
Δήμος Βέροιας: Παραχώρηση 
σχολικών χώρων σε 

συλλόγους για το 2020-2021

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας Σταματούν από σήμερα 
οι αιμοληψίες στο χώρο 

του ΚΑΠΗ Βέροιας
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Κατάθεση αιτημάτων μέχρι τις 20 Ιουνίου
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Τα φλέγοντα ζητήματα των 
εκπαιδευτικών έθεσε χθες 

ο Λ. Τσαβδαρίδης
στην Υπουργό Παιδείας

Με μειωμένο ΦΠΑ από 
Δευτέρα, καφές, ροφήματα, 
αναψυκτικά, εισιτήρια, κ.α.

Η εταιρεία 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 

με έδρα τα Γιαννιτσά , στα πλαίσια
 επενδύσεων και ανάπτυξης 

των παραγωγικών της δραστηριοτήτων, 
αναζητά μηχανικούς – τεχνικούς 

και χειριστές κλαρκ με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος.

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

Μεγαλύτερη χρηματοδότηση 
ζητούν οι ΔΕΥΑ της χώρας 

από την κυβέρνηση, 
για να ανταπεξέλθουν στην κρίση 

της πανδημίας

Φ. Καραβασίλης 
στον ΑΚΟΥ 99.6:

Δεν θα επιτρέψουμε τον 
«θάνατο του

 δικηγοράκου»
Καταγγελία 

στην Ε.Ε. για 
ανισότητα μέτρων 

στήριξης στην καραντίνα

Τουλάχιστον 
253 εκατ. ευρώ
 για ιδιωτικές

 επενδύσεις LEADER 
από Υπουργείο 

Αγροτικής 
Ανάπτυξης 

και Περιφέρειες
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Από το καφενεδάκι στην Αγ. 
Βαρβάρα ξεκίνησαν τα 10,7 

εκ. για τα 3-5 Πηγάδια!!!
  Ήταν 15 Νοεμβρίου 2019, όταν σε επίσκεψή του ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ημαθία, με προορισμό 
το Μετόχι, όπου θα συναντούσε οινοπαραγωγούς, 
έκανε μια σύντομη στάση σε καφενείο στην Αγ. 
Βαρβάρα. Εκεί είχε πάει όπως αρκετός κόσμος και ο 
δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας και είχαν 
μεταξύ τους  μια σύντομη συνομιλία που περίπου 
έλεγε: 
-Γεια σου δήμαρχε, πώς πάει η Νάουσα;
-Καλά κε πρωθυπουργέ.
- Με τα 3-5 Πηγάδια ότι χρειαστείτε νομοθετικά θα 
βοηθήσουμε, ξεκινήστε και μέχρι επενδυτή θα σου 
βρω!!!
  Περίπου μετά από ένα εξάμηνο και ενώ η κυβέρνηση 
εν μέσω κορωνοϊού έχει «στραγγίξει» οικονομικά για 
να στηρίξει την κοινωνία, ανακοινώνεται όχι η έλευση 
επενδυτή, αλλά η «επένδυση» του κράτους σε ένα 
από τα πιο διάσημα χειμερινά θέρετρα της χώρας.  Η 
χρηματοδότηση με 10,7 εκ. ευρώ για την βελτίωση 
και αναβάθμιση των 3-5 Πηγαδιών, με την παράλληλη 
ανάδειξη της Σχολής Αριστοτέλη και Μίεζας, ανοίγουν 
τεράστιες προοπτικές για την τουριστική ανάπτυξη 
της ευρύτερης περιοχής. Επομένως ακόμη και μια 
ολιγόλεπτη επαφή στα όρθια έξω από ένα ταπεινό 
καφενεδάκι μπορεί να λύσει προβλήματα και να θέσει 
βάσεις για έργα, αρκεί να υπάρχει επιμονή και να 
κυνηγάνε οι αιρετοί μας πράγματα για τον τόπο. 
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Καλοκαίρι 2020: Tι δείχνουν τα Μερομήνια
για τον καιρό - Πότε θα είναι άστατος

Ταμερομήνιαείναιέναδιαχρονικάσημαντικόεργαλείογιατηνπαρατήρησητουκαιρού.Πρόκειταιγιαμιαπανάρ-
χαιαμέθοδοπρόβλεψης του καιρού για ολόκληρο τον χρόνο.Ημέθοδος είναιπολύαπλή.Όσοι γνωρίζουνπαρα-
τηρούντονκαιρότουΑυγούστουγια12ημέρες,εκτωνοποίωνκάθεμίααντιπροσωπεύειτονκαιρότωνεπόμενων
μηνών.Μεταμερομήνιαμπορούμενακάνουμεεκτιμήσειςσχετικάμετιςκαιρικέςσυνθήκεςπουθαεπικρατούνμέχρι
τονΑύγουστοτου2020.

IΟΥΝΙΟΣ2020
ΟΙούνιοςθαείναιεπίσηςκαλόςμέχριτις10τουμήνα.Από10-20θαείναιάστατοςκαι21-27ίσωςβροχερόςκαιμε

ισχυρούςανέμους.Από28μέχρι30θαείναιζεστός.
ΙΟΥΛΙΟΣ2020
ΤονΙούλιο1-7προβλέπεταιάστατοςκαιρόςμεβροχέςκαιανέμους,8-13ήπιος,14-21ίσωςβροχερόςμεανέμους,

21-27ζεστός,28-31άστατος.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ2020
ΟΑύγουστοςτου2020προβλέπεταιζεστός1-13τουμήνα.
Φυσικάόλααυτάταπίστευανκαιωςκάποιοβαθμόμπορείναείχαν ισχύότανδενυπήρχεκλιματικήαλλαγήκαι

τόσοδραστικέςεπιδράσειςτουανθρώπινουπαράγονταστηνφύσησεβαθμόπουναλέμεότικαιοκαιρόςστιςμέρες
μαςτρελάθηκε!

