27 Μαΐου 
18:30 -20:00
Απόδοση Του Πάσχα(ένατη ωρα) - Εσπερινός Της 

Αναλήψεως Του Κυρίου 

Πέμπτη 28 Μαΐου 
07:00 -10:00
Όρθρος - Θεια Λειτουργία

Ας Παραστούμε  Ολοι Μας Σε Αυτήν Την Μεγάλη Ε-
ορτή Της Ορθοδοξίας , Στο Κοσμο χαρμόσυνο Γεγονός 
Της Αναστάσεως Του Κυρίου Μας, Με Τις Πασχαλινές 
Λαμπάδες Μας Και Να Ψάλλομε Όλοι Για Τελευταία Φο-
ρά Φέτος Το Χριστός Ανέστη.

Εκ του Ιερού Ναού

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο 
Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά: 

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 
ενός πλήρους γεύματος , εις μνήμη προσφιλών 
προσώπων.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγγερίδη , για την 
ευγενική προσφορά 10 Kgr Ψαριών , για τις ανά-
γκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Την Creperie HOLY GREPES Βέροια, για την 
ευγενική προσφορά 20 κρέπες ,για τους Ηλικιωμέ-
νους Τροφίμους του Γηροκομείου Βέροιας.

-Τον κ.Ταραλά , για την ευνική προσφορά 12 
Kgr Κεράσια , για τις ανάγκες του Γηροκομείου 
Βέροιας.

Εκ της Δ/νσεως

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Τρίτη 26 Μαΐου 9..00 π.μ.
Απόδοσις Εορτής Πάσχα

IEΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Θα τελεσθεί την Τρίτη 26 Μαΐου στις 9.00 μ.μ. 
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Βέροιας επί τη 

εορτή της αποδόσεως του Πάσχα, ιερουργούντος 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας.



Τακτική συνεδρίαση του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, 
την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020, στις 12 το 
μεσημέρι. 

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις 
προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 
1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, ό-
πως ισχύει,  β) της παρ. 1 του άρθρου 10 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 
55Α/11-3-2020) και γ) της με αριθμό 4/12-
3-2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επι-
τροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, με τηλεδιάσκεψη, στην οποία θα 
συμμετάσχει το σύνολο των μελών του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, με θέματα 
ημερήσιας διάταξης:

-Επικύρωση πρακτικών 7ης/24-4-
2019, 8ης/10-6-2019, 9ης/22-7-2019, 
10ης/22-8-2019, 11ης/1-9-2019, 12ης/2-
9-2019, 13ης/23-9-2019, 14ης/14-10-
2019, 15ης/30-10-2019 και 16ης/16-11-
2019 συνεδριάσεων του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγητής: Βενιαμίν Καρακωστάνο-
γλου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβου-
λίου Κεντρικής Μακεδονίας

-Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπο-
λογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας έτους 2020.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου- Α-
ηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών 
και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας

-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτε-
λεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 
Α’ τρίμηνο 2020.

Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου- Α-
ηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών 
και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας

-Έγκριση υποβολής πρότασης στο 
πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του προ-
γράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνερ-
γασίας “Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας 2014-2020” με τίτλο: «Επι-
χειρηματικό Οικοσύστημα ως Ολοκληρω-
μένο Σύστημα» «Βusiness eco-system as 
an integrated system»    Ακρωνύμιο: «Be 

In» με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου -Α-
ηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών 
και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας

-Έγκριση υποβολής πρότασης στο 
πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του προ-
γράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνερ-
γασίας “Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας 2014-2020” με τίτλο: «Έγκαι-
ρη ανίχνευση πυρκαγιάς και το εύρος της 
για την πρόληψη και διαχείριση καταστρο-
φών» -Early FIre Detection And Ranging 
for disaster prevention and management»    
Ακρωνύμιο: «eFIDAR» με επικεφαλής 
εταίρο την Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου- Α-
ηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών 
και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας

-Έγκριση δωρεάς Α) στο Εργαστήριο 
Μικροβιολογίας του Ιατρικού Τμήματος 
της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Α.Π.Θ. i) είκο-
σι πέντε (25) κιτ αντιδρα-
στηρίων για τη μοριακή 
ανίχνευση SARS-CoV-2 
με τη μέθοδο real-time 
PCR του κορωνοϊού και 
ii) ενός συστήματος τα-
χείας εκτέλεσης της PCR 
για τον ποσοτικό και ποι-
οτικό προσδιορισμό νου-

κλεϊκών οξέων, με καταγραφή και ταυτό-
χρονη παρακολούθηση της κινητικής της 
αντίδρασης σε πραγματικό χρόνο (real-
time),  Β) Σε νοσοκομεία της 4ης ΥΠΕ 
είκοσι τεσσάρων (24) νοσοκομειακών κλι-
νών, μετά στρωμάτων για τον εξοπλισμό 
μονάδων εντατικής θεραπείας και Γ) στην 
Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης 
ενός (1) ψυκτικού θαλάμου σορών – ε-
ξωτερικού ψυγείου προς εκπλήρωση του 
κοινωφελούς σκοπού της προάσπισης 
της δημόσιας υγείας του πληθυσμού της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από 
την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Εισηγητής: Χρήστος Μήττας, Αντιπερι-
φερειάρχης Υγείας Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας

-Έγκριση προγράμματος αυτόνομων 
δράσεων τουριστικής προβολής της Περι-
φερειακής Ενότητας Σερρών, έτους 2020.

Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπου-
λος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής 
Ενότητας Σερρών
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Εξετάσεις για την απόκτηση 
Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Ά 

περιόδου 2020
Εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη (Κατηγορίας 1 & 

Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου), Ά περιόδου 2020, στην περιοχή ευθύ-
νης της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας πραγματοποιούνται την Τετάρτη 
24 Ιουνίου 2020 με ώρα ενάρξεως 09:00 π.μ.. Δικαίωμα συμμετοχής στις 
εξετάσεις έχουν οι πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και οι πολίτες άλλων χωρών που διαθέτουν 
άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Επίσης κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης 
συμμετοχής τους στις εξετάσεις πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος 
της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο. 
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο κτίριο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Βενιζέλου 87, στην αίθουσα θεωρητικών 
εξετάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά στην Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Βενιζέλου 87, εφόσον η διεύθυνση μόνιμης 
κατοικίας τους εντάσσεται στην περιοχή ευθύνης της υπηρεσίας μας, μέχρι την 
Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020.

 (Δικαιολογητικά βάσει της Απόφασης με αριθ. πρωτ. οικ. 255580/7439/25-
05-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΓΜ7ΛΛ-ΖΔΜ) «Προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση 
Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Ά περιόδου 2020».

Συνεδριάζει σήμερα η 
Οικονομική Επιτροπή 

Δήμου Νάουσας

    Δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου συνεδριάζει σήμερα Τρίτη η Οικονομική 
Επιτροπή Δήμου Νάουσας, από τις 11:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ. για τη συζήτηση 
και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1 Έγκριση 1ου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου 
«Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Ειρηνούπολης»

2 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αγγελοχωρί-
ου (3η κατάσταση δαπάνης)

3 Έγκριση ή μη της   34/2020 απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας που αφορά την 3η Τροποποίηση προϋπολογι-
σμού  του  Κ.Κ.Π. & Α.Δ. Νάουσας για το οικονομικό έτος 2020»

4 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Νάουσας έτους 2020 (Ο.Υ.)- εισή-
γηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

5 Συμμετοχή Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας σε υποβολή πρότασης 
στη Ευρωπαϊκή Δράση «Πρόκληση Ευφυών Πόλεων (“100 Intelligent Cities 
Challenge”/100 Intelligent Cities Challenge”)

  

Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 
Τακτική συνεδρίαση με 

τηλεδιάσκεψη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Σύλληψη για 
καταδικαστικές 

αποφάσεις
Συνελήφθη στις 23 Μαΐου 

2020 το πρωί από αστυνομι-
κούς του Τμήματος Ασφάλει-
ας Αλεξάνδρειας, ημεδαπός 
άνδρας, καθώς σε βάρος του 
εκκρεμούσαν δύο καταδικα-
στικές αποφάσεις του Μονο-
μελούς Εφετείου Κακουργημά-
των Θεσσαλονίκης, σύμφωνα 
με τις οποίες του επιβλήθηκε 
ποινή κάθειρξης 11 ετών, για 
τα αδικήματα της επικίνδυνης 
σωματικής βλάβης, της διακε-
κριμένης κλοπής, της κλοπής 
και παραβάσεις της νομοθεσίας 
περί ναρκωτικών και της νομο-
θεσίας περί όπλων.
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Η τηλεδιάσκεψη της Δευτέρας (25/5) στην
Football League ενδέχεται να κρίνει το μέλλον του
πρωταθλήματος.

Οι 14ΠΑΕ της τρίτης τη τάξει κατηγορίας της
χώρας, μαζί με τονπρόεδρο τηςΈνωσηςSL2-FL,
ΛεωνίδαΛεουτσάκο θα έχουν τηνΔευτέρα (25/5)
το απόγευμα τηλεδιάσκεψη, όπου θαπαρθεί από-
φαση για το εάν θααρχίσουν οιπροπονήσεις των
ομάδων.Νασημειωθεί ότι τοπρωτόκολλοπου θα

ακολουθήσουν, εάν φυσικά αποφασίσουν να επι-
στρέψουνστιςπροπονήσεις,θαείναιίδιομετιςΠΑΕ
τηςSuperLeague1αλλάκαιτηςSuperLeague2.

ΌπωςηSuperLeague2,ακολούθησετηνSuper
League 1, έτσι πολύ πιθανόν να ξεκινήσει και η
FootballLeagueομαδικέςπροπονήσειςκαιναολο-
κληρώσει τοΠρωτάθλημα, καθώςαπομένουν τρεις
αγωνιστικές.

Από την διοίκηση του τμήματος χάντμπολ του
ΦΙΛΙΠΠΟΥΒέροιαςανακοινώθηκανταεξής:

ΗΔιοίκηση του τμήματος χειροσφαίρισης του
ΦιλίππουΒέροιαςθαήθελεναευχαριστήσειθερμά
τονπρώηνπροπονητήτούκ.ΠαυλίδηΤέο.

Oκ.ΠαυλίδηςήτανοπροπονητήςτωνΠαμπαί-
δωνΑ’καιτωνΠαίδων,προσφέρονταςμεόλεςτου
τιςδυνάμεις,ότικαλύτεροείχεγιατηνπρόοδοτου
Συλλόγου.Όλοαυτόν τον χρόνοαγαπήθηκεαπό
αθλητέςκαιγονείς,γιατονακέραιοχαρακτήρατου
καιτηνπροσήλωσήτουστοέργοπουπροσέφερε
στατμήματαυποδομής.

Δυστυχώςέφτασετοπλήρωματουχρόνουκαι
ηπροπονητικήσχέσητουκ.ΠαυλίδημετονΦίλιπ-
ποέφτασεστοτέλοςτης.

Η οικογένεια τουΦίλιππουΒέροιας τον ευχα-
ριστείμέσααπότηνκαρδιάτης.Είναικομμάτιτης
ιστορίας του Συλλόγου κι αυτό δενπρόκειται να
αλλάξειποτέ.

Ηδιοίκησητουτμήματοςχειροσφαίρισης,εύχε-
ταικαλήσυνέχειαστηννέαεπαγγελματικήσταδιο-
δρομίατουκ.Παυλίδη.

Μεεκτίμηση,
ΗΔιοίκησητουτμήματοςχειροσφαίρισης.

Στα«χνάρια»τηςSuperLeague2...
καιηFootballLeague

Ευχαριστεί τον Τέο Παυλίδη
ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ για την συνεργασία στα 

τμήματα παμπαίδων και παίδων

Όπως είχε γράψει πριν από
λίγες μέρες το Laosnwes .gr o
ΓιώργοςΓιουπης

θα είναι ο νέοςπροπονητής
της ομάδας, μόνος του αφού ο
ΤάσοςΠρωτογέρηςδενμπόρεσε
να ξεπεράσει κάποια προβλή-
ματα

Αναλυτικά η ανακοίνωση της
Δ.ΕτουΦιλίππου

«ΗΔιοίκηση του τμήματος
χειροσφαίρισης του Φιλίππου
Βέροιαςανακοινώνει την έναρξη
τηςσυνεργασίαςμετονκο.Γιού-
πηΓιώργο.ΟΈλληναςτεχνικός,
επιστρέφει στην οικογένεια του
Φιλίππου,απότοπόστοτουπροπονητή.

Οσχεδιασμόςτηςνέαςαθλητικήςχρονιάς,αρ-
χίζει να υλοποιείται με την ανάληψη των καθηκό-
ντωντουνέουπροπονητή,οοποίοςσυμβαδίζειμε
τοόραμακαιτηνστρατηγικήτηςΔιοίκησης.

Πρώτοςστόχος είναι ησυμφωνίαμε τουςήδη
υπάρχοντες αθλητές , οι οποίοι έδωσαν και την
ψυχή τους ταπροηγούμεναδύο χρόνια , έτσιώ-
στε να διατηρήσουν τα κεκτημένα τουΦιλίππου.
Τους το αναγνωρίζουμε και θα είναι απαράβατος

όροςστιςδιαπραγματεύσειςμα-
ζίτους.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι δια-
πραγματεύσεις με επιλεγμένους
αθλητές , οι οποίοι απέδειξαν
μέσααπότηνπορείατουςαθλη-
τικόήθος,αγωνιστικήετοιμότη-
τακαιπάθος.

Ηομάδαφέτοςθαυποστηρί-
ζεταικαιαπόγυμναστήφυσικής
κατάστασης.

Όσο αφορά τους Εφήβους,
προέχειηολοκλήρωσητωνΠα-
νελλαδικών Εξετάσεων και η
εισαγωγή τουςσεΠανεπιστημι-
ακά Ιδρύματα.Θα σεβαστούμε

οποιαδήποτεεπιλογήτους,υπόορισμένεςπροϋ-
ποθέσεις.

Τέλοςθέλουμενααναφερθούμεκαιστονκ.Ηλία
Γραμματικόπουλο,οοποίοςαπέδειξεγιατοχρονι-
κό διάστημαπουσυμφωνήθηκε ναπροπονεί την
ομάδα,ότι τοήθος ,ηπροσπάθειακαι τοπείσμα
του,μαςυπενθύμισετιςαξίεςκαιτοαθλητικόιδε-
ώδες με τα οποία γαλουχήθηκαν γενιές αθλητών
τουΦιλίππου.«Ηλίασεευχαριστούμε».

ΟΓιώργοςΓιούπηςστοπάγκο
τηςανδρικήςομάδαςχαντμπολ

τουΦιλίππου

Ο Τέο Παυλίδης νέος προπονητής 
στη ΒΕΡΟΙΑ 2017

Οεκλεκτόςτηςομαδαςτουβορράα-
κούειστοονομαΤΕΟΠΑΥΛΙΔΗΣ.Υστερα
απόπολύωρεςσυζητήσειςμεταξύτουα-
φεντικούτηςΒέροιαςκαιτουνέουτεχνι-
κούσυμφωνήθηκεπλάνοτριετίαςμετην
δημιουργίαανταγωνιστικής ομαδαςπου
θαπαίξειομορφοποιοτικοκαιμοντέρνο
χαντμπολ με κύριο στόχο την κορυφή.
Σταγραφείατηςομαδας,ηπρόεδροςΕυ-
φημιαΜαρκοβιτση καλωσόρισε τονΤεο
Παυλιδηκαιτουευχήθηκεπάνωαπ´ολα
υγείαεπιτυχίεςκαιτίτλους.

ΔήλωσηΤεοΠαυλιδη:Είναιπρόκληση
γιαμέναηανάληψητηςτεχνικήςηγεσίας
της «Βέροιας 2017».Θαπροσπαθήσω

ναβοηθήσωμετησειράμου,τηνπολύκαλήδουλειάπουγίνεταιμέχρι
σήμεραστηνομάδα.Ηφιλοσοφίαμου,οτρόποςδουλειάςκαιηπεποί-
θησήμουγιατιςπροοπτικέςπουυπάρχουν,είναιοιβασικοίλόγοιπου
μεώθησαννααναλάβωαυτήτηναποστολή.

Γνωρίζωτοδυναμικότηςομάδαςκαιπιστεύωστιςδυνατότητεςτων
αθλητριώντης.Μετιςόποιεςπροσθήκεςθαχρειαστεί,θαξεκινήσουμε
μιανέαπορείασκληρήςδουλειάςμεστόχοπάντοτετηνκαλύτερηαγω-
νιστικήπαρουσίατηςομάδας.

ΕύχομαιΥγεία,ΑγωνιστικήΣυνέπειακαιΕπιτυχίες!

Στην τεχνική 
ηγεσία του Άρη 

Παλαιφύτου 
ο Χρήστος 
Υφαντίδης

ΟΧρήστοςΥφαντίδης είναι ο
νέος τεχνικός τουΆρηΠαλαιφύ-
του, καθώςη διοίκησημετάαπό
συνεχείς επαφές και συζητήσεις
μαζί του τον έπεισε να αναλάβει
τηντεχνικήηγεσίατωνκίτρινων.

Ο γεννημένος το 1953 στην
Ακρολίμνη Κρ. Βρύσης άλλοτε
διεθνής άσος, που αγωνίστηκε
για21χρόνιασεΑ’καιΒ’Εθνική,
ασχολείται με την προπονητική
καικατάτοπαρελθόνκάθισεστον
πάγκο τωνΦΑΣΝάουσα, Νίκης
Πολυγύρου, Απόλλωνα Κρύας
Βρύσης,ΑετούΣκύδρας,Ελούντα
Κρήτης,ΝίκηςΑγκαθιάςΗμαθίας,
ΠοντιακήςΝεολαίαςΑράχουΗμα-
θίας,ΠΑΟΚΑλεξάνδρειας,Φίλπ-
πουΣταυροδρομίου,ΔόξαςΡιζού,
Μ.ΑλέξανδροΕσωβάλτων.

ΟΧρήστοςΥφαντίδης, και έ-
κανεταπρώτατουποδοσφαιρικά
βήματα στην ομάδα του χωριού
του, από την οποία τον απέκτη-
σε, το 1971, η Βέροια που τότε
αγωνιζότανστηΒ’ κατηγορία, με
την οποία πανηγύρισε την άνο-
δοστηνΑ’Εθνική.Έμεινεως το
1979στη«ΒασίλισσατουΒορρά»
έχοντας πολύ καλή παρουσία.
Κατόπιν μετακινήθηκε στονΠα-
ναθηναϊκό, όπουαγωνίστηκε για
μιατετραετία,στηνσυνέχειαπήγε
στηνΔόξαΔράμας και τερμάτισε
τηνκαριέρατουστηνΝάουσα.

Η διοίκηση τον καλωσορίζει
στην μεγάλη οικογένεια τουΆρη
Παλαιφύτου και του εύχεται καλή
επιτυχίαστοέργοτου.
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Γράφει ο Τάσος 
Σεβαστιάδης

Αν η αξία υπάρχει και 
εμφανίζεται μόνο στην 
ανταλλαγή τότε είναι επι-
τακτικό να κατανοήσου-
με την έννοια της ανταλ-
λαγής.

Πολύτιμος βοηθός 
μας ο Αριστοτέλης, έλε-
γε: Ας πάρουμε για πα-

ράδειγμα την Ανταλλαγή πέντε κρεβατιών με ένα 
σπίτι. Πρόκειται για δύο διαφορετικά προϊόντα.

Τα κρεβάτια και τα σπίτια έχουν διαφορετικές 
ιδιότητες και διαφορετικές χρήσεις. Πως λοιπόν 
μπορούμε να τα ανταλλάξουμε σαν να ήταν ίσα. 
Είναι όντας ίσα; Όχι. Αν και ανταλλάσσοντάς τα 
φαίνεται να αποδεχόμαστε την ισότητά τους.

Κρεβάτια και σπίτια δεν είναι πράγματι ίσα. Η 
φαινομενική ισότητα είναι πλαστή. Στην πραγμα-
τικότητα οι άνθρωποι αποφασίζουν απλώς ΝΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΞΟΥΝ ΑΝΙΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. Εντούτοις 
ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
είναι ανέφικτη η πραγματική ισότητα μεταξύ εμπο-
ρευμάτων. Είναι όμως στ’ αλήθεια αδύνατο τόσο 
διαφορετικά να είναι σύμμετρα, δηλαδή να είναι 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΙΣΑ. Η μεγαλοφυΐα του Αριστοτέλη 
ακτινοβολεί ακριβώς εδώ, στο γεγονός ότι αυτός 
ανακαλύπτει μια ΣΧΕΣΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ στην ΕΚΦΡΑ-
ΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ. Μόνο 
τα ιστορικά όρια της κοινωνίας στην οποία ζούσε  
- δεν υπήρχε εργατική τάξη – τον εμπόδιζαν να 
καταλάβει σε τι συνίσταται στην «πραγματικότητα» 
αυτή η σχέση ισότητας.

Αυτό είναι δυνατό για πρώτη φορά σε μια κοι-
νωνία όπου η εμπορευματική μορφή είναι η γενική 
μορφή του προϊόντος της εργασίας και άρα η κυρί-
αρχη κοινωνική σχέση.

Τι πράγμα είναι αυτό το ίσο – δηλαδή η κοινή 
ουσία – που ισοσταθμίζει το σπίτι με τα κρεβάτια; 
Το σπίτι αντιπροσωπεύει μπροστά τα κρεβάτια 
κάτι το ίσο, εφόσον αντιπροσωπεύει εκείνο που 
είναι πραγματικά ίσο και στα δύο. Στα κρεβάτια και 
στο σπίτι. Και όπως έλεγε ο Μαρξ στη νέα ιστορι-
κή περίοδο: ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ «ΚΑΤΙ» 
ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

Αν δεχτούμε όπως ο Αριστοτέλης ότι δύο αντι-
κείμενα δεν είναι ποτέ απόλυτα όμοια αντιμετωπί-
ζουμε μια δυσκολία. Πως γίνεται αντικείμενα από 
διαφορετικά υλικά, με διαφορετικές ιδιότητες να 
ανταλλάσσονται συστηματικά μεταξύ τους σε στα-
θερές αναλογίες;

Ας φανταστούμε ότι ενδιαφερόμαστε για δύο α-
ντικείμενα – ένα ελάφι και έναν κάστορα – και δύο 
μόνο κατόχους (κυνηγοί και οι δύο). Ας υποθέσου-
με ότι χρειάζεται μια μέρα κυνήγι για να πιάσεις 
ελάφι, και εφτά μέρες κυνήγι για να πιάσεις έναν 
κάστορα. Αν και οι δύο κυνηγοί είναι εξ ίσου επι-
δέξιοι στο κυνήγι και των δύο θηραμάτων, φαίνεται 
παράλογο να δώσει κανείς έναν κάστορα για ένα 
ελάφι. Γιατί να ανταλλάξει το προϊόν επτά ημερών 
εργασίας με το προϊόν μιας μέρας εργασίας; Γιατί 
να κυνηγά εφτά μέρες για να αποκτήσει ένα ελάφι 
που για να το πιάσει χρειάζεται μόνο μια μέρα 
κυνηγιού;

Είναι πιθανόν να γίνει αυτή η ανταλλαγή – τι θα 
την εμπόδιζε; Κάθε παραγωγός μπορεί να κάνει 
μια άνιση ανταλλαγή, είτε εκούσια είτε ακούσια. Τι 
πράγμα όμως αλλάζει όταν μιλάμε για συστηματι-
κή ανταλλαγή ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ δηλαδή για τον 
καπιταλισμό.

Εδώ ο νόμος που ρυθμίζει την ανταλλαγή είναι 
ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Τα εμπορεύματα μπορεί 
να είναι εντελώς διαφορετικής φύσης, αλλά έχουν 
ένα πράγμα κοινό μεταξύ τους: όλα τα εμπορεύμα-
τα για να παραχθούν ή για να αποκτηθούν απαιτεί-
ται να καταβληθεί ανθρώπινη προσπάθεια.

Αυτό παρέχει μια βάση για την ανταλλαγή. Μ’ 
αυτό το κριτήριο εφτά ελάφια ισοδυναμούν με έναν 
κάστορα. Δηλαδή ενσωματώνουν την ίδια ποσό-
τητα εργασίας. Τίθεται ένα πρόβλημα: τι εννοού-
με όταν λέμε ότι ένα εμπόρευμα «ενσωματώνει» 
εργασία; Απλώς ότι τόση εργασία «μπαίνει μέσα» 
στο αντικείμενο.

Το αντικείμενο που υπήρχε πριν γίνει η παρα-
γωγή, αλλάζει στη διάρκεια της παραγωγής. Πριν 
αρχίσει η εργασία, το αντικείμενο έχει ήδη μια χα-
ρακτηριστική μορφή από τη φύση του. Η εργασία 
προστίθεται σ’ αυτό, αλλάζοντας τη μορφή του 
αντικειμένου.

Έτσι ο σκοπός που καθοδηγεί την εργασία 
«αντικειμενοποιείται» - ενσωματώνεται – μπαίνει 
μέσα στο αντικείμενο.

Του Μάξιμου
Χαρακόπουλου

Η πλανητική έκρη-
ξη της πανδημίας του 
COVID 19 επέβαλε σε 
όλα σχεδόν τα κράτη 
την λήψη έκτακτων 
μέτρων, με σκοπό την 
αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση της διά-
δοσης της ασθένειας. 

Ωστόσο, οι αποφάσεις αυτές, μοιραία, οδήγη-
σαν σε περιορισμούς των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων. Την περίοδο αυτή βιώσαμε, μεταξύ 
άλλων, την αναστολή της ελεύθερης μετακίνη-
σης εντός και εκτός του κράτους, της ελεύθερης 
συνεύρεσης σε κλειστούς και σε ανοικτούς χώ-
ρους, της εκδήλωσης της θρησκευτικής πίστης 
σε χώρους λατρείας, της λειτουργίας της εκπαί-
δευσης, της ανεμπόδιστης ψυχαγωγίας. 

Επρόκειτο, ασφαλώς, για μια πρωτόγνω-
ρη κατάσταση, ιδιαίτερα για τους πολίτες των 
φιλελεύθερων χωρών, οι οποίοι έως τώρα δεν 
μπορούσαν να διανοηθούν την εφαρμογή του 
συνόλου αυτών των απαγορεύσεων. Όπως, 
όμως, προκύπτει από καταγγελίες που γίνονται 
γνωστές στην διεθνή κοινότητα, σε πολλές πε-
ριπτώσεις, ιδίως εκ μέρους αυταρχικών καθε-
στώτων, οι περιορισμοί των δικαιωμάτων των 
πολιτών ήταν υπερβολικοί, και υπερέβαιναν τον 
στόχο της αναχαίτισης της πανδημίας. 

Όπως επισήμανε η Ύπατη Αρμοστής του 
ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Μισέλ Μπα-
τσελέτ «αν δε γίνεται σεβαστό το κράτος δικαί-
ου, η υγειονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
κινδυνεύει να μετατραπεί σε καταστροφή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι επιβλαβείς επι-
πτώσεις της οποίας θα ξεπεράσουν χρονικά κα-
τά πολύ την ίδια την πανδημία».

Τα στοιχεία δείχνουν ότι, μεταξύ άλλων, η 
συγκυρία λειτούργησε ως πρόσχημα για την 
φίμωση Μέσων Ενημέρωσης και φωνών αντι-
φρονούντων. Συγκεκριμένα, από την εμφάνιση 
της επιδημίας στην Κίνα στα τέλη του 2019, 
έχουν καταγραφεί πάνω από 130 περιστατικά 
προσβολής των δικαιωμάτων του Τύπου σε όλο 

τον κόσμο και σχεδόν 40 δημοσιογράφοι συνε-
λήφθησαν ή έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος τους 
επειδή αμφισβήτησαν τον τρόπο διαχείρισης της 
πανδημίας από τις χώρες τους ή τον επίσημο 
απολογισμό του αριθμού των κρουσμάτων και 
των θανάτων. Αναφέρω ενδεικτικά τις διώξεις 
δημοσιογράφων στην Τουρκία, όπως του Φατίχ 
Πορτακάλ, επειδή άσκησε κριτική στον Ερντο-
γάν για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Την 
ίδια ώρα, η τουρκική κυβέρνηση έδωσε αμνη-
στία σε 90.000 κρατούμενους, συμπεριλαμβα-
νομένων δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων, 
όχι όμως σε δημοσιογράφους και πολιτικούς 
κρατουμένους. 

Ωστόσο, η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσμα-
τος ήταν η διόγκωση του φαινομένου των fake 
news, των παραπλανητικών ή ψευδών ειδήσε-
ων, σχετικά με την πραγματική φύση της ασθέ-
νειας και τους σκοπούς των μέτρων αντιμετώπι-
σής της. Δυστυχώς, αυτό συνέβη και στη χώρα 
μας, κατά κόρον, με την πλημμυρίδα δημοσι-
ευμάτων στο διαδίκτυο με συνωμοσιολογικές 
θεωρίες που, με πρόσχημα την υπεράσπιση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επιχείρησαν 
να υπονομεύσουν τα μέτρα ασφάλειας για τη 
δημόσια υγεία. Οι συγκεντρώσεις σε πλατείες 
χωρίς κανένα μέτρο ασφάλειας, στο όνομα της 
ελευθερίας συναθροίσεων, ήταν τελικά πράξη 
ανευθυνότητας που έθετε σε κίνδυνο τη ζωή 
όχι μόνον των παρευρισκόμενων αλλά και των 
οικείων τους, που πιθανόν να είναι πιο ευπαθείς 
από τους ίδιους.

Εν πάση περιπτώσει, σε ότι αφορά στη χώρα 
μας, θεωρώ ότι το κράτος δικαίου, τα ανθρώπι-
να δικαιώματα και η συνταγματική νομιμότητα 
δεν κινδύνευσαν, ούτε κινδυνεύουν. Η συντρι-
πτική πλειοψηφία των πολιτών συνειδητά τήρη-
σαν τα προληπτικά μέτρα που έλαβε η πολιτεία, 
αναγνωρίζοντας την προσωρινότητά τους και 
ότι αυτό που προέχει επί του παρόντος είναι η 
διασφάλιση του υπέρτατου αγαθού της υγείας. 

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι πρόεδρος 
της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκη-
σης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της 
Βουλής, βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημο-
κρατίας.

Εκδηλώσεις μνήμης στη Νάουσα για τη Γενοκτονία των Ποντίων

Εκδηλώσεις μνήμης για τη  Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής 24 Μαίου, από την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας και την Περιφερειακή 
Ενότητα Ημαθίας, παρουσία του Ημαθιώτη υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλο.

Το πρωί τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία και τέλεση μνημόσυνου με τη χοροστασία του Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα στον Ι.Ναό της Μεταμόρφωσης Νάουσας, όπου ο σεβασμιώ-
τατος στο κήρυγμα του  αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ἡ Ρωμανία κι ἄν πέρασεν, ἀνθεῖ καί φέρνει καί ἄλλο».

 Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στο μνημείο της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στο «Κιόσκι» Ναούσης ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων.
Για τη γενοκτονία μίλησε η Μαρία Δεμερτζίδου, φοιτήτρια και υπεύθυνη του εργαστηρίου παράδοσης της Ευξείνου Λέσχης και η εκδήλωση έκλεισε με καταθέσεις  στεφάνων.
Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση ο Υφυπουργός οικονομικών κ. Βεσυρόπουλος (εκπρόσωπος της Κυβέρνησης), οι βουλευτές Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας (εκπρόσωπος της 

Βουλής), Λάζαρος Τσαβδαρίδης και Φρόσω  Καρασαρλίδου, ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ. Καλαϊτζίδης, ο Δήμαρχος Βέροιας κ. Βοργιαζίδης, ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας κ. Καρανικόλας, 
ο Στρατηγός της 1ης Μεραρχίας Πεζικού Βέροιας κ. Γούναρης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ημαθίας κ. Κούγκας, ο Διοικητής της Β’ Μοίρας Καταδρομών κ. Αναστασιάδης, ο εκπρόσωπος 
του ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας κ. Κουβακάς, εκπρόσωπος της Ε.Α.Α.Σ. Ημαθίας, οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Μουρτζίλας και Νεστορόπουλος, οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Παπαδόπουλος, Αδαμίδης, 
Καραγιαννίδης, Τριανταφύλλου, Τζουβάρας και κα. Μπαλτατζίδου, ο τέως Δήμαρχος κ. Κουτσογιάννης, η πρόεδρος της ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας κα. Μπατσαρά, ο πρόεδρος Κοινότητας Νάου-
σας κ. Χατζηστυλλής, δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, οι πρώην πρόεδροι της Λέσχης κ.κ. Παπαδόπουλος, Ορδουλίδης και Τεληγιαννίδης Φίλης, εκπρόσωποι του Σωματείου «Παναγία 
Σουμελά», της Ευξείνου Λέσχης Ειρηνούπολης, του Μ.Π.Σ. Νέας Νικομήδειας «Ο Αριστοτέλης», του Συλλόγου Ποντίων Μακροχωρίου, του Ομίλου «Η Αράπιτσα» και του Λυκείου Ελληνίδων 
Νάουσας.

Κεφαλαιοκρατική Κρίση 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Δικαιώματα και fake news 
στον πόλεμο με την πανδημία



Τακτική Συνεδρί-
αση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αλεξάν-
δρειας θα πραγματο-
ποιηθεί δια περιφο-
ράς με αποστελλόμε-
νο έγγραφο από τους 
δημοτικούς συμβού-
λους από 10:00π.μ. 
έως 11:00π.μ. την 
Παρασκευή 29 Μαΐου 
2020 για συζήτηση 
και λήψη απόφασης 
στα παρακάτω θέμα-
τα της ημερήσιας δι-
άταξης:

1. Παροχή γνώ-
μης δημοτικού συμ-
βουλίου Δήμου Αλε-
ξάνδρειας επί αντι-
κειμενικών αξιών ακι-
νήτων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

2. 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2020 (σχετική απόφαση αριθμ. 163/2020 Οικο-
νομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

3. Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 
για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 
2020 (σχετική η αριθμ. 155/2020 απόφαση της Οικο-
νομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης 
με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για την χρήση τριών (3) 
τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (P.O.S.). (ΕΙ-
ΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση 
ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμε-
τώπιση λειτουργικών δαπανών (Β΄ κατανομή) έτους 
2020.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
6. Λήψη απόφασης για:
Α. τη σύναψη ή μη Προγραμματικής Σύμβασης κατά 

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Νόμου 3852/2010 
όπως ισχύει, με το “Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνο-
λογικής Ανάπτυξης” (ΕΚΕΤΑ), για τη συμμετοχή στο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU και την έγκριση του 
συνημμένου Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης,

Β. τον ορισμό δύο εκπροσώπων του Δήμου, με τους 
αναπληρωτές τους, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολού-
θησης της Προγραμματικής Σύμβασης,

Γ. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπο-
γραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη καταβολής 
των τελών κυκλοφορίας και των αντίστοιχων προστίμων 
λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής αυτών για απορριμ-
ματοφόρο όχημα.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙ-
ΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέματος 
«Υποβολή αιτήματος προς την Διεύθυνση Πολιτικής Γης 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για 
παραχώρηση της χρήσης έκτασης του αρ. οικοπέδου 
272, Ο.Τ.40, του συνοικισμού Πλατάνου, Τοπικής Κοινό-
τητας Πλατάνου, για κοινωφελή σκοπό». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέματος 
«Υποβολή αιτήματος προς την Διεύθυνση Πολιτικής 

Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 
για παραχώρηση της χρήσης έκτασης του τεμαχίου με 
αρ.634, αγροκτήματος Αλεξάνδρειας, Αναδασμού έτους 
1961-1962, με την ένδειξη Νεκροταφείο κοινόν, για 
κοινωφελή σκοπό». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρω-
τοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρε-
σία με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων 
του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτι-
κών(ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.7, Β.1.7) ”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρω-
τοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρε-
σία με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων 
του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτι-
κών(ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.1, Α.1.2, Α.1.3, Α.1.4, Α.1.5)”. (ΕΙΣΗ-
ΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

12. Εκλογή σε αντικατάσταση, υδρονομέα άρδευσης 
έτους 2020 και καθορισμός της αμοιβής του μετά από 
παραίτηση. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας 
διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιό-
χαρτα για τρία (3) διασκευασμένα τραπέζια εντός κατα-
στήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» 
του Λαφαζάνη Δημητρίου του Αντωνίου που βρίσκεται 
στην Αλεξάνδρεια επί της οδού Βετσοπούλου 32. (ΕΙΣΗ-
ΓΗΤΗΣ:  ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

14. Α. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης 
χρηματοδότησης με τίτλο: «Εκπόνηση απαραίτητων 
τεχνικών μελετών για την κατασκευή Πράσινου Σημείου 
στο Δήμο Αλεξάνδρειας» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά-
πτυξη» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Β. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή και 
υποβολή του τεχνικού δελτίου της ως άνω πρότασης. 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για την:
Α)Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης της Δημο-

τικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Δήμου 
Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με το άρθρο 43 της Π.Ν.Π. 
75/30-03-2020, ποσού 865.000 € πλέον ΦΠΑ.

Β)Υποβολή ή μη σχετικού αιτήματος στο ΥΠ.ΕΣ. για 
την έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου από τις μελλοντικές 
επιχορηγήσεις των Κ.Α.Π.

Γ)Υποβολή ή μη αιτήματος στο ΥΠ.ΕΣ. για την αύξη-
ση των δόσεων παρακράτησης.

Δ)Εξουσιοδότηση Δημάρ-
χου για την υποβολή των αι-
τημάτων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗ-
ΜΑΡΧΟΣ)

16. Α. Λήψη απόφασης 
για την υποβολή προς χρη-
ματοδότηση πρότασης πρά-
ξης με τίτλο: «Ανάπλαση 
πλατείας Ελευθερίας στη ΔΚ 
Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάν-
δρειας» στο χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα «Δράσεις Περι-
βαλλοντικού Ισοζυγίου» του 
Πράσινου Ταμείου.

Β. Εξουσιοδότηση Δημάρ-
χου για την υπογραφή και υ-
ποβολή του τεχνικού δελτίου 
της ως άνω πρότασης. (ΕΙ-
ΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

10 www.laosnews.gr

CMYK

ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2020

Την Παρασκευή 29 Μαΐου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αλεξάνδρειας με 16 θέματα 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Διευκρίνηση για την  
λειτουργία αθλητικών 

εγκαταστάσεων 
Τις προηγούμενες ημέρες ενημερώσαμε το κοινό για το τελευταίο ΦΕΚ (ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1987) 

και την αντίστοιχη ΚΥΑ που υπαγορεύει τις κατ’ εξαίρεση του άρθρου 1 περιπτώσεις χρήσης 
των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Επί προσθέτως, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α) ανακοίνωσε με δελτίο τύπου ότι 
από τις 25.05.2020 επιτρέπεται η χρήση των οργανωμένων ανοικτών αθλητικών εγκαταστά-
σεων από τους αθλούμενους πολίτες. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τους αθλητές\τριες, 
αθλούμενους\ες (πολίτες) και τεχνικό προσωπικό πριν την έναρξη προπονήσεων σε οργανω-
μένες δημόσιες και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις είναι:

1. Το έντυπο του ιατρικού ιστορικού
2. Το έντυπο του ιατρικού ιστορικού παραμένει στην κατοχή του ιατρού
3. Ο γιατρός μετά την κλινική εξέταση και τη συμπλήρωση του ιατρικού ιστορικού συμπλη-

ρώνει τη σχετική ιατρική βεβαίωση.
4. Στην επανέναρξη των προπονήσεων η είσοδος γίνεται με την προσκόμιση της ιατρικής 

βεβαίωσης
5. Όσον αφορά τους/ες αθλούμενους/ες και το τεχνικό προσωπικό που δεν κατέχουν δελ-

τίο αθλητικής ιδιότητας, συμπληρώνεται το έντυπο ιατρικού ιστορικού για τεχνικό προσωπικό 
και αθλούμενους/ες

6. Όσον αφορά τους αθλούμενους/ες, απαραίτητη είναι επίσης και η συμπλήρωση και 
μετέπειτα επίδειξη του εγγράφου: Δελτίο Καταγραφής Αθλούμενου για την ασφαλή επιστροφή 
στην αθλητική δραστηριότητα

Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστιοσελίδα της Γ.Γ.Α, στο ειδικό πεδίο ενημέ-
ρωσης <<Αθλητισμός & covid-19>> και στην ενότητα <<Έντυπα/φόρμες προς συμπλήρωση 
https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports

Εδώ, να επισημάνουμε ξανά πως το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (ΔΑΚ) ΠΑΡΑΜΈΝΕΙ ΚΛΕΙ-
ΣΤΟ λόγω εργασιών εντός του χώρου.

Ο χώρος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου-Αμφιθεάτρου παραμένει επίσης ΚΛΕΙΣΤΟΣ για 
όλους, εκτός των οργανωμένων περιφραγμένων γηπέδων αντισφαίρησης και τη χρήση τους 
από τους αθλητές/τριες του νόμιμου Αθλητικού Συλλόγου Αντισφαίρησης <<ΖΕΦΥΡΟΣ>>, 
καθώς ο υπόλοιπος χώρος δεν αποτελεί αποκλειστικά οργανωμένη αθλητική εγκατάσταση.

Οι ημερομηνίες επαναλειτουργίας θα ανακοινωθούν με Δελτίο Τύπου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Α
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΗΣ

Παράταση υποβολής Αιτήσεων 
για αναδιάρθρωση και μετατροπή 
Αμπελώνων περιόδου 2020-2021 

Από την Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ημαθίας  ανακοινώνεται ότι: σύμφωνα με   
ηλεκτρονική αλληλογραφία  με το ΥΠΑΑΤ,   η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμ-
μα Αναδιάρθρωσης  και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2020-21 παρατείνεται  εώς τις 15 
Ιουνίου 2020 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και  για την κατάθεση των αιτήσεων με τα δικαιολο-
γητικά,  οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-
κής Ημαθίας , στα τηλ. 2331350183 και 2331350148-165, και στα e-mail(papaeconomou@
imathia.pkm.gov.gr και papadopoulou.a@imathia.pkm.gov.gr)

Δήμος Νάουσας: Επιτρέπεται από χθες  
η χρήση των οργανωμένων ανοικτών 

αθλητικών εγκαταστάσεων
O Δήμος Νάουσας 

και ειδικότερα η Αντι-
δημαρχία Νεολαίας, 
Παιδείας και Αθλητι-
σμού ενημερώνει ότι 
από χθες Δευτέρα 
(25/05/2020) οι πο-
λίτες θα μπορούν να 
ξανακάνουν χρήση 
των οργανωμένων 
ανοικτών αθλητικών 
εγκαταστάσεων, σύμ-
φωνα και με την πρό-
σφατη  ανακοίνωση 
της Γενικής Γραμμα-
τείας Αθλητισμού.

Επισημαίνεται ότι 
απαραίτητη προϋπό-
θεση για την χρήση 
των αθλητικών εγκα-
ταστάσεων από τους 
αθλούμενους δημότες είναι η συμπλήρωση και επίδειξη του «Δελτίου καταγραφής αθλούμενου 
για την ασφαλή επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα».

Στις ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου, αρμόδιοι υπάλληλοι θα ενημερώνουν τους 
δημότες τόσο για την συμπλήρωση του «Δελτίου καταγραφής αθλούμενου» όσο και για τα απαι-
τούμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας για την αποφυγή συγχρωτισμού.
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ΗΕλληνικήΒιομηχανίαΧυμώνΚ.ΔέδεςΑΣΠΙΣΑΕ,μιααπότις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίαςφρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,γιατηνκάλυψηθέσεωνεργασίαςδιαφό-
ρωνειδικοτήτωνστοεργοστάσιοτηςστοΖερβοχώριΗμαθίας.

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

αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας

(www.aspis.gr)ήαπευθείαςσταγραφείατηςεταιρείαςστοΖερβο-
χώριΗμαθίας.

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

έγγραφααπαιτείταιμιααπλήφωτοτυπία.
ΕπιπλέονπληροφορίεςΔ/νση:ΖερβοχώριΗμαθίας,59034

Τηλ:+30–2332303100,ΤμήμαΠροσωπικού:καΑλέκαΜπαράκου

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

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες/εργά-

τριεςπαραγωγής
•Επιστημονικόπροσωπικό (γεωπόνους, χημικούς, τε-

χνολόγουςτροφίμων,τεχνολόγουςγεωπόνους)
•Τεχνίτεςδιαφόρωνειδικοτήτων(μηχανικούς–ηλεκτρο-

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

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Email:info@almifoods.gr

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

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

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

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

 
 

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

 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.) 
 

 
 

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια 

Έως τις  31 Αυγούστου 2020
Κυκλοφοριακές

ρυθμίσειςστηνΕγνατία
Οδό,λόγωεργασιών

κοπήςζιζανίων,θάμνων
καιμικρώνδένδρων

ΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣΗμαθίας,αποβλέπονταςστην
ομαλήκαιασφαλήδιεξαγωγήτηςοδικήςκυκλοφορίας,τηνπρό-
ληψητωντροχαίωνατυχημάτων,τηνεξυπηρέτησηκαιασφάλεια
τουκοινούκατάτιςεργασίεςκοπήςζιζανίων,θάμνωνκαιμικρών
δένδρων,επίτηςΕγνατίαςΟδούκαιστουςδύοκλάδουςκυκλο-
φορίαςτωντμημάτωναπό(Α/Κ)Πολυμύλουέως(Α/Κ)Κλειδίου,
καιαντίστροφα,αποφάσισε:

Τον κατάπερίπτωσηαποκλεισμό, τηςδεξιάςή τηςαριστε-
ρής λωρίδας κυκλοφορίαςσταανωτέρω τμήματα τηςΕγνατίας
Οδού,απότηνέκδοσητηςπαρούσαςΑπόφασηςέωςτην31-8-
2020καιαπότηνανατολήέωςτηδύσητουηλίου.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τωνανωτέρω εργασιών, η ερ-
γοταξιακή σήμανση καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα
εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την ανωτέρω με α/α 2
εγκεκριμένημελέτη,βασισμέναστιςΠροδιαγραφέςκαιΟδηγίες
ΣήμανσηςΕκτελούμενωνΈργων τωνΟδηγιώνΜελετώνΟδι-
κώνΈργων (ΟΜΟΕ–ΣΕΕΟ),σύμφωναμε τηναπόφαση του
ΥπουργείουΥποδομώνΜεταφορών καιΔικτύωνΔΜΕΟ/Ο/613
(ΦΕΚΒ905/20-05-2011), γιακινητάεργοτάξιαμικρήςδιάρκειας
επίαυτοκινητόδρομων.

Επιπλέοντηςανωτέρωσήμανσης,στοτμήμα(Α/Κ)Πολυμύ-
λου-(Α/Κ)Βέροιαςκαιαντίστροφα,θαεφαρμοστείκαιδυναμική
σήμανσημέσωτωνηλεκτρικώνπινακίδων2μεταβλητώνμηνυ-
μάτων(VMS)καιτωνπινακίδωνκαθορισμούλωρίδαςκυκλοφο-
ρίας(LCS)τωνσηράγγων.

Η εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετείται, έκαστη ημέρα
πραγματοποίησης των εργασιών,πριν την έναρξη αυτών και
σε κάθεπερίπτωση μετά από την ανατολή του ηλίου και θα
απομακρύνεται μετά τοπέρας των εργασιών και σε κάθεπε-
ρίπτωση έως την δύση του ηλίου, από την ανάδοχο εταιρεία
του έργου«ΑΚΤΩΡΑ.Τ.Ε.», με μέριμνα και υπό την επίβλεψη
της«ΕΓΝΑΤΙΑΟΔΟΣΑ.Ε.».Δ.Ηανάδοχοςεταιρείατουέργου
υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών: 1. να
συντηρείκαιναεπιτηρείτηνοδικήσήμανση,γιατηνομαλήκαι
ασφαλήδιεξαγωγή της κυκλοφορίας τωνοχημάτων, 2. να εξα-
σφαλίζειτηνασφαλήπρόσβασητωνεργαζομένωνκαιτωνεργο-
ταξιακώνοχημάτων,απόκαιπροςτουςχώρουςτωνεργασιών,
3. να μεριμνήσουν έτσιώστε με την εφαρμογή των ανωτέρω
κυκλοφοριακώνρυθμίσεων ναμην επηρεάζονται οι υπηρεσίες
τωνμέσωνμαζικήςμεταφοράς,4.ναδιασφαλίσειτηνεξάλειψη
οποιουδήποτεπαράγονταπουμπορεί ναπροκαλέσει ατύχημα
και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. 5.
να εξασφαλίζει την ταχεία και ασφαλήδιέλευση τωνοχημάτων
έκτακτης ανάγκης.Ε.Κατά το ανωτέρωχρονικό διάστημα, δε
θα εκτελούνται εργασίες κατά τις ημέρες του Σαββάτου, της
Κυριακής, τις ημέρες των αργιών, καθώς και τις ημέρεςπου
υφίστανται επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία τωνοχημά-
των,καιρικέςσυνθήκες(βροχόπτωση,ομίχληκτλ.).ΣΤ.Σεκάθε
περίπτωση,θαυπάρχεισυνεχώςδιαθέσιμη,γιατηνκυκλοφορία
τωνοχημάτων, τουλάχιστονμιαλωρίδακυκλοφορίας.Σεκαμία
περίπτωσηδεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, επί
τουενλόγωαυτοκινητοδρόμου.

Οιπαραβάτεςτηςαπόφασηςαυτής,διώκονταικαιτιμωρού-
νταισύμφωναμε τις διατάξεις τωνάρθρων4, 5, 52, 103, 104
και 105 τουΝ.2696/1999 (Α-57) «ΠερίΚυρώσεως τουΚώδικα
ΟδικήςΚυκλοφορίας»όπωςτροποποιήθηκεκαιισχύει.

Ηισχύςτηςπαρούσαςαπόφασηςαρχίζειμετηνδημοσίευσή
της, σύμφωνα με το αρθ. 109 τουΚ.Ο.Κ., την ανάρτησή της
στοδιαδίκτυοσύμφωναμετοΆρθρο4τουΝ.3861/2010καιτην
τοποθέτησητηςσχετικήςσήμανσηςκαιθαισχύειέωςτηναπο-
κατάστασητηςοδού,ταδεοριζόμενααπόαυτήμέτρα ισχύουν
απότηντοποθέτησητωνσχετικώνπινακίδωνσήμανσης,εκτός
εάνκατάτοχρόνοισχύςτωνπαραπάνωμέτρων,ηκυκλοφορία
ρυθμίζεταιμετροχονόμους.
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ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε. ενημερώνει τουπολίτες ότι λόγω των έκτακτωνμέτρωνπου ισχύουν,
αναπροσαρμόζειτακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό12-3-2020έως25-3-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 11500&1
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι)2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894.463,
 2310894.562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073.353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331096.342 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072.303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

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

6945122583.
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,μεγάληευκαι-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

ΚΩΔ:106507ΕΛΗΑ,Διατίθεταιέναωραι-
ότατοΔιαμέρισμα80τ.μ.σεΗμιόροφο,με2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,κομπλέεπιπλωμένο,με
ηλεκτρικέςσυσκευές,ηθέρμανσηείναιμε2κλι-
ματιστικάInverter,μεπολύμοντέρναδιακόσμη-
ση,διαμπερές,μεμίαντουλάπα,θωρακισμένη
πόρταεισόδου,ηλιακόθερμοσίφωνα,σεπολύ
καλήτοποθεσία,μηνιαίομίσθωμα400€.Πληρο-
φορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23712 -ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙανακαινισμένοΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας98τ.μ.μικτάκαι88τ.μ.καθ.στον3ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λόνι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1968καιδιαθέτειΑτομικήθέρμανση
Πετρελαίου,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑ-
λουμινίου,ΠόρταΑσφαλείαςμετρίαινα,Ανελκυ-
στήρα,A/C,Έπιπλα,Διπλάτζάμια-Τιμή:270€.

Κωδ:22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης,Διαμπε-
ρέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,αποτελού-
μενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1999και
διαθέτειθέρμανσηατομικήμευπέρυθρες ,η
μεσόμπαπέλλεττουενοικιαστή,κουφώματα
αλουμινίουμεδιπλάτζάμια,θέσηστάθμευσης
στοναύλιοχώρο,έχειμεγάληβεράντα,απερι-
όριστηθέαστονκάμπο,σεπολύκαλήτιμήμό-
νο:280€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείριση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεταιδιαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα
, είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμία
όμορφηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητη
καιμεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουαλλά
καιμεδύοαποθήκες,σεθέσηπεριοπήςσί-
γουρα,μεθωρακισμένηπόρτα,ενοίκιο250€,.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24727ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ενοικιάζεται
ισόγειοδιαμέρισμα120τ.μ.,μεκοινόχρηστα
μόνοτορεύματηςσκάλας,κατασκευή1980,
2υ/δ,πολύάνετο,ατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίουκαιμεαποθήκημέσα,τιμήμόνο:240€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔιαμέρισμασανσεΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας130τ.μ.σε1οόροφο,άψογασυντη-
ρημένο,μεπολυτέλειακαιζεστασιά.Αποτελείται
από3μεγάλαΥπνοδωμάτιαμεεντοιχιζόμενες
ντουλάπες,μιαωραιότατησαλοκουζίναμετζάκι
καιέναμπάνιο.Είναικομπλέεπιπλωμένομαζί
μεηλεκτρικέςσυσκευές.Διαθέτειατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου,συνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,μεανοιχτόπάρκινγκ,κοινόχρηστηαυλή.
Τιμή:300€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροαπό1/06/2020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας   ,

ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικής επιφάνειας
650τ.μ.σε ισόγειοχώρομεαυλήμπροστά .
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23472ΚΕΝΤΡΟ,Γραφείο19τ.μ.,

κατασκευή1976,ημιόροφος,ανακαινισμένοεκ
βάθρωνκαιάψογασυντηρημένο,σεεξαιρετική
κατάσταση,μεατομικήθέρμανσημεκλιματι-
στικό , επιπλωμένοκομπλέ ,μεκοινόWC ,
κεντρικότατο,ενοίκιο150€.

Κωδ.23189ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 40 τ.μ.,
προςενοικίασηκοντάστονΆγιοΑντώνιο,κα-
τασκευή1974,2χώροικαιWC,3οςόροφος,
ενοίκιοπολύχαμηλόμόνο150€.

κωδ.23188ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζεταιστονΆγιο
Αντώνιο,γραφείο45τ.μ.,μεδύοχώρους,με
καινούργιακουφώματακαι μεδικότουμέσα
WC,3οςόροφος,μόνο200€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23272ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γραφείο
50τ.μ.,1οςόροφος,πολύμεγάληςπροβολής
,γωνιακό,δύοχώροιμεδικήτουτουαλέταέξω
,κατασκευή1972,κουφώματακαινούργιασυν-
θετικά ,ενοίκιο150€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

ΒενιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-
τητα ισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχειωραία
βιτρίνα.Μίσθωμαμόνο170€.

Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-
τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-

τητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.
ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιμεδικότου
WC.ΔιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου.Ενοίκιο
μόνο150€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24249ΣΤΟΝΠΕΖΟΔΡΟΜΟτηςΒέ-
ροιας,ενοικιάζεταικατάστημα100τ.μ. ισόγειο,
διαμπερές,βλέπεισεδύοκεντρικούςδρόμους,
με100τ.μ.υπόγειο,σεσίγουραεμπορικόδρόμο
καισεσημείομεγάληςπροβολής,τιμήεκπλη-
κτικάσυμφέρουσα,μόνο1000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24348-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣΒΕΡ.-ΝΑ-
ΟΥΣΑκατάαποκλειστικότηταμίσθωσηνεόδμη-
του ισογείουκαταστήματοςσυνολικήςεπιφά-
νειας175τ.μ.Είναικατασκευασμένοτο1997,
διαθέτεικαιαποθήκη-Ενοίκιο400€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-

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

Κωδ:12870 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι
80τ.μ.καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1967καιδιαθέτειαπεριόριστηΘέα,
οιχώροιτουλειτουργικοί,κουφώματαξύλινα,
ανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,μεεξαιρετικήδι-
αρρύθμιση,σκαλιάεισόδου,σεμοναδικήτοπο-
θεσία,σετιμήπροσφοράςμόνο:52.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟροφοδι-

αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.στον
5οόροφοΡετιρέ,αποτελείταιαπό3υπνοδω-
μάτια,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατα-
σκευασμένο το1997καιδιαθέτειθέρμανση
ατομικήμεκλιματιστικό,απεριόριστηΘέαστον
κάμπο,κουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζάμια,
ηλιακόθερμοσίφωνα,θωρακισμένηπόρταεισό-
δου,ανελκυστήρα,μετέντες,κλειστόπάρκινγκ
18τ.μ.καθώςκαιμιααποθήκη9τ.μ.,σεπολύ
καλήγειτονιά,άνετοιχώροι,σετιμήπροσφοράς
115.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενοαγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12811 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητοακατοίκητοδιαμέρισμαημιτελέςσυ-
νολικήςεπιφάνειας155τ.μ.στον4οόροφο
μεμοναδικήθέαστονκάμποτηςΒέροιας.Α-
ποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,
ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο2010
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο.
ΤαΚουφώματατουείναισυνθετικάκαιείναι ,
εξοπλισμένομεπόρταΘωρακισμένη,διαθέτει
ανελκυστήρα,Πάρκινγκανοιχτόκαιδύοαπο-
θήκες,επίσηςΤζάκιγωνιακότιμήόπωςείναι
μόνο130.000€όπωςείναισήμερα.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ.23397Μονοκατοικία60τ.μ.σπάνια

ευκαιρία,στουςΓεωργιανούςΒέροιαςσε1979
τ.μ.οικόπεδοεντόςσχεδίου,σεσημείομεεξαι-
ρετικήθέα,πωλείταιγιαοικογενειακούςλόγους
,τιμήμόνο35.000€.Πρόθυμοςαγοραστήςκα-
λοδεχούμενος. ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105200ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιας ,πω-
λείταισπάνιαδιπλοκατοικίαΙσόγειο,και1οςορ.
βλέπεισεανοιχτωσιά,ηθέατουείναιμοναδική,
έτοςκατασκευής1988με192τ.μ.σεδύοεπίπε-
δακαι93τ.μ.υπόγειοτοοποίοχρησιμοποιείται
σανγκαράζκαιαποθήκη,σεοικόπεδο350τ.μ.
σεάψογηκατάσταση,αυστηρώντεχνικώνπρο-
διαγραφών,έχειτζάκιενεργειακό,αρχοντικό,
γιααπαιτητικούςαγοραστές,καιμεδύομπάνια,
τιμή185.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδο-

μήαποτελούμενηαπόοικόπεδο388τ.μ.και
αναδρομή355τ.μ.ηοποίακατανέμεταισεα)
έναδιαμ/μαισόγειο59τ.μ.β)δεύτεροδιαμ/μα
ισόγειο124τ.μ.γ)τρίτοδιαμ/μαισόγειο56τ.μ.
καιδ)τέταρτοδιαμ/μα1οςορ.με116τ.μ.τιμή
ευκαιρίαςόλαμαζίμόνο120.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14280-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας55τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,
Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:35.000€.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ,Μητροπόλεωςπω-
λούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.αποτελού-
μενοιαπό3χώρουςκαιμεδικήτουςτουαλέτα.
Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,κατασκευή
1976,είναιανακαινισμένοικαισεπολύκαλήκα-
τάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο50.000€.

Κωδ:13617-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας87τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,
Διπλάτζάμια-Τιμή:52.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769-ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοπο-

λύκοντάστοχωριόστονΚοπανόΝάουσας
συνολικήςεπιφάνειας1830τ.μ.στηνάκρητου
σχεδίουπόλεως.ΗΤιμήτουεξαιρετικάχαμηλή
στις9.000€μόνο.

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο218τ.μ.,

σεπρονομιακήτοποθεσία,ευκαιρίαγιαμεγάλη
υπεραξία,καταπληκτικόοικόπεδο,σχεδόνχα-
ρίζεται,σετιμήπράγματιχαμηλήμόνο9.000€.
ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

Κωδ:14220-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣσεεξαιρετικά
καλόσημείοπροσφέρεταιοικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας744τ.μ.κατάλληλογιαοικοδομήΤι-
μή:200.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ14156ΑΣΩΜΑΤΑ,Οικόπεδο780τ.μ.,
μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,βλέπεισε
δύοδρόμους,χωρίζεταικαισεδύοάρτιακαι
οικοδομήσιμαοικόπεδα,από100.000€τώρα
μόνο60.000€.Ευκαιρίασπάνια.

κωδ14106ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Σπάνιοοικόπεδο
802τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
μεσ/δ0,8και70%κάλυψη,αμφιθεατρικό,με
πολύμεγάληφάτσαπάνωσεδρόμο,προσφέ-
ρεταισετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,80.000€.

Κωδ:14308-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
επίπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1119τ.μ.εντός
σχεδίουπόλεωςΤιμήμόνο45.000€.

κωδ.14284ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
1.133τ.μ.,μεπαλιάκατοικία56τ.μ.καιαποθήκη
40τ.μ.εντόςσχεδίουπόληςκαιμενοτιοανατο-
λικόπροσανατολισμό,προσφέρεταισεπολύ
καλήτιμή50.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα65τ.μ.

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

κωδ.105867ΠωλείταιστηνΚΑΛΛΙΓΚΑ
σπάνιοχωραφοοικόπεδο26στρ.μεσπάνιαθέα
όλητηΒέροιασετιμήεξαιρετικάδελεαστική ,
μόνο75000€.Μοναδικήευκαιρία.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ-

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

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

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

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

ήΑρχιτεχνίτηήΕγκαταστάτηΗλεκτρολόγουΑ’Ειδικότητας

ΤΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑΤΗΝΥΠΟΒΟΛΗΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙΤΑΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):

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

ζόμενος),
7.ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΚΑΤΟΙΚΙΑΣ(απόλογαριασμόΔΕΗήτηλεφωνίας)

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

141ή146
Mail:venus@venusgrowers.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

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

β)Οδηγόμε δίπλω-
μαΓ΄κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειρι-
στήκλαρκ

Πληροφορίες στο
τηλ.:6947021868

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

Για αποστολή βιογραφικού vageliscover@
gmail.comΕπικοινωνία6932627614



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέ-
ρα επιπλωμένη,ΠλατείαΩρο-
λογίου, οδόςΜιαούλη 17, Βέ-
ροια.Τηλ.:6977174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο

Ακροπόλεως, στην καινούργια
γέφυρα «Κούσιου».Τηλ.: 6984
108684.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται
επαγγελματικός χώρος 50 τ.μ.,
πλήρως ανακαινισμένος, 1ος
όρ.,γωνιακό,δίπλασταΑστικά.
Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για το ε-
ξωτερικο κυλικείο του Νοσο-
κομείουΒέροιας.Ώρεςεπικοι-
νωνίαςΜΟΝΟαπό18.00έως
21.00στοτηλ.:6944577645.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζη-
τάει να προσλάβει για μόνι-
μη απασχόληση, εξωτερικό
πωλητή ή πωλήτρια για τους
Νομούς Ημαθίας,  Πέλλας,
Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα
προσόντα, ευχέρεια λόγου,
αγγλική γλώσσα, δίπλωμα
αυτοκινήτου, άδεια εργασίας

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


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

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


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


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



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


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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

κτρονικήδ/νση:sidiropoulosfert@gmail.com.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδομεσπίτι στηΧαρίεσσαΝαούσης εντός τουοικι-

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

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

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

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

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

σημείωμαστοe-mailcv@supercourse.gr,αναφέρονταςτον
κωδικόθέσηςCSA_19,έωςτις10/06/20.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡ-
ΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ:

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Κλάρκ για εργασία σεΨυγείo – Συ-
σκευαστήριo στον Κοπανό Ημαθίας . Προϋπηρεσία καιΜη-
χανολογικές Γνώσεις θα ληφθoυν υπόψιν.Δίπλωμα χειρι-
στή κλάρκ δεν είναι απαραίτητο. Πληροφορίες στον τηλ:
6946437441πρωινέςώρες.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

ΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.Επίσης
ένατρακτέρUNIMOK,μίαπλατφόρμακαινούργιακαιμίαφρέζα
συρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6973616847.

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα4ουορό-

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

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός 
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ» που εδρεύει

στο Διαβατό Ημαθίας ζητεί εργάτες - 
εργάτριες παραγωγής, οδηγούς και 

χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων.
Τηλέφωνοεπικοινωνίας

2331044445,6909202921
καιemailasifaist@otenet.gr



προσωπικού ασφαλείας, εμπειρία με
βιογραφικό και συστάσεις. Μισθός,
ασφάλιση και ποσοστά. Παραλαβή
δικαιολογητικών με συνέντευξη στα
κεντρικά γραφεία μας, Θεσσαλονί-
κης 45 Βέροια www.securitytsiflidis.
gr-sales@securitytsif l idis.gr- Τηλ.
2331027102.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για σέρβις σε
καφέ-μπαρ.  Πληροφορίες:  6980
760244.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςναγνωρίζειμι-
σθοδοσίακατάπροτίμησητουπρογράμ-
ματος Epsilon γιαΛογιστικό Γραφείο.
Τηλ.:2331076870&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτος ΤΕΙ με

γνώσειςφυσικοθεραπείαςΖΗΤΑεργα-
σίαγιαναπαρέχειυπηρεσίεςείτεστο
Νοσοκομείο, είτε κατ’ οίκον. Πληρο-
φορίες στα τηλέφωνα 23310 25520&
6948798051.

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τη
φροντίδακαιπεριποίησηηλικιωμένων
για24ωρηβάση.Τηλ.:6986276287.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4, 1800 κυβικά,

μοντέλο 1996, υγραέριο, 160.000 χι-
λιόμετρα, μαύρο χρώμα. Τηλ.: 6973
473304.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ-ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΑΝΔΡΑΣ38ετώναπότηΒέροια,

επιθυμεί γνωριμία με κοπέλα 25-40
ετών.Τηλ.:6974706470.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρε-
ώσεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για
οοβαρήσχέση.Τηλ.:6984040769.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανα-
καινίσειςσπιτιών, καταστημάτωνμεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπεια
στοχρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
-Υπόγειοκυριαχρήση90τ.μ.

-Ισόγειοκύριαχρήση90τ.μ.

-Όροφοςκύριαχρήση90τ.μ.

-2ος όροφος κύρια χρή-

ση 90 τ.μ., σύνολο 360 τ.μ..

Έχει κλιματισμό κα ασαν-

σέρ.Αριστοτέλους 21, στο

κέντρο τηςΒέροιας.Πληρο-

φορίες:6945541642(Ζαφείρης)

&6972605550(Βασίλης)



Μια ακόμη μεγάλη επιτυχία σημείωσε η 
Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας, μετά 
από επιχείρηση που έκανε χθες Παρασκευή 
22 Μαΐου, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και 
κατάφερε να βρει ποσότητα 20 κιλών και 434 
γραμμαρίων κάνναβης, που δύο Ελληνίδες 
Ρομά 22 και 25 ετών, είχαν κρύψει μέσα σε 
δύο στεγνωτήρια ρούχων!!!

Συγκεκριμένα το απόγευμα της Παρασκευ-
ής 22 Μαΐου στην περιοχή της Ευκαρπίας 
Θεσσαλονίκης, πίσω από το εργοστάσιο ΤΙ-
ΤΑΝ, όπου βρίσκονται κάποιες παράγκες ό-
που διαμένουν Ρομά, η Ομάδα Δίωξης Ναρ-
κωτικών του Τμήματος Ασφαλείας Βέροιας 

μετά από παρακολούθηση και 
αξιολόγηση στοιχείων εντόπι-
σε την παράγκα όπου διέμενε 
η 25χρονη και εκτιμάται ότι  η 
22χρονη, αντιλαμβανόμενη ότι 
κάτι συμβαίνει, είχε μεταφέρει 
την ποσότητα των ναρκωτικών 
για να τα κρύψει στην παρά-
γκα της φίλης και συνεργού 
της. Μετά από έφοδο της Ο-
μάδας Δίωξης εντοπίστηκαν 
τα ναρκωτικά συσκευασμένα 
και κρυμμένα μέ-
σα σε δύο στε-
γνωτήρια ρούχων! 
Επίσης βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν 
μια αναλογική και 
μία ψηφιακή ζυ-
γαριά ακριβείας, 
χρηματικό ποσό 
1.400 ευρώ , 3 
κινητά τηλέφωνα 
και το αυτοκίνη-
το της 22χρονης. 
Θα σχηματιστεί 
δ ικογραφία γ ια 
τις συλληφθείσες 
και θα οδηγηθούν 
στον Εισαγγελέα.  

P Ο πιο μεταδοτικός ιός 
είναι αυτός της ανοησίας. Δι-
αχέεται ακαριαία και μολύνει 
αναρίθμητους εγκεφάλους…

 
P Εμείς, οι χρήστες των 

κοινωνικών δικτύων, το ξέρου-
με καλά. Οι μη χρήστες, είστε 
οι τυχεροί.

 
P Ηλεκτρονικός υπολο-

γιστής, μεν, αλλά με ανυπο-
λόγιστη την ηλιθιότητα.

 
P Υπάρχει επίσης ένας 

ιός στον κόσμο, που σκοτώνει 
7.000 παιδιά την ημέρα: η πείνα. Υπάρχει εμβό-
λιο: η τροφή. Αλλά δεν το έχουνε βρει ακόμη.

 
P Πάντως μας έχει τρελάνει ο καιρός. Μας 

έφαγαν οι δρόμοι από τα χειμερινά στα θερινά 
ανάκτορα και τούμπαλιν.

 
P Αύριο έχει πασπάλισμα χιονιού στα ο-

ρεινά, λέει ο Αρναούτογλου. Μετά τον Ζάρκο, η 
Σάκης Πάσπαλιε.

 

P Εκτός κι αν μπέρδεψε τον καιρό με το 
μάστερ σεφ και το χιόνι με το ινδοκάρυδο.

 
P Μια χαρά είναι ο καιρός για την εποχή. Ά-

στατη είναι η αγάπη, όλες τις εποχές του χρόνου.
 
P Ευτυχώς άνοιξαν τα μπαρ και οι καφε-

τέριες και έχουμε πλέον κάπου να βαρεθούμε 
να πάμε.

 
P Κι άντε τώρα να αρχίζεις να ψάχνεις κάθε 

μέρα νέες δικαιολογίες για να μην βγεις. Και χωρίς 

ποδόσφαιρο.
 
P Ανοίξανε 

επίσης γήπεδα 
και γυμναστήρια, 
αλλά αυτές λογί-
ζονται ως οι άχρη-
στες πληροφορίες 
της ημέρας.

 
P Υπάρχει πά-

ντως αισιοδοξία για 
την επόμενη μέρα. 
Αρκεί να μην την 
πατήσουμε όπως 
όταν ανοίγουμε τα 
κουτιά των γλυκών 
και είναι γεμάτα α-
βγά.

 
P Χειρότερη απογοήτευση κι απ’ την ερω-

τική σας λέω. Ξέρω εγώ από έρωτα και από 
αβγά.

 
P Αξιοποίησε πλήρως τον χρόνο της καρα-

ντίνας στο σπίτι ο Βελόπουλος και πήρε ακόμη 
καμιά δεκαριά πτυχία.

 
P Τουλάχιστον όμως αυτός ως πολιτικός 

είχε την ευαισθησία να βρει και το φάρμακο 
για τη φαλάκρα όλων όσων καθημερινά καρα-
φλιάζει.

 
P Και:
 Ήταν ένας γείτονας και μια γειτόνισσα και 

είχαν ο καθένας από έναν μικρό κήπο. Μια μέρα 
λοιπόν ρωτάει η γειτόνισσα το γείτονα με απορία:

– Ρε γείτονα, πώς τα καταφέρνεις και οι ντομά-
τες σου κοκκινίζουν τόσο γρήγορα;

– Να, κάθε πρωί περνάω γυμνός από πάνω 
τους και αυτές κοκκινίζουν από τη ντροπή τους! 
απαντά εκείνος.

Τον άκουσε λοιπόν η γειτόνισσα και έκανε το 
ίδιο επί μια βδομάδα. Τελικά βρίσκονται κάποια 
στιγμή με τον γείτονα και του λέει:

– Ρε γείτονα, έχω μια βδομάδα που περνάω 
από πάνω τους γυμνή και δε γίνεται τίποτα!

– Ναι, αλλά δεν είδες πόσο πράσινα και όρθια 
είναι τα αγγούρια σου!

Κ.Π.
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Η Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας «έβγαλε» 
20 κιλά κάνναβη μέσα από στεγνωτήρια ρούχων!!!
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