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Έκλεισαν 2 χρόνια τα Λαϊκά&Αιρετικά!!!
ΕΤΟΣ:
2020
Μήνας: 6
Εβδομάδα: 26
05.04
Ανατολή Ήλιου:
.51
Δύση  Ήλιου: 19
178-188

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26
ΙΟΥΝΙΟΥ

σαλονίκη,
Δαβίδ του εν Θεσ
ίας
Ιωάννου επ. Γοτθ

Μεγάλη είδηση για την πόλη η λειτουργία
δύο ξενοδοχείων στη Βέροια, το 1960
Σε τεντωμένο σχοινί
οι σχέσεις με τους Τούρκους
Η θαλάσσια άσκηση της Ελλάδας κοντά στην
Κάρπαθο με τα εντυπωσιακά πλάνα από την βύθιση
παροπλισμένου καραβιού από τις δυνάμεις μας
στέλνουν σαφές μήνυμα της αποφασιστικότητας
της χώρας μας σε περίπτωση παραβίασης των
κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Οι Τούρκοι απαντούν
με δέσμευση 3 περιοχών νοτίως της Κρήτης που
στην ουσία πρόκειται για την ζώνη που αμφισβητούν
με το ψευτοσύμφωνο με την Λιβύη. Συνεχίζουν
τις εναέριες παραβιάσεις και κορυφώνουν τις
προκλήσεις με τις συνεχείς δηλώσεις για το σύμβολο
της Ορθοδοξίας την Αγία Σοφία που θέλουν να
μετατρέψουν σε τέμενος. Όλα αυτά δυστυχώς
αυξάνουν τον κίνδυνο να δημιουργηθεί ατύχημα
ή και θερμό επεισόδιο, αφού πλέον οι «άσπονδοι»
γείτονες μας παίζουν με την φωτιά και ακροβατούν
διπλωματικά, αφού προκειμένου να πετύχουν
εκβιαστικά τους σκοπούς τους ρισκάρουν ακόμη
και μια πιθανή ανάφλεξη στην περιοχή. Ψυχραιμία
από την πλευρά μας με συνεχείς διπλωματικές
κινήσεις, αλλά πλέον και αποφασιστικότητα για να
αποτραπούν τα χειρότερα…

Στο χορό
των κινητοποιήσεων
οι εργαζόμενοι
του ΕΚΑΒ Ημαθίας

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

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

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

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

25 Ιουνίου 2018... Ένα «αταίριαστο» δημοσιογραφικό δίδυμο δημιουργείται και ξεκινά   η ραδιοφωνική εκπομπή Λαϊκά&Αιρετικά στον ΑΚΟΥ 99,6.
Γιατί «αταίριαστο»; Μα αυτή είναι και η επιτυχία της
εκπομπής, αφού Ζήσης Μιχ. Πατσίκας και Νίκος
Βουδούρης σπανίως συμφωνούν… Το στοίχημα και
η πρόκληση μεγάλη, αφού το καθημερινό ραντεβού
με τους ακροατές τα δύο αυτά χρόνια είναι βάρος και
ευθύνη που ανταμείφθηκε με την εμπιστοσύνη και
την αγάπη των ακροατών που αγκάλιασαν την εκπομπή. Με αμεσότητα και αυθορμητισμό, χωρίς περιορισμούς και στεγανά, η εκπομπή από την πρώτη της
ημέρα μέχρι και σήμερα δίνει βήμα να εκφραστούν
απόψεις και να αναδειχθούν προβλήματα και ζητήματα της περιοχής μας. Πέρασαν δύο τόσο γεμάτα χρόνια...με εκλογές, καραντίνα, εκατοντάδες συνεντεύξεις και παρεμβάσεις, ανάδειξη τοπικών θεμάτων και δημοσιογραφική
έρευνα με πρωτογενή θέματα που πρώτα τα Λαϊκά&Αιρετικά ανέδειξαν και έφεραν στο φως της δημοσιότητας.
Το «αταίριαστο» δίδυμο  συνεχίζει με ακόμη μεγαλύτερο ενθουσιασμό και όρεξη και τα καλύτερα έρχονται...

Κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας ετοιμάζουν οι εργαζόμενοι του
ΕΚΑΒ και στην Ημαθία, με βασικούς λόγους τα δευτερογενή
περιστατικά που εξυπηρετούν ενώ είναι εκτός της βασικής
τους υπηρεσίας, όπως και τα εξιτήρια καθώς και το επίδομα
στολής που δεν έχει δοθεί στους εργαζόμενους εδώ και 6 μήνες.
Ωστόσο, το προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργεί στο 100%
τις ημέρες της κινητοποίησης, από τις 29 Ιουνίου (Δευτέρα)
έως τις 15 Ιουλίου, εξυπηρετώντας μόνο τα επείγοντα και τις
αιμοκαθάρσεις….

Το σχόλιο, το αλιεύσαμε
από το περιοδικό «Ο Τόπος
μας» που κυκλοφόρησε από
τον Τουριστικό Όμιλο Βέροιας
το Δεκέμβριο του 1960.
Επίκαιρο το θέμα που αφορά στα ξενοδοχεία της Βέροιας, τη δεκαετία του ’60 και
κυρίως στην έλλειψή τους.
Όταν λοιπόν άνοιξαν δύο ξενοδοχεία πόλης, το «Σέσιλ»
και το «Βασίλισσα Βεργίνα»,
ήταν το γεγονός της χρονιάς.
Έγραφε λοιπόν τότε το
περιοδικό, συγχαίροντας
τους ιδιοκτήτες για την πρωτοβουλία:
«ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ
Μια χειμωνιάτικη νύχτα,
στα 1958, ένα αμάξι με πέντε Γερμανούς τουρίστες είχε
σταματήσει στην πλατεία Ωρολογίου. Το ξενοδοχείο που
βρίσκεται στη θέση αυτή, λόγω αδιαχωρήτου, δεν ήταν
σε θέση να τους φιλοξενήσει.
Και οι ξένοι μας έμειναν κυριολεκτικά στους πέντε δρόμους
γεμάτοι απόγνωση.
Κάποιος φίλος περαστικός έθεσε στην υπηρεσία τους
τα λίγα σπασμένα του γερμανικά και τους προέτρεψε να
παρακάμψουν για τη γειτονική Νάουσα και την επομένη

Εδώ Σέλι

να συνεχίσουν το ταξίδι τους
για την Αθήνα. Έτσι και έγινε.
Και η ιστορία αυτή επαλαμβανόταν κάθε φορά που
ο δρόμος έριχνε τους ξένους
στην πόλη μας.
Αυτή τη στιγμή όμως βρισκόμαστε στην ευχάριστη
θέση, όχι μόνο τους περαστικούς να εξυπηρετήσουμε,
αλλά και τουρίστες να καλέσουμε.
Δύο ωραιότατα καινούργια ξενοδοχεία κοσμούν την
πόλη μας: Το «Σέσιλ» στην
Εληά και η «Βασίλισσα
Βεργίνα» στην πλατεία Αγίου Αντωνίου. Μοντέρνα,
όμορφα και πεντακάθαρα, εφοδιασμένα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις τ.έ. εσωτερικά τηλέφωνα, καλοριφέρ,
μπαρ κ.λπ.
Οι ειδικοί μάλιστα λένε ότι
η «Βασίλισσα Βεργίνα» είναι
ένα από τα πιο μοντέρνα και τέλεια ξενοδοχεία της Μακεδονίας.
«Ο «Τόπος μας» συγχαίρει τους ιδιοκτήτες και επιχειρηματίες των νέων μας ξενοδοχείων και τους εύχεται καλές
δουλειές».

Κυρ Δήμαρχε της Βέργιας...

Γειά σου Ζήση. Έχεις τα δέοντα από όλο το Σέλι.
Περνάμε καλά, το αυτό και δι υμάς. Αρέ Ζήση πειράζει
άμα γράψω κάτι για τον καπετάνιο, τον άρχοντα τον ένα
και μοναδικό κυβερνήτη της Βέργιας, και των περί αυτής;
Σπληνίστηκα πολύ που έμαθα ότι ήρθε προυχτέ στο Σέλι
και δεν τον είδα. Ήθηλα να τον μιλήσω και γω όπως όλνοι
οι καλοί νοικοκυραίοι να του πω κι γω κάτι, αμά έφυγει κι
τόμαθα απ τον Γιώργο που τρέχει παντού στο Σέλι, από
το φάσεμπούκ. Ήρθιν κι ουμίλισιν μι τς κατοίκοι λέει για να
φτιάξει άσφαλτους εκεί που δεν έχει κι γιατί ταυτοκίνητα
υποφέρουν απ΄το κούνημα. Αριτσιώθκα(ανατρίχιασα) γιατί
εγώ άλλα προβλήματα βλέπω. Έτσι θα τον γράψω μια
ανοιχτή πιστολή να μην λέει ότι δεν του το είπα..
Κυρ Δήμαρχέ μας, ιγώ γνωρίζουμι πολύ καλά μι τσαλνούς δημάρχους και δημαρχέσαινες μούγκι μη σένα έχου
ένα καλημέρα άμα πέσουμι ου ένας πάν στουν άλλου κι
του βράδυ της παραμονής της γιουρτής της Μεγαλόχαρης. Αμά για να με μάθς ίμι ιγώ που κίνσα να γένει στη
Βέργια μας ΤΕΙ, μη την βουήθεια του δήμαρχου τουν
Γιάννη που είχιν μιγάλου μουστάκι, μη έναν ουδηγό τουν
Γιώργο του σχουρημένο, που μας  έφιρνιν από τη Σίνδο
στη Βέργια κι τανάπαλιν που ήταν καλό παιδί κι έπεζε
λέει καλή μπάλλα αμά έτρεχε πολύ. Δυστυχώς το θέμα το
πήραν αλνοί στα χέριατς κι τώρα….Ενώ αν μένανε στον
όρο ΤΕΙ, θα είχαμε και εμείς σχολή με όλα τα καλά….ΕΊμι
ιγώ που μι είπες καλημέρα όταν ήρθεις στα γεννέθλια
στου Σέλι του πιριφεριάρχη κι κάναν γιουρτή μι νταούλια
κι το τραπέζι το έκαμιν  να μην το πω ποιος γιατί θα ανεβάσω την πίεση τινών κι φάγαν τον άμπακατς πουλλοί,
άφηκεις το τζίπ μπρουστάμ κι μι λες τι κάνω κι συ λέω
καλά αμά κοίτα πίσως να δεις κάτι. Γυρνάς κι βλέπς
ένα συντριβάνι νιρό πίσω απ΄την κοινότητα. Μη λες δεν
ειδοποιήθηκαν; Κι συ λέω εδώ κι δικαπέντε μέρες ου
Στέργιος ου φύλακας τς είπιν, αμά δεν ήρθαν. Έφυγεις τι
έκαμεις τι δεν έκαμεις την Δευτέρα σκυμένοι πολλοί «ειδικοί», πάνω απ΄την βλάβη σαν τς χειρούργοι πάνω απ΄το
πτώμα για νικροψία κι την Τρίτη λύθκει του πρόβλημα.
Κυρ Δήμαρχε, επειδή ου ξάδερφόςμ απτην Ανθήνα, ο
Ντώνης είνι φίλος σου κι δεν θέλει να συ στεναχωρήσω
θα συ τα γράψω όσο γίνεται απλά.

Έχει πιο πολλή αξία η ζωή των αυτοκινήτων και των
παπουτσιών που λιώνουν οι σόλες από τη ζωή των ανθρώπων;. Αυτή η ΔΕΥΑΒ που την λέω ΔΕΥΑΧ δεν σε λέει
ότι ΠΡΕΠΕΙ να μαζευτούν όλα τα σκατά, τα απορρυπαντικά και λοιπά απόβλητα από τους βόθρους του ΝΤΕΜΟΥ
και του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ, ώστε τα παιδιά σας και τα εγγόνια
μας να μην πίνουν ΟΜΟ ΑΡΙΕΛ ΝΤΙΞΑΝ , ούρα μούρα
και λοιπά; Κάνε το αυτό και μετά κάνε άσφαλτους , κάνε
τζιαντέδες, κάνε μπερντέδες. Εγώ κοντά σου. Μην ρίχνεις
πίσσα και μετά άιντε σκάψε, άιντε βούλωσε άιντε μην….
Πέρσι σχεδόν τέτοιον καιρό μετρήσαμε ιδιωτικά την
ποιότητα του νερού στην παιδική και είδαμε να μην πω τι.
Ευτυχώς που ο Γιώργος που τρέχει παντού ενεργήθηκε
και ήρθε η ΔΕΥΑΧΒΑΧ μετά καιρό να βάνει νταμπέλες ότι
το νερό δεν είναι κατάλληλον.  ΑΒΡΕ ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ, ποιο
παιδάκι που διψάει και παίζει τόση ώρα, θα διαβάσει
τι λέει μια ταμπέλα και δεν θα πιεί; Θύμασαι δήμαρχέμ
πριν χρόνια τι τσιρλοκοπιό μας έπιασε τη μέρα της Παναγίας κι ου τότε δήμαρχος έστειλε νιρό να πιούμι κι του
παίρναν οι πισκέπτες στην πλατεία τόβαζαν στο πόρτ
μπαγκάζ κι μεις στα σπίτια παίρναμι τα παπ μας. Τέτοια
ουργάνουση. Σκέψου το σοβαρά αυτό. Σκέψου και κάνε
το κατ εμέ σωστό. Δεν τα βάζω με αυτούς που βάνς να
διοικήσουν τις διάφορες δημοτικές επιχειρήσεις, αλλά με
τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ υπεύθυνους που καμαρώνουν για τη
θέση τους, αμά είναι ικανοί ή είναι ..;
Βγαίνουν κι λέν ότι απολύμαναν τς κάδοι απτην Βέργια. Για έλάτε διευθυντάδες στο χωριό στον πρώτο πράσινο κάδο , σηκώστε του καπάκι κι θα δείτε τι θα δείτε.
ΟΥΤΕ ου γιός της κορώνας ΟΥΤΕ ο γιός της κολώνας
δεν άντεξαν εκεί μέσα. ΨΏΦΣΑΝ ακαριαία. Έρχιτι ου μικρός με την φέτα με την μερέντα στην παιδική χαρά τρώει αυτός αμά τρώει κι η πράσινη η μύγα που ήταν στουν
κάδου. Τι λες κυρ διευθυντά των σκουπιδιών; Άμα πάθει
κανά μωρό κάτι κι φταίς εσύ πού θα κρυφτείς;
Κυρ ΔΗΜΑΡΧΕ νάσαι καλά, νάχουμε καλό καλοκαίρι,
σε αναμένω στο μαραμένο και ήσυχο χωριόμ, να πιούμε
ένα βλάχικο τσιάΐ κι ότι άλλο ακουλουθήσει.
Να σας έχει καλά ο Θεός.
Γιάννης Ντισέλιας
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Την μετατροπή
της Αγίας Σοφίας σε τζαμί
ονειρεύεται ο Ερντογάν
-Σειρά αντιδράσεων από Βαρθολομαίο,
ιστορικούς και ΥΠ.ΠΟ
Νέες προκλητικές αναφορές το βράδυ της
Δευτέρας από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
προς την Ελλάδα για
μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.
Σε συνέντευξη που
παραχώρησε στο κρατικό κανάλι TRT, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στις ελληνικές
αντιδράσεις που έχουν
προκύψει για το ζήτημα,
κατηγορώντας την Ελλάδα ότι αναμειγνύεται στην
εσωτερική πολιτική της
Τουρκίας.
Ο Ερντογάν διεμήνυσε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να πάρει την άδεια της Αθήνας και έστειλε μήνυμα πως η «Τουρκία δεν θα κάνει την παραμικρή
παραχώρηση». «Η Ελλάδα δεν διοικεί αυτήν την
γη, επομένως πρέπει να αποφεύγει τέτοιες τοποθετήσεις. Αν η Ελλάδα δεν γνωρίζει τη θέση της, η
Τουρκία γνωρίζει πώς να απαντά».
Βαρθολομαίος στην Washington Post:
«Συγκλονίζομαι από
τις δηλώσεις Ερντογάν»
«Τι μπορώ να πω ως χριστιανός κληρικός και
Έλληνας Πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη;
Αντί να ενώσουμε, μια κληρονομιά 1.500 ετών, μας
χωρίζει. Είμαι λυπημένος και συγκλονισμένος»,
τόνισε μιλώντας στην Washington Post ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαθρολομαίος με αφορμή τις
πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Πρόεδρου Ερτογάν για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε Τζαμί.»
Επιβιώσαμε 17 αιώνες και εφόσον είναι θέλημα
θεού θα μείνουμε εδώ για πάντα» πρόσθεσε ο
Πατριάρχης απαντώντας στο ερώτημα του δημοσιογράφου για το κατά πόσο χριστιανοί ναοί, άδειοι,
θα μπορούσαν να μείνουν όρθιοι όταν στην Κωνσταντινούπολη ζουν πια ελάχιστοι Έλληνες.
Παίρνοντας θέση επι του θέματος, ο πολύ γνωστός τούρκος ιστορικός και πρώην διευθυντής του
μουσείου, Ιλμπέρ Ορταϊλί, δήλωσε πως είναι επικίνδυνο η Αγία Σοφία «να μετατρέπεται σε πολιτικό
όχημα» και τάχθηκε κατά της μετατροπής της Αγίας
Σοφίας σε τζαμί , καλώντας μουσειολόγους και
ιστορικούς να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή.
Η Χουριέτ αποκάλυψε ότι ο Ταγίπ Ερντογάν
στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή του κόμματός
του είπε πως η Αγία Σοφία μπορεί να λειτουργεί και
ως τζαμί και ως μουσείο.
Τζαμί ονειρεύεται την Αγία Σοφία και ο ηγέτης
των Εθνικιστών στην Τουρκία Ντεβλέτ Μπαχτσελί.
Αντίθετα, ο πρώην πρωθυπουργός και ηγέτης
του νεοσύστατου κόμματος του μέλλοντος, Αχμέτ
Νταβούτογλου, ζήτησε από την κυβέρνηση Ερντογάν να μη χρησιμοποιεί τα κοινά και ιερά σύμβολα
της χώρας επειδή «ζορίζεται».
Το θέμα είχε κλείσει με απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Τουρκίας το 2018 που
είχε απορρίψει ανάλογη προσφυγή, αλλά τώρα ο
Ερντογάν ελπίζει ότι μπορεί μέσω του Συμβουλίου
της Επικρατείας να ξανανοίξει.

Υπουργός Πολιτισμού: Ξεκινάμε εκστρατεία
ενημέρωσης της UNESCO
«Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σε καμία περίπτωση η Αγία Σοφία δεν πρέπει να απολέσει τον
οικουμενικό της χαρακτήρα και να μετατραπεί σε
μουσουλμανικό τέμενος» επισημαίνει η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε επιστολή της
προς τις αντιπροσωπείες των κρατών - μελών της
UNESCO, προκειμένου να ενημερώσει τις αντιπροσωπείες για την επιχειρούμενη από την τουρκική
κυβέρνηση αλλαγή του status της Αγίας Σοφίας, το
οποίο αντιβαίνει στη συμφωνία του 1972 την οποία
έχει υπογράψει και η Τουρκία.
Σε δήλωσή της η υπουργός αναφέρει:
«Με το διάταγμά του το 1934 ο Κεμάλ Ατατούρκ
μετατρέπει την Αγία Σοφία σε μουσείο. Με τον τρόπο αυτό το μνημείο απαλλάσσεται από τους περιορισμούς που επιβάλλει η τέλεση θρησκευτικών λειτουργιών. Το μνημείο αποδίδεται στην ανθρωπότητα. Το 1985 η Αγία Σοφία -μαζί με άλλα μνημεία της
Κωνσταντινουπόλεως- εντάσσεται στον Κατάλογο
των Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Η αλλαγή του status ενός
τέτοιου μνημείου προϋποθέτει την απόφαση της
Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO. Κάτι
τέτοιο δεν έχει γίνει. Η Τουρκία έχει υπογράψει την
Σύμβαση της UNESCO του 1972, άρα είναι υποχρεωμένη να τηρήσει την υπογραφή της.
Αυτό το οποίο επιδιώκεται σήμερα από την
τουρκική κυβέρνηση και τον πρόεδρο Ερντογάν
επαναφέρει και αναζωπυρώνει εθνικούς και θρησκευτικούς φανατισμούς. Επιδιώκεται η απομείωση
της αξίας και της παγκόσμιας ακτινοβολίας του
μνημείου. Ένα μνημείο οικουμενικής αξίας, όπως
η Αγία Σοφία, εργαλειοποιείται για να εξυπηρετήσει
εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες. Επιχειρείται
η επιστροφή των συνθηκών του 15ου αιώνα στον
21ο. Δεδομένου ότι η Διακυβερνητική Σύσκεψη της
UNESCO έχει αναβληθεί εξαιτίας της πανδημίας
του κορονοϊού, και δεν έχει προσδιοριστεί νέος
χρόνος σύγκλισής της, είμαστε υποχρεωμένοι να
ενημερώσουμε τις αντιπροσωπείες των κρατών-μελών της UNESCO ώστε να γίνει κατανοητό ότι σε
καμία περίπτωση η Αγία Σοφία δεν πρέπει να απωλέσει τον οικουμενικό της χαρακτήρα και να μετατραπεί σε μουσουλμανικό τέμενος. Αυτό κάνουμε
από σήμερα».

Εξιχνίαση κλοπής μπαταριών
και καλωδίων χαλκού
από περιοχή της Ημαθίας
Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπής γυναίκας,
καθώς σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε όχημα που οδηγούσε βρέθηκαν 4 μπαταρίες τηλεπικοινωνιών και καλώδια χαλκού, που όπως διαπιστώθηκε είχαν αφαιρεθεί το πρωί της 20ης Ιουνίου 2020
από υποσταθμό τηλεπικοινωνιών σε περιοχή της Ημαθίας. Τα κλοπιμαία αποδόθηκαν στον νόμιμο
κάτοχό τους. Επίσης κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα, καθώς και ένας σιδερολοστός και 1 τσεκούρι
που βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος.
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Νικόλας Καρανικόλας:
Ας συνειδητοποιήσουν
ορισμένοι ότι για την αλήθεια
δεν υπάρχει ίσκιος
που μπορεί να την καλύψει
Σε εξέλιξη του δημόσιου διαλόγου μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων Καρανικόλα και Κουτσογιάννη περί συνεργασίας
και συνεννόησης σε βασικά ζητήματα του
Δήμου Νάουσας ο δήμαρχος Νικόλας Καρανικόλας, δήλωσε:
«Το προηγούμενο διάστημα έκανα μια
προσπάθεια να συνενώσω τις δυνάμεις
του τόπου σε κοινή κατεύθυνση, εν όψει
των μεγάλων προβλημάτων που έρχονται
αλλά και των αναπτυξιακών προκλήσεων. Δυστυχώς υπάρχει ακόμη ένα κλίμα
σκληρής αντιπαράθεσης, που οφείλεται
σίγουρα στην διαφορετική οπτική γωνία
με την οποία βλέπουμε την προοπτική,
αλλά και στην πολιτική των προηγούμενων χρόνων, ο συνδυασμός των οποίων
δυσχεραίνει για την ώρα την προσέγγιση.
Δεν θέλω να συνεχίσω τον αναποτελεσματικό και ψυχοφθόρο «διάλογο» του
«μου είπε» και «του είπα». Θα παραμείνω
στην άποψη ότι ο τόπος μας, μας χρειάζεται όλους. Για την ώρα, θα συνεχίσω την
προσπάθεια με όσους ακόμη επιθυμούν
την σύγκλιση. Θεωρώ ως μη γενόμενες τις
όποιες απρέπειες των χειρισμών, αποδίδοντάς τες σε ανθρώπινο λάθος.
Ο Δήμος μας έχει την ανάγκη όλων μας. Ας είναι η συνειδητοποίηση αυτού, το κέρδος μας από την όλη
προσπάθεια.
Τέλος, απευθυνόμενος και στους εκπροσώπους των ΜΜΕ με γνώμονα την αντικειμενική τους ενημέρωση και κατ’ επέκταση την σωστή πληροφόρηση των δημοτών, - στο πλαίσιο των συνομιλιών μου το προηγούμενο διάστημα με τους επικεφαλής όλων των δημοτικών παρατάξεων και με τον επικεφαλής του «ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΠΟΥ» - σχετικά με το έγγραφο σύμπραξης που διένειμε χθες στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής
του «ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΠΟΥ» παρουσιάζοντάς το ως επιστολή μου, διευκρινίζω ότι αυτό αποτελεί απλό υπόδειγμα – σχέδιο πρακτικού σύμπραξης (με βάση την κείμενη νομοθεσία - άρθρο 1 του Ν. 4623/2019) που
εστάλη στις 3 Ιουνίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στο πλαίσιο των συνομιλιών μας για ανεύρεση κοινών
συνισταμένων. Είναι προφανές ότι το εν λόγω υπόδειγμα δεν ήταν τελικό κείμενο που αφορούσε σύμπραξη του «ΕΝΑ ΜΑΖΙ» και του «ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΠΟΥ», η οποία προήλθε κατόπιν κάποιας κοινής συνεδρίασης.
Ας συνειδητοποιήσουν, λοιπόν, ορισμένοι ότι για την αλήθεια δεν υπάρχει ίσκιος που μπορεί να την καλύψει».

Τεστ ανίχνευσης
του Κορωνοϊού χθες
σε υπαλλήλους
του Δήμου Αλεξάνδρειας
Πραγματοποιήθηκαν χθες Πέμπτη 25
Ιουνίου το πρωί, δωρεάν τεστ ανίχνευσης
του κορωνοϊού, σε υπαλλήλους του Δήμου
Αλεξάνδρειας, κατόπιν
συνεργασίας του Δημ ά ρ χο υ Π α ν α γ ι ώτ η
Γκυρίνη και του ΕΟΔΥ,
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας.
Συγκεκριμένα, κλιμάκιο του ΕΟΔΥ πραγματοποίησε λήψη σαράντα (40) δειγμάτων
για τεστ θετικότητας
στον Κορωνοϊό από
τους εργαζόμενους στις
Κοινωνικές Δομές του
Δήμου όπως και λοιπούς υπαλλήλους που λόγω αντικειμένου εργασίας, εκτίθενται σε συχνή επαφή με
το κοινό.
Σκοπός αυτής της δράσης είναι η προστασία της υγείας του προσωπικού του Δήμου, που έρχεται σε
επαφή με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Τέτοιοι έλεγχοι είναι απαραίτητοι για την καταγραφή
της επιδημιολογικής εικόνας του covid-19 στο δήμο μας.
Ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την αποφυγή διασποράς του ιού, όπως: καθαρός χώρος, διατήρηση απόστασης μεταξύ των συμμετεχόντων, χρήση αντισηπτικών, κ.α.
Τέλος, η διαδικασία θα συνεχιστεί σε επόμενο χρόνο, για να καλυφθούν και υπάλληλοι των υπόλοιπων δομών και υπηρεσιών του Δήμου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡ.ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Βέροια 23 Ιουνίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: 311294(2666)

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας

Συλλυπητήρια στην οικογένεια
του εκλιπόντος μουσικού Κώστα Μπραβάκη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

της αριθ. 245761(2237)/17-06-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (ΣΟΧ 1/2020)
Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, που εδρεύει στη Βέροια, οδός Μητροπόλεως 44, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών των συγχρηματοδοτούμενων
από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγραμμάτων στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας ως κάτωθι:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι αιτήσεις με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ddproso@imathia.
pkm.gov.gr.
Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75)
που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται
υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις
δεν γίνονται δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της Ανακοίνωσης και να αναζητήσουν το
έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής
Ενότητας Ημαθίας/Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας imathia.pkm.gov.gr και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Ενημέρωση - Προκηρύξεις με τίτλο “ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αριθ. ΣΟΧ 1/2020.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν για πληροφορίες στο τηλ: 23313 50112, 23313 50118
O Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας
Κ.Καλαϊτζίδης

Η πρόεδρος, τα μέλη του Δ. Σ και το προσωπικό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας εκφράζουν
τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος μουσικού Κώστα Μπραβάκη και συμπαρίστανται στο βαρύ πένθος
της οικογένειας του.
Ο Κώστας Μπραβάκης συνεργάστηκε σε
τρεις παραγωγές της Παιδικής Σκηνής του
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας σε σκηνοθεσία Γιάννη
Καραχισαρίδη, «Παναγία των Παρισιών» του
Βίκτωρος Ουγκό, «Εξκάλιμπερ - Οι ιππότες
της στρογγυλής τραπέζης» και ο «Ο γύρος
του κόσμου σε 80 ημέρες» του Ιουλίου Βερν
κατά τη διάρκεια της Θεατρικής περιόδου
2000 – 2003 αναλαμβάνοντας τη σύνθεση και
επιμέλεια της μουσικής. Επίσης την ίδια περίοδο ανέλαβε τη μουσική στη μουσικοθεατρική παράσταση “ Ν. Γκάτσος – Μ. Χατζιδάκις”, η οποία ήταν αφιερωμένη
στους μεγάλους δημιουργούς, σε συνεργασία με το «Ωδείο Φίλιππος» της Βέροιας.

Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Βέροιας
Ενημέρωση των αστυνομικών υπαλλήλων
για τη διαχείριση της βίας
Το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Βέροιας
πραγματοποίησε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου ενημερωτική συνάντηση και ομιλία στους αστυνομικούς υπαλλήλους του
Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας Ημαθίας σχετικά
με τη διαχείριση των περιστατικών βίας. Οι αστυνομικοί
ενημερώθηκαν και συζήτησαν πάνω σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας που καλούνται να διαχειριστούν κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους, με στόχο τη βέλτιστη
αντιμετώπισή τους.
Τονίστηκε, μεταξύ άλλων, η ανοδική τροχιά που σημειώνουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε
τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο και η σημασία της αστυνομικής παρέμβασης για την προστασία των θυμάτων.
Σημαντική κρίνεται η λειτουργία των Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας που έχουν συσταθεί σε όλη την επικράτεια, μεταξύ

των οποίων και στην Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας,
οι οποίες έχουν ως στόχο την προστασία και την υποστήριξη των θυμάτων, με έμφαση και στην πρόληψη της
δευτερογενούς θυματοποίησης, την ενθάρρυνση και τη
καλύτερη διαχείριση των καταγγελιών και το συντονισμό
όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). Το
έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Γυναικών Δήμου Βέροιας
Ωράριο Λειτουργίας: 08:00 – 16:00
Διεύθυνση: Καπετάν Άγρα 3Α
Τηλ. Επικ.: 2331065304
mail: isotita@veria.gr

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»

25/6/20 - 1/7/20

Οι Σκανταλιάρηδες - The Elfkins
Προβολές:
Παρασκευή 26/6 – Σάββατο 27/6 στις
20.40
της Ούτε φον Μούνχοου-Πολ
Ξωτικά και ζαχαροπλάστες σε μια ταινία κινουμένων
σχεδίων για παιδιά
Οι Μεταφραστές - Les Τraducteurs
Προβολές:
Πέμπτη 25/6 – Κυριακή 28/6 - Δευτέρα
29/6 – Τρίτη 30/6 – Τετάρτη 1/7 στις 21.00
Παρασκευή 26/6 – Σάββατο 27/6 στις 22.00
του Ρεζί Ρουανσάρ
Ενας από τους μεταφραστές του, είναι κι ο Μανώλης
Μαυροματάκης.
Πρωταγωνιστούν: Ρικάρντο Σκαρμάτσιο, Ολγκα Κι-

ριλένκο, Λαμπέρ Γουιλσόν, Σίντσε Μπαμπέτ Κνούντσεν,
Εντουάρντο Νοριέγκα, Μανώλης Μαυροματάκης, Αλεξ
Λόθερ
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω
σύνδεσμο:
http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Συνεταιρισμούς της Ημαθίας για ζητήματα που αφορούν
τους αγρότες επισκέφθηκε η Φρόσω Καρασαρλίδου

Σειρά συναντήσεων με προέδρους και μέλη των Δ.Σ. καθώς
και στελέχη αγροτικών συνεταιρισμών του νομού μας πραγματοποίησε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω Καρασαρλίδου, με σκοπό να συζητήσει μαζί τους διάφορα ζητήματα που αφορούν τους
αγρότες, από τη διάθεση των ροδάκινων μέχρι ζητήματα φορολογίας, ενίσχυσης του εισοδήματος κλπ.
Στη Νάουσα συνομίλησε με τους προέδρους του Α.Σ.Ν. και του
ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας κ.κ. Κων/νο Ταμπακιάρη και Αντώνιο Πασχούλα και στη Βέροια με τους προέδρους των συνεταιρισμών ΑΣ Άμμου “Ν. Αλιάκμων”, ΑΣ Μέσης και ΑΣ Νέος Απόλλων Κουλούρας
κ.κ. Βασίλειο Γαλάνη, Ιορδάνη Κυρατλίδη και Γεώργιο Νεστορόπουλο αντίστοιχα.
Ενημερώθηκε αρχικά για τη φετινή πορεία του ροδάκινου, με
τους προέδρους να σημειώνουν ότι στις πρώιμες ποικιλίες οι τιμές
ήταν ιδιαίτερα ανεβασμένες και οι προβλέψεις για την πορεία του
ευοίωνες. Όμως την τελευταία βδομάδα δέχονται πιέσεις από τις
αγορές για μείωση της τιμής που οφείλεται κυρίως στην υπερπροσφορά προϊόντων, στη μείωση της τουριστικής κίνησης, στη
χαμηλή διαπραγματευτική ικανότητα των συνεταιρισμών λόγω
πολυδιάσπασης και αδυναμίας χάραξης ενιαίας πολιτικής, αλλά
και στο μεγάλο ποσοστό της “μαύρης αγοράς”.
Η κα Καρασαρλίδου ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες που πήρε το τελευταίο διάστημα για επίλυση στη Βουλή βασικών ζητημάτων που αφορούν στον πρωτογενή τομέα, όπως:
• Την Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές
πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων στην αλυσίδα
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ζητώντας από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να αναλάβει νομοθετική
πρωτοβουλία σύμφωνα με την Οδηγία ώστε να μην πωλούνται τα
αγροτικά προϊόντα κάτω από το κόστος παραγωγής. Ήδη η Ισπανία έχει πάρει τα αντίστοιχα μέτρα και θα πρέπει να πιέσει ο αγροτικός κόσμος ώστε να κάνει ανάλογες ενέργειες και η Ελλάδα.
• Τη στελέχωση του τοπικού παραρτήματος του ΕΛΓΑ, που έχει
εξαϋλωθεί, αφού μείνανε μόνο 10-12 μόνιμοι γεωπόνοι από τους
30 και πλέον, χωρίς ακόμη να προσληφθούν έκτακτοι. “Από ανι-

κανότητα της κυβέρνησης ή από σκοπιμότητα απαξίωσής του για
να τον παραδώσει στους ιδιώτες”, όπως τόνισε η βουλευτής.
Η κα Καρασαρλίδου αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της για
την επανένταξη στο πενταετές πρόγραμμα της ΡΑΕ του ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ στη Βέροια και επέκρινε την απόφαση της κυβέρνησης
να ακυρώσει βασικά έργα υποδομής που θα συνέβαλαν στη μείωση του χρόνου και κόστους μεταφοράς των αγροτικών μας προϊόντων στις αγορές, όπως:
- Το Εμπορευματικό Κέντρο στο στρατόπεδο ΓΚΟΝΟΥ.
- Τη σιδηροδρομική ΕΓΝΑΤΙΑ για το “δρόμο του μεταξιού”.
- Τον κάθετο ευρωπαϊκό αυτοκινητόδρομο Θεσ/κης - Κεντρικής
και Βόρειας Ευρώπης.
Η βουλευτής επισήμανε ότι για όλα αυτά τα θέματα πρέπει να
πιέσει και ο αγροτικός κόσμος, ενωμένος, ενώ θα πρέπει να πάρει
πρωτοβουλίες και η Διεπαγγελματική Πυρηνόκαρπων και να αναλάβει το ρόλο για τον οποίο δημιουργήθηκε, ξεκινώντας από την
αλλαγή της φορολογίας των αγροτών, με στόχο: Μια φορολογία
με βάση το τεκμαρτό εισόδημα και 50% χαμηλότερο συντελεστή
για τους συνεταιρισμένους αγρότες, για την καταπολέμηση της
μαύρης αγοράς αλλά και τη μαζικοποίηση των συνεταιρισμών.
Τέλος η βουλευτής ενημέρωσε για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ
για τον αγροτικό κόσμο μέσω του προγράμματος «Μένουμε Όρθιοι» ΙΙ όπως:
-Εισόδημα Έκτακτης Ανάγκης και για τους αγρότες όπως τους
ανέργους, εποχικούς εργαζόμενους και άλλες κατηγορίες εργαζομένων,
-Ενίσχυση ρευστότητας μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων,
-Το Κράτος ως αγοραστής “ύστατης καταφυγής” για την απορρόφηση παραγωγής πληττόμενων κλάδων και
-Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τροποποιήσεις
στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Κλείνοντας η βουλευτής δήλωσε πως πάντα θα είναι δίπλα
τους, να αναδεικνύει τα θέματα και προβλήματα των αγροτών του
νομού.

Μέλλων Γάμος
Γνωσ τοποιε ίται σύμφ ων α με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του
Μαργαρίτη και της Ελένης, το γένος
Μπαλή, που γεννήθηκε και κατοικεί στη
Βέροια και η ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του Αστερίου και της Σοφίας,
το γένος Βεοπούλου, που γεννήθηκε
στην Αγία Κυριακή Κοζάνης και κατοικεί στη Γερμανία,
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα
γίνει στη Βέροια.
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ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 26
Ιουνίου 2020 στις 11.00 π.μ. από τον
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Ιωάννης Γεωρ. Γκούμας σε ηλικία 67 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 26
Ιουνίου 2020 στις 10.30 π.μ. από τον
Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στην Αγ.
Βαρβάρα Βέροιας η Γεωργία Κυριακάκη σε ηλικία 82 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

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

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου

Εξετάσεις για πιστοποιητικό
επαγγελματικής επάρκειας
οδικών μεταφορέων

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων του
Δήμου Βέροιας ευχαριστεί θερμά
Τις κυρίες Αντωνία Μωισίδου, Αθηνά Μωισίδου και
Εύα Παπαδημητρίου για την προσφορά ενός πλήρους
γεύματος εις μνήμην του πολυαγαπημένου τους ανιψιού,
εγγονού και αδερφού Νίκου Παπαδημητρίου
Ο Θεός ας τον αναπαύσει
Η Εθελόντρια Διευθύντρια
και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι
οι εξετάσεις απόκτησης πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας
οδικών μεταφορέων θα διεξαχθούν με πρώτη ημέρα εξέτασης τη
Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα ειδικών εξετάσεων ADR και στην αίθουσα εξέτασης Κ.Ο.Κ. της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης (Καλοχώρι).
Λόγω των μέτρων του κορωνοιού, ο ακριβής αριθμός των ημερών
που θα διαρκέσουν οι εξετάσεις, καθώς και οι ώρες προσέλευσης θα
καθοριστούν, αφού προηγουμένως οριστικοποιηθεί ο ακριβής αριθμός των υποψηφίων.

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

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

νο

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας
έχουν φάρμακα που δεν
χρειάζονται , μπορούν να
τα προσφέρουν για το
Γηροκομείο Βέροιας ,στο
υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς.
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Τον Ιούλιο αναμένεται να ανοίξει το θερινό Δημοτικό
Θέατρο Νάουσας
ως θερινός κινηματογράφος
Τον Ιούλιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει - έπειτα από πολλά
χρόνια - ως θερινός κινηματογράφος το θερινό Δημοτικό Θέατρο
Νάουσας «Μελίνα Μερκούρη». Τον χώρο του θεάτρου επισκέφθηκε
πρόσφατα ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας, συνοδευόμενος από την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Δώρα Μπαλτατζίδου,
προκειμένου να δουν τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, στο
πλαίσιο της επαναλειτουργίας θερινού σινεμά στον εν λόγω χώρο.

Δήμος Βέροιας:
Ευχαριστίες στο super markets «ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε.»
για τη στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας
για την πολύτιμη συνδρομή των SUPER MARKETS «ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε.» στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βέροιας
που συνέβαλλαν έμπρακτα στην ενίσχυσή του, παρέχοντας δωρεάν είδη πρώτης ανάγκης στη δύσκολή εποχή
όπου διανύουμε.
Η στήριξή σας, μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε
το δύσκολο έργο μας και προσδοκούμε σε μια προσφορά
ζωής και αγάπης με συνέχεια και συνέπεια.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βέροιας λειτουργεί
από το Νοέμβριο του 2017 και συγχρηματοδοτείται από
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Κεντρική Μακεδονία
2014-2020».
Τα παρεχόμενα είδη του Κοινωνικού Παντοπωλείου,
προέρχονται κυρίως από δωρεές και χορηγίες και ο σκοπός λειτουργίας του είναι η στήριξη των ευπαθών ομάδων
που αδυνατούν να αγοράσουν τρόφιμα και είδη πρώτης
ανάγκης, καθώς και η ευαισθητοποίηση ατόμων, ομάδων
πληθυσμού και επιχειρήσεων με στόχο τη συμμετοχή
τους σε προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδύναμων
κατοίκων.

Σταδίου 51, ΤΚ 59132
Τηλέφωνα : 2331353824, Αθανασία Λαμπριανίδου
2331353811, Δήμητρα Καρατζά
Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 π.μ.-17:00 μ.μ.
e-mail: koinoniko.pantopoleio@veria.gr
www.facebook.com/koinoniko.pantopoleio.veria
ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας
– Υγείας – Εθελοντισμού
Ευστάθιος Κελεσίδης
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Την Δευτέρα 29 Ιουνίου
Συνεδριάζει κεκλεισμένων
των θυρών το Δημοτικό
Συμβούλιο Αλεξάνδρειας
Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί δια
ζώσης (αλλά κεκλεισμένων των
θυρών) στις 29 Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για
συζήτηση και λήψη απόφασης
στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Επιλογή του Συµπαραστάτη
του ∆ηµότη και της Επιχείρησης
∆ήµου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
2. Έγκριση: α) Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αλεξάνδρειας και β) ορισμού
μελών και συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
3. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση
του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης
Ανοιχτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ)
4. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας
ΕΠΑ.Λ) για απασχόληση στο Δήμο Αλεξάνδρειας κατά την περίοδο 2020-2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
5. Χορήγηση ή μη αδειών χρήσης χώ-

ρων εμποροπανήγυρης της εορτής της Αγίας
Κυριακής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
6. Λήψη απόφασης για το χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης της εορτής της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
7. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση των αριθ.1 και 20, 10, 32 και 41
καταστημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική
Αγορά Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
8. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης
για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Πλάτανο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
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«Ακέφαλο» πλέον το τμήμα χάντμπολ
«Κεραυνός εν αιθρία» Αποχωρεί
Αποχωρεί από τα διοικητικά
από τα διοικητικά του Φιλίππου
του Φιλίππου και ο Γιώργος Τάκης
ο Στέργιος Παπαδημητρίου

Την αποχώρησή του από τα διοικητικά του Φιλίππου έκανε γνωστή με μακροσκελή ανακοίνωσή του
ξαφνικά   ο Στέργιος Παπαδημητρίου, ο οποίος μαζί
με τον Γιώργο Τάκη, «έτρεχαν» τα θέματα του τμήματος χάντμπολ. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε στον
προσωπικό του λογαριασμό στο FB αναφέρει:
«Σήμερα είναι μια από τις πιο δύσκολες ημέρες
της ζωής μου και αυτό γιατί βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση, αλλά με ανακούφιση, να ανακοινώσω ότι ο
κύκλος μου στα διοικητικά του Φιλίππου ολοκληρώνεται. Και ολοκληρώνεται γιατί οι τελευταίες συγκυρίες και οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην ζωή
μου, οι αυξημένες επαγγελματικές μου υποχρεώσεις,
που παρουσιάζονται στο επόμενο διάστημα, θα περιορίσουν τον ελεύθερο προσωπικό μου χρόνο.
Ο Σύλλογος αποτελεί δημιούργημα σκληρής δουλειας και πολλών ανθρώπων, που όταν ανέλαβα,
μπορεί να τον βρήκα στη δυσκολότερη καμπή της
ιστορίας του , αλλά τον αγάπησα και τον αγαπώ και
θα το αγαπώ για πάντα. Προσωπικά ως αθλητή μου
έδωσε τα μέγιστα.
Από την πρώτη ημέρα που ανέλαβα, υποσχέθηκα
στους παίκτες ότι θα παλέψουμε με όλες τις δυνάμεις
μας για την αξιοπρέπεια την αγωνιστική και την ηθική
του τμήματος και στόχος μας ήταν η παραμονή του
Συλλόγου στην κατηγορία. Η ομάδα συμμετείχε σε
όλα τα εντός και εκτός παιχνίδια , ήταν ανταγωνιστι-

κή και με χρέη προπονητή τον κ.Γραμματικόπουλο,
ψυχίατρος στο επάγγελμα, ο οποίος ανέλαβε την «ηλεκτρική καρέκλα», σύμφωνα με κάποιους. Εξασφαλίσαμε όλα τα λειτουργικά της έξοδα και την ασφαλή
μεταφορά των παικτών.
Ο στόχος έστω και λόγω κορονοϊού εκπληρώθηκε.
Ο σχεδιασμός της επόμενης ημέρας ξεκίνησε
με τις καλύτερες εντυπώσεις. Η αναδιάρθρωση του
πρωταθλήματος βοήθησε το οικονομικό σκέλος.
Από την άλλη μεριά όμως νιώθω πολύ πίεση και
φόρτιση κι επειδή δε μου αρέσουν τα ημίμετρα, θεωρώ ότι αν παραμείνω, θα είμαι εγκλωβισμένος... Και
το χάντμπολ είναι χαρά πάνω απ’ όλα.
Σε οτιδήποτε δραστηριοποιούμαι και ασχολούμαι,
θέλω πάνω απ’ όλα να είμαι χαρούμενος, να το κάνω
με άνεση και να μη νιώθω πίεση. Οι επαγγελματικές
μου υποχρεώσεις είναι αυξημένες λόγω της υγειονομικής κρίσης.
Το έρεισμά μου ήταν πάντα τα παιδιά μου... Αυτά ήταν το κίνητρο μου ώστε ν’ ασχοληθώ με την
διοίκηση του μεγαλύτερου συλλόγου στην Ελλαδα.
Πιέστηκα.
Βέβαια, κανείς δεν με υποχρέωσε να κάνω όλες
αυτές τις δραστηριότητες, όμως είναι αυτός ο χαρακτήρας μου που όταν ασχολούμαι με κάτι θέλω να
το προχωρώ και να το εκτελώ ταχέως και με πλήρη
ευθύνη των πράξεών μου, χωρίς να δέχομαι παρεμβάσεις στις επιλογές μου. Ετσι, δεν θέλω αυτό να το
επαναλάβω, αλλά θέλω να απολαμβάνω τον καφέ
μου και να έχω το χρόνο μου στην κερκίδα και να
παρακολουθώ με ευχαρίστηση την προπόνηση ή τον
αγώνα των παιδιών μου. Ολα αυτά είναι δύσκολα για
μένα αλλά και αναγκαία.
Με προβληματίζει η επόμενη μέρα του Φιλίππου,
ειδικά στην περίοδο της κρίσης, αλλά ευελπιστώ ότι
υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν να ασχοληθούν, και
τελικά ο σύλλογος θα βρει τα χαντμπολικά βήματά
του.
Όλα αυτά τα χρόνια είμαι εντελώς ακέραιος σε
όλες τις πτυχές της ζωής μου. Αυτοί που θα συνεχίσουν και πρέπει να συνεχίσουν, κατά την άποψή
μου είναι οι γονείς, να συσπειρωθούν, να μαζευτούν
και να δουν την επόμενη μέρα, πρώτα των νεανικών
τμημάτων και μετά την πρώτη ομάδα, που έχει αρκετά ταλέντα, αρκετούς ικανούς παίχτες, να μπορέσουν
με μια συνεργασία παλαιότερων παικτών που θα
επιθυμήσουν να παραμείνουν και θα συμφωνήσουν
με την διοίκηση, να συνεχιστεί αυτό που έχουμε ξεκινήσει. Ισως όχι στο ίδιο επίπεδο, αλλά σε κοντινό.
Είναι αλήθεια ότι οι προσδοκίες ανέβηκαν πάρα
πολύ. Φεύγω ικανοποιημένος και
γεμάτος από εμπειρίες.. Δηλώνω
παρών σε οποιαδήποτε μελλοντική
κίνηση , κάτω από προϋποθέσεις.
Καθαροί ρόλοι για αγαστή κοινωφελή εργασία».

Μ

ετά τον Στέργιο Παπαδημητρίου, και ο Γιώργος Τάκης αποχωρεί από τα διοικητικά του
Φιλίππου και δεν ξέρουμε ακόμη ποιοι
θα ακολουθήσουν. Θα πρέπει όμως ο
κόσμος να μάθει γιατί έφθασαν στις
παραιτήσεις τα δύο μέλη της επιτροπής και τι θα γίνει στην συνέχεια.

Στην επιστολή του ο Γιώργος Τάκης αναφέρει τα
εξής:
«Ένα όμορφο ταξίδι τελειώνει σήμερα εδώ. Θα
ήθελα να ανακοινώσω ότι ο κύκλος μου στα διοικητικά του Φιλίππου Βέροιας ολοκληρώθηκε μετά από
20 χρόνια συνεχόμενης προσπάθειας. Φεύγω περήφανα γιατί μπόρεσα να υπηρετήσω με αξιοπρέπεια
και σεβασμό τον μεγαλύτερο σύλλογο του Ελληνικού
Handball, φεύγω περήφανα γιατί γνωρίζω καλά ότι
πολέμησα με ανιδιοτέλεια όλα αυτά τα χρόνια για το
συμφέρον ΜΟΝΟ του συλλόγου, φεύγω περήφανα
γιατί όλοι γνωρίζουν ότι είμαι «Φίλιππος».
Οι συγκινήσεις, οι χαρές, οι λύπες, οι αγωνίες και
τα όνειρα για ένα Φίλιππο ζωντανό και μεγάλο περίσσευαν όλα αυτά τα χρόνια. Είδα τον Φίλιππο να
κατακτά πρωταθλήματα, είδα τον Φίλιππο να παίζει
σε τελικό Ευρώπης, είδα τον Φίλιππο ένα σκαλοπάτι
πριν την πτώση στην Α2. Είδα έναν Φίλιππο ενωμένο να κάνει θαύματα και να κατακτά τις κορυφές μιαμια, είδα όμως και το Φίλιππο να διασπάται σε χίλια
κομμάτια, να μην είναι πλέον μία οικογένεια και να

Αποχωρεί
και ο Γιώργος
Γιούπης
από τον
Φίλιππο!

Μ

ετά τις αποχωρήσεις Παπαδημητρίου και Τάκη από τα διοικητικά του Φιλίππου, στην
πόρτα της εξόδου βρίσκεται και ο προπονητής Γιώργος Γιούπης. Σε δήλωσή
του στο e-handball.gr αναφέρει:

«Μετά την αποχώρηση της διοικούσας επιτροπής, των κ. Τάκη και κ. Παπαδημητρίου θεωρώ σωστό να αποχωρήσω
και εγώ, καθώς με
αυτούς είχαμε κάνει
ένα τριετές πλάνο.
Εύχομαι τα καλύτερα στην ομάδα
μας»!

απαξιώνεται από τους ίδιους τους ανθρώπους του,
από τα ίδια του τα παιδιά.
Δεν μου επιτρέπεται να αφήσω αιχμές για τίποτα
και για κανέναν, αντίθετα θα ήθελα να ευχαριστήσω
θερμά και ειλικρινά όλους όσους προσέφεραν και
προσφέρουν στον σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια, γιατί
χωρίς αυτούς και την πολύτιμη συμβολή τους ο Φίλιππος δεν θα υπήρχε.
Εύχομαι ο Φίλιππος να βρει ξανά τον δρόμο του...
να συνεχίσει να παράγει αξίες και ιδανικά».
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Κ. Καλαϊτζίδης: «Κάνουμε έργα σε
όλη την Ημαθία χωρίς να διαχωρίζουμε
μικρές ή μεγάλες περιοχές»

-Ασφαλτοστρώσεις στο αγροτικό
οδικό δίκτυο του δήμου Αλεξάνδρειας

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται τα έργα επισκευών
οδοστρώματος και ασφαλτοστρώσεων του επαρχιακού και
του αγροτικού οδικού δικτύου
της Ημαθίας, από την πλευρά
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, σε συνεργασία με την
τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτή τη
φορά, εργασίες ασφαλτοστρώσεων και επισκευές οδοστρώματος πραγματοποιήθηκαν στην
περιοχή του δήμου Αλεξάνδρειας και συγκεκριμένα σε τμήματα
αγροτικής οδοποιίας, Αλεξάνδρειας - Σχοινά- Νεοχωρίου και
Αλεξάνδρειας- Πλατάνου- ΣΕΑ
Πλατάνου. Τις περιοχές των έργων επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης όπου συναντήθηκε και
με τον δήμαρχο Αλεξάνδρειας
Παναγιώτη Γκυρίνη.
«Κάνουμε έργα σε όλη την
Ημαθία, όπου χρειάζεται και χωρίς να διαχωρίζουμε μικρές ή μεγάλες
περιοχές διότι όλα τα έργα, μεγάλα ή μικρά, έχουν την αξία τους σε
σχέση με τις τοπικές κοινωνίες. Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε σχεδια-

Από τον Δήμο Βέροιας ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος επιτόπιας
διανομής προστατευτικών ειδών (αντισηπτικά, γάντια, μάσκες μιας χρήσης και ατομικά μαντηλάκια υγιεινής) στους Ρομά που διαμένουν στους
οικισμούς Τριφυλλοπάζαρου και Εργοχωρίου . Στη διανομή συμμετείχαν
ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας & Εθελοντισμού κ.
Ευστάθιος Κελεσίδης, υπηρεσιακά στελέχη καθώς και στελέχη της δημοτικής αστυνομίας .
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Κέντρο Πρόληψης
ΠΡΟΣΒΑΣΗ:
Παγκόσμια Ημέρα
κατά των ναρκωτικών
Με αφορμή την 26η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών,
δημιουργήσαμε μια μικρή
παρουσίαση του προγράμματος Πρόληψης και
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του ΟΚΑΝΑ «Το σχολείο που Ονειρεύομαι», το οποίο υλοποιήθηκε
από Νηπιαγωγούς του Ν. Ημαθίας.
Το Κέντρο Πρόληψης ΠΡΟΣΒΑΣΗ διαχρονικά μέσα
από τις δράσεις του κάνει μια πρόσκληση για συνομιλία
και συνεργασία σε καιρούς που ευνοούν τη σιωπή και
τον ανταγωνισμό. Προτείνει τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και την ενεργοποίηση των ανθρώπων για τη
δημιουργία μιας κοινότητας που ενδιαφέρεται, αυτενεργεί,
αντιδρά, σχεδιάζει και προτείνει λύσεις για θέματα που την
αφορούν!

σμό για όλη την Ημαθία, όμως έχουμε παράλληλα και συνεργασία με
την τοπική αυτοδιοίκηση διότι η μέριμνα για τον τόπο και τους πολίτες
είναι υπόθεση όλων μας» δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης.
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Υποβολή αιτήσεων
έως τις 30-06-2020
για πρώιμη συγκομιδή
σταφυλιών

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π. Ενότητας Ημαθίας ανακοινώνεται ότι
όσοι επιθυμούν και εφόσον πληρούν
τις προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθούν στο ¨Μέτρο πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013¨,
ΥΑ 1600/163029/22-6-2020 μπορούν
να υποβάλουν αιτήσεις έως τις 3006-2020.
Ως «πρώιμη συγκομιδή» νοείται
η ολική καταστροφή ή απομάκρυνση
των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη
ωριμάσει με επακόλουθο εκμηδενισμό
της απόδοσης της σχετικής έκτασης.
Δικαιούχοι της στήριξης του προγράμματος είναι κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, που καλλιεργεί με αμπέλι
ή αμπελώνα, υπό την προϋπόθεση
ότι τα εν λόγω πρόσωπα είναι κάτοχοι
αμπελοτεμαχίων τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο
και καλλιεργούν τις προβλεπόμενες
ποικιλίες.
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο
σε αμπελοτεμάχια τα οποία πληρούν
τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) είναι φυτεμένα με τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που εμπεριέχονται στον Πίνακα 1 του άρθρου 9 της
παρούσας
β) είναι καταχωρημένα στο Αμπελουργικό Μητρώο
γ) έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι’ αυτά αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής ή
και δηλώσεις παραγωγής σύμφωνα
με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου αίτησης στο πρόγραμμα
δ) έχει υποβληθεί γι’ αυτά Αίτηση
Ενιαίας Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος
ε) έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις
που απορρέουν από τις εθνικές και
κοινοτικές διατάξεις για το σύνολο της
αμπελουργικής εκμετάλλευσης
στ) το μέγεθος της φυτεμένης τους
έκτασης είναι ίσο ή μεγαλύτερο του
ενός (1) στρέμματος, όπου φυτεμένη
έκταση αμπελώνα εννοείται η έκταση
βάσει του άρθρου 44 του Καν. (Ε.Ε)
1150/2016
ζ) έχουν φυτευτεί πριν από το έτος
2017
Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισμού (Ε.Ε)
2016/1149 της Επιτροπής, δεν χορηγείται στήριξη για τους παραγωγούς
με παράνομες φυτεύσεις και αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς την άδεια που αναφέρεται

στα άρθρα 85α και 85β του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 και στο
άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
1308/2013, αντίστοιχα.
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ
1 Σαββατιανό B, Savvatiano B
2 Ροδίτης Rs, Roditis Rs
3 Aγιωργίτικο Ν, Αgiorgitiko
4 Λιάτικο N, Liatiko N
5 Ξινόμαυρο N, Xinomavro N
6 Ασύρτικο Β, Assyrtiko B
7 Μοσχάτο Αμβούργου Ν,
Moschato Amvourgou N
8 Cabernet Sauvignon N
9 Μοσχάτο άσπρο Β, Moschato
aspro Β
10 Merlot N
11 Κοτσιφάλι Ν, Kotsifali N
12 Syrah N
13 Ρωμέικο Ν, Romeiko N
14 Μοσχοφίλερο Ν, Moschofilero Ν
15 Φωκιανό Ν, Fokiano N
16 Μανδηλαριά Ν, Mandilaria N
17 Sauvignon Blanc B
18 Μοσχάτο Αλεξανδρείας
Β,Moschato Alexandrias B
19 Chardonnay B
20 Μαλαγουζιά Β, Malagousia B
21 Φιλέρι Rs, Fileri Rs
22 Βηλάνα Β, Vilana B
23 Σκιαδόπουλο Β, Skiadopoulo B
24 Σουλτανίνα Β, Soultanina B
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι:
α) Αντίγραφο ενημερωμένου αμπελουργικού μητρώου
β) Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας
Ενίσχυσης του έτους 2020, στην οποία είναι καταγεγραμμένα τα εν δυνάμει επιλέξιμα αμπελοτεμάχια προς
οικονομική στήριξη.
γ) Φωτοτυπία των δύο όψεων της
αστυνομικής ταυτότητας.
δ) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού
της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου
όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του
δικαιούχου - παραγωγού.
ε) Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του
βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό
τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου
Για περισσότερες πληροφορίες
καθώς και για την κατάθεση των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/
νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ημαθίας , στα τηλ. 2331350183
και 2331350148-165, και στα email(papaeconomou@imathia.pkm.
gov.gr και papadopoulou.a@imathia.
pkm.gov.gr)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Θεσσαλονίκη, 25 Ιουνίου 2020
Αρ. Πρ. : 328731(490)
ΠΕΤ: 2004290728

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Θεσσαλονίκη, 25 Ιουνίου 2020
Αρ. Πρ. : 328771(491)
ΠΕΤ: 2003273527

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας
υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 τ.Β’) σε
συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’),
ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα
οικείο/α Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπή/
ές Διαβούλευσης, την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής και τα
Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση
και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο
υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της
προαναφερόμενης ΚΥΑ και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr./Για
τον πολίτη/Δικαιολογητικά Υπηρεσιών/Έντυπο Δ11), επί του
περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το με αρ.
Πρωτ. 3978 /19-06-2020 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και αφορά το έργο: «Διαβίβαση φακέλου Μ.Π.E., μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (Η.Π.Μ.) και με αριθμό Περιβαλλοντικής
Ταυτότητας (ΠΕΤ) 2004290728, για την αρχική έγκριση
περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση της
δραστηριότητας «Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line» από το τεμάχιο Η19 τρέχουσας ιδιοκτησίας
των κ.κ. Γελαδάρη Χρυσούλας και Μπακάλη Θωμά, στη
νέα θέση ΗΝ29, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδίου,
της Δ.Ε. Πλατέος, του Δ. Αλεξάνδρειας, της Π.Ε. Ημαθίας,
σε έκταση 15 στρ. και δυναμικότητας έως 100 τον./έτος.»,
(υποκατηγορία Α2 - Ομάδα 8η:Υδατοκαλλιέργειες, με Α/
Α04: Εκτροφή καρκινοειδών και µαλακίων).
Φορέας υλοποίησης του έργου: ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΝΙΚ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΣΩΤ. ΘΩΜΑΣ
1. Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται
η 26-06-2020 και ημερομηνία λήξης αυτής η 13-08-2020.
2. Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση
απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 26-06-2020 και ημερομηνία λήξης αυτής η 25-07-2020.
3. Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Κ.Μ. (τηλ. 2313309248, κ Φ. Ζαχάρογλου)
4. Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων
και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων
των πολιτών και φορέων είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας Π.Ε. Ημαθίας (τηλ. 2331353634) κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στην
ιστοθέση (www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου).
Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση να δημοσιευθεί στην
εφημερίδα «ΛΑΟΣ» στις 26 Ιουνίου 2020.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρόσκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον παραπάνω φορέα υλοποίησης του έργου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, εδάφιο α,
της ΚΥΑ αριθ. Οικ.:1649/4/2014 (ΦΕΚ 45 τ.Β’).
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.
ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ι. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας
υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 τ.Β’) σε
συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’),
ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα
οικείο/α Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπή/
ές Διαβούλευσης, την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής και τα
Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση
και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο
υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της
προαναφερόμενης ΚΥΑ και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr./Για
τον πολίτη/Δικαιολογητικά Υπηρεσιών/Έντυπο Δ11), επί του
περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το με αρ.
Πρωτ. 3968 /18-06-2020 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και αφορά το έργο: «Διαβίβαση φακέλου Μ.Π.E., μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (Η.Π.Μ.) και με αριθμό Περιβαλλοντικής
Ταυτότητας (ΠΕΤ) 2003273527, για την αρχική έγκριση
περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση της
δραστηριότητας «Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line» από το τεμάχιο H14 τρέχουσας ιδιοκτησίας
του κ. Τσαρίδη Σωτηρίου, στη νέα θέση ΗΝ21, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδίου, της Δ.Ε .Πλατέος, του Δ. Αλεξάνδρειας, της Π.Ε. Ημαθίας, σε έκταση 15 στρ. και δυναμικότητας έως 110,1 τον./έτος.», (υποκατηγορία Α2 - Ομάδα
8η, με Α/Α04: Εκτροφή καρκινοειδών και µαλακίων).
Φορέας υλοποίησης του έργου: ΤΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1. Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται
η 26-06-2020 και ημερομηνία λήξης αυτής η 13-08-2020.
2. Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση
απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 26-06-2020 και ημερομηνία λήξης αυτής η 25-07-2020.
3. Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Κ.Μ. (τηλ. 2313309248, κ Φ. Ζαχάρογλου)
4. Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων
και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων
των πολιτών και φορέων είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας Π.Ε. Ημαθίας (τηλ. 2331353634) κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα
στην ιστοθέση (www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλοντική
Αδειοδότηση Έργων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου).
Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση να δημοσιευθεί στην
εφημερίδα «ΛΑΟΣ» στις 26 Ιουνίου 2020.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρόσκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον παραπάνω φορέα υλοποίησης του έργου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, εδάφιο α,
της ΚΥΑ αριθ. Οικ.:1649/4/2014 (ΦΕΚ 45 τ.Β’).
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.
ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ι. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ
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Η Ελληνική Βιομηχανία Χυμών Κ. Δέδες ΑΣΠΙΣ ΑΕ, μια από τις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, για την κάλυψη θέσεων εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων στο εργοστάσιο της στο Ζερβοχώρι Ημαθίας.
Η εταιρεία αναζητά:
• Εργάτες Παραγωγής
• Χειριστές / Βοηθούς Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων
• Τεχνίτες / εργατοτεχνίτες
• Αναλυτές χημείου
Η εταιρεία προσφέρει:
• Δωρεάν μεταφορά εργαζομένων από και προς το εργοστάσιο
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας σε υπερσύγχρονες δομές
• Κλιματιζόμενος χώρος εργασίας
• Παροχή πλήρους εξοπλισμού εργασία  • Εγγυημένες-υψηλές
αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας
(www.aspis.gr) ή απευθείας στα γραφεία της εταιρείας στο Ζερβοχώρι Ημαθίας.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την πρόσληψη:
• Αποδεικτικό ΑΦΜ – ΑΜΚΑ – Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας
• Πιστοποιητικό Υγείας
• Φωτογραφία
• Ασφαλιστική Ενημερότητα για ασφαλισμένους Ο.Γ.Α.  Για όλα τα
έγγραφα απαιτείται μια απλή φωτοτυπία.
Επιπλέον πληροφορίες Δ/νση: Ζερβοχώρι Ημαθίας, 59034
Τηλ: +30 – 23323 03100, Τμήμα Προσωπικού: κα Αλέκα Μπαράκου

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

Φαρμακεία
Παρασκευή 26-6-2020
13:30-17:30 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχεται εγγραφές προσωπικού για την
σεζόν των κερασιών 2020 που ξεκινάει περίπου από τις
15/05/2020.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1.Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
2.Α.Φ.Μ.
3.Α.Μ.Κ.Α
4.Αριθμός μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ)
5.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
6.Πιστοποιητικό Υγείας
7.Αρ. Λογαριασμού Τράπεζας (Πειραιώς).
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.)

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

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

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

-Κεντρικό: Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν.
Δημαρχείου) 23310-25669
21:00-08:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ
10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 2331062989

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοι-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

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

ΧΩΡΩΝ

κατάστημα 45 τ.μ. με πα-

τ.μ. και οικόπεδο 200 τ.μ.,

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περί-

τάρι & W.C., ανακαινισμέ-

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

τ.μ. με πατάρι και υπόγειο στη

δο στη Μέση Βέροιας, 6

Βέροια, οδός Τρύφωνος 3.

στρέμματα, τιμή 130.000

Τηλ.: 6944 024468.

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

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

Όλα τα ακίνητά μας στο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 63

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

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

κό, 75 τ.μ., με υπόγειο 75

122583 Euromesitiki.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

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

κία κοντά στο 7ο Δημοτι-

48.000 ευρώ. Τηλ.: 6945

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

πτερο Ακροπόλεως, στην

νο με καινούργια κουφώ-

σονιέρα επιπλωμένη,

καινούργια γέφυρα «Κού-

ματα. Τηλ.: 6936 554258.

Πλατεία Ωρολογίου, ο-

σιου». Τηλ.: 6984 108684.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται
επαγγελματικός χώρος 50 τ.μ.,

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

πλήρως ανακαινισμένος, 1ος

Η   ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ

όρ., γωνιακό, δίπλα στα Αστι-

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

κά. Τηλ.: 6946 740621.

ζητάει να προσλάβει για μό-

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ

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

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

Προσφορές της εβδομάδας

ογραφικό και συστάσεις. Μισθός,

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο

δικαιολογητικών με συνέντευξη στα

Λαζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε

κεντρικά γραφεία μας, Θεσσαλονί-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ασφάλιση και ποσοστά. Παραλαβή

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ

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

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

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

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

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

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

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

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

90 τ.μ., σύνολο 360 τ.μ.. Έχει

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

ριστοτέλους 21, στο κέντρο

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

6945 541642 (Ζαφείρης) &

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

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

80.000€

125 μ2   1ος όροφος   4Δ-

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

ΣΚΧΛΚ WC ΑΠ διαμπερές

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

110.000€

30.000€

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

90 μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚ-

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

ΧΛΚ ΑΠ θ. σταθ. ατ. λέβη-

50.000€

τας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

κτίσμα εντός οικοπέδου

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣ-

900 μ2 40.000€

ΚΤΛΚ 48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

287 μ2 με θέα 40.000€

68 μ2   2ος όροφος λούξ

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

τζάκι ατ, θερμ. αποθήκη θ.

110 μ2 κέντρο 75.000€

σταθμ. 65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστη-

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

μα 118 μ2 κέντρο (νοικια-

85 μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ.

σμένο) 140.000€

θερμ. κέντρο 55.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοι-

1444 μ2 Γιοτζαλίκια

κία 90 μ2   εντός οικοπέ-

14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

δου 800 μ2 σούπερ λούξ

409 μ2 Γιοτζαλίκια

CMYK
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P Ο επόμενος αναπτυξιακός μας στόχος είναι να αρχίσουμε να ψάχνουμε για κάνα σεντούκι
με λίρες…
P Με τις πρώτες λίρες που θα χτυπήσουμε, θα προμηθευτούμε ένα καλύτερο μηχάνημα για να βρούμε τις περισσότερες.
P Ο στόχος είναι ο μεγάλος θησαυρός. Όσοι
τεμπελιάζουν, ας αρκεστούν στον θησαυρό τον
γνώσεων.
P Ίσως αυτοί θησαυρίσουν… καλύτερα
από εμάς τους αχόρταγους.
P Αν το σεντούκι με τις λίρες είναι άδειο,
μπαίνεις μέσα και ησυχάζεις.
P Τούτη η γη που την πατούμε, που λέμε.
Με σαφή πρωτοβουλία κινήσεων.
P Πού ξέρεις; Αν είσαι τυχερός, μπορεί στην

επόμενη ζωή να επιστρέψεις ως Τζίνι.

P Αρκεί να βρεις τον τρόπο από το σεντούκι να περάσεις στο λυχνάρι.

δύο ειδών: αυτή που έχει 0% επιτυχία και αυτή που έχει 100% αποτυχία.

P Κάτι σαν τις κυβερνητικές προσπάθειες
στην οικονομία: ούτε ένα Τζίνι, πολλά-πολλά Τζόνι.

P Ούτε εγώ με τις γκόμενες τέτοιο τράκο.

P Η οικονομική πολιτική της χώρας είναι

P Επίκαιρο. Αν είσαι και Παπάς, με την
αράδα σου θα φας.

P Κάποιοι (πολλοί) πολιτικοί μού θυμίζουν τη
γυναίκα που τη νοιάζει μόνο τι θα πει ο κόσμος!
Όπως εκείνη που όταν έμαθε ότι ο άντρας της την
απάτησε, του είπε αν ήταν καλός ή αν έγινε ρεζίλι
στην κοπέλα.
P Ή την άλλη που ανακάλυψε ότι ο σύζυ-

γος έχει γκόμενα, όπως και ο γείτονας, αλλά η
δική τους είναι καλύτερη.

P Όλα απ’ τον λαό είναι βγαλμένα. Ακόμη και
τα κέρατα!

P Η δε φράση «το κέρατό μου», λέγεται
από αβίαστα έως και προφητικά.
P Και:

Ο φιλόλογος στην 3η Λυκείου βάζει έκθεση
στους μαθητές να γράψουν μία ιστορία που θα
περιλαμβάνει έννοιες από τις λέξεις: θρησκεία,
σεξ, μυστήριο. Μια ζωηρή μαθήτρια αρίστευσε,
αφού έγραψε:
«Θεέ μου, είμαι έγκυος! Από ποιόν άραγε;»
Κ.Π.

Σύσκεψη του Προέδρου της Ε. Ε. των Περιφερειών Απ. Τζιτζικώστα
με τον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ Thierry Breton
Σύσκεψη με τον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Thierry Breton είχε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, στις Βρυξέλλες.
Η συνάντηση είχε ως αντικείμενο τις διαδικασίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού, τόσο
στην οικονομία, όσο και στην κοινωνία και την ανάκαμψη από την
υγειονομική κρίση, που βίωσαν οι Περιφέρειες και οι Δήμοι της Ευρώπης.
Οι κ.κ. Τζιτζικώστας και Breton εξέτασαν τους τρόπους στήριξης
του τοπικού εισοδήματος, αλλά και τις προοπτικές ανάκαμψης, στη
βάση ενός κοινού σχεδίου ειδικά για την περίοδο 2020 - 2021.
Τα πέντε σημεία στα οποία δόθηκε έμφαση είναι:
1.Την ουσιαστική συμμετοχή των Περιφερειών και των Δήμων
της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάκαμψης.
2.Τα βήματα για την ενίσχυση του τουρισμού για τη δύσκολη
φετινή χρονιά και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
κλάδο.

3.Τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που επλήγησαν από την πανδημία και
τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.
4.Τη γρήγορη μετάβαση στην ψηφιακή
εποχή και το κλείσιμο του ψηφιακού χάσματος ανάμεσα σε περιοχές της ΕΕ.
5.Την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων
για την οικονομία, ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος ανάκαμψης τόσο των οικονομιών, όσο και των κοινωνιών της ΕΕ.
«Κοινός μας στόχος είναι να συμβάλλουμε στην ταχύτερη ανάκαμψη των ευρωπαϊκών κοινωνιών και οικονομιών από
την κρίση που δημιούργησε η πανδημία
του κορονοϊού. Περιφέρειες και Δήμοι είναι αποφασισμένοι να στηρίξουν την προσπάθεια να μη μείνει κανένας Ευρωπαίος
πολίτης πίσω, να μη μείνει κανένας μόνος
του και η συνολική παρέμβασή μας πρέπει
να είναι εμπροσθοβαρής, άμεση και αποτελεσματική. Μέσα από αυτή τη διαδικασία
η ίδια η ΕΕ θα βγει κερδισμένη και θα ενισχυθεί αποφασιστικά η αξιοπιστία της στη
συνείδηση των πολιτών. Με τον Επίτροπο
Breton εξετάσαμε τα σημαντικότερα ζητήματα εσωτερικής αγοράς και ειδικά τον
τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
τον κλάδο του τουρισμού και τα ζητήματα
της ψηφιοποίησης, που είναι κρίσιμο να αντιμετωπιστούν για να επιτύχουμε την επιστροφή της Ευρώπης στην κανονικότητα»,
επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