Παράσταση διαμαρτυρίας στην Πρωτοβάθμια
με το άνοιγμα των σχολείων

Παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Η-
μαθίας στη Βέροια, (οδόςΜητροπόλεως) δι-
οργανώνει ηΑγωνιστική ΣυσπείρωσηΕκπαι-
δευτικώνΗμαθίας, εκτιμώντας ότι τοΔ.Σ. του
Συλλόγουτουςκινείταισερυθμούς«χελώνας»
καικατόπινεορτής,γιαταθέματαπουαφορούν
τονεκπαιδευτικόκόσμο,με τονομοσχέδιο του
Υπουργείουκαιτιςκάμερεςστιςτάξεις.

Η συγκέντρωση θα γίνει τηΔευτέρα 1 Ι-
ουνίου στις 2:00 το μεσημέρι.Την ίδια ημέρα
ανοίγουν και τα δημοτικά-νηπιαγωγείαμετά το
παύση λειτουργίας τους λόγωπανδημίας.Θα
ακολουθήσει σύσκεψη στην ΠλατείαΔημαρ-
χείου.

Προχωρούνοιεργασίεςαποκατάστασης
κατολισθήσεωνστονδρόμοτωνΡιζωμάτων

ΣταΠιέριαανέβηκεχθεςοαντιπεριφερειάρχηςΗμαθίαςγιαναεπιθεωρήσειτιςεργασίεςαποκατάστασηςκατολισθήσε-
ωνστοοδικόδίκτυοτωνΡιζωμάτων,μαζίμετονπεριφερειακόσύμβουλο,ΣτέργιοΜουρτζίλα.

«Είμαστεπάνταεπιτόπου,μιαδυνατήκαιαποτελεσματικήομάδα,μεσυνέπειαστιςδεσμεύσειςμας,απέναντιστον
κόσμοτηςΗμαθίας,δηλώνειοκ.Καλαϊτζίδης,τονίζονταςότιη«τακτικήσυντήρησητουοδικούδικτύουτηςΗμαθίαςκαιη
άμεσηαποκατάστασητωνπροβλημάτωνότανπαρουσιαστούν,αποτελείσυνεχήμέριμνατουπρογραμματισμούτηςΠ.Ε.
Ημαθίας»

Μετογνώριμοαγωνιστικότουπάθοςοπρόεδροςτου
ΔικηγορικούΣυλλόγουΒέροιαςΦώτηςΚαραβασίληςμίλη-
σεχθεςΠέμπτημεσημέριτηλεφωνικάστονΑΚΟΥ99.6και
τηνεκπομπήΛαϊκά&Αιρετικάκαιδήλωσεαποφασισμένος,
όπως και όλοι οι πρόεδροι και τα διοικητικά συμβούλια
στην Ελλάδα να εμποδίσουν τον «θάνατο του δικηγο-
ράκου», εννοώντας να σταματήσουν τον επαγγελματικό
αφανισμότουμικρομεσαίουδικηγόρουτηςεπαρχίας.Οκ.
Καραβασίληςδιευκρίνισεότιαυτήδυστυχώςείναιμιαγενι-
κήτάσηκαιδεναγγίζειμόνοτουςδικηγόρους,αλλάόλους

τουςκλάδους,ναεξαφανιστούνδηλαδήοιμικρομε-
σαίοιεπαγγελματίες.Μίλησεγιατηνσημασίατηςα-
ξιοπρεπούςπαρουσίαςτουδικηγόρου,αφούείναιο
επιστήμονας-επαγγελματίαςπουαγωνίζεταιγιατην
προάσπιση τωνδικαιωμάτων τωνπολιτών. «Αν ο
δικηγόροςευτελιστείτότεκαιοπολίτηςθαπάθειτο
ίδιο»,συμπλήρωσεοπρόεδρος,ενώυπογράμμισε
ότι δεν δρουνποτέ συντεχνιακά, αλλά νοιάζονται
για τουςπολίτες και ανέφερεωςπαράδειγμα ότι
τουςδυόμισηαυτούςμήνεςπουδενδούλευανως
δικηγόροι,πρώτομέλημακαιαίτημαπροςτηνπο-
λιτείαήτανηπροστασίατηςπρώτηςκατοικίας.Ανα-
φορικάμετα800ευρώπουτουςυποσχέθηκεηκυ-
βέρνησηκαιμετατέθηκεηκαταβολήπιθανόταταγια
τονΙούλιο,οπρόεδροςαναρωτήθηκεμήπωςτελικά
είναι εκλογικό το 800αρι τον Ιούλιο;Οπρόεδρος
αποκάλυψεότιτηνεπόμενηεβδομάδαθακατατεθεί
ενώπιον τηςΕυρωπαϊκήςΕπιτροπήςΚοινωνικών

Δικαιωμάτωνκαταγγελίαπουθαυπογράφουνόλοιοιπρό-
εδροι και ταΔ.Σ. των δικηγορικώνσυλλόγων της χώρας
γιατηνανισότητατωνμέτρωνστήριξηςτηςελληνικήςκυ-
βέρνησηςκατάτηνπερίοδοτηςκαραντίνας.Τέλοςγιατην
διαφαινόμενηεπαναλειτουργίατωνπολιτικώνδικαστηρίων
απότηνΔευτέρα1ηΙουνίου,εξέφρασετιςεπιφυλάξειςτου
γιατίπροςτοπαρόνδενέχειυπάρξεικαμίαοδηγίαγιατον
τρόπο λειτουργίας, αλλά τόνισε ότι η δικαστικήπερίοδος
μέσαστοκαλοκαίριείναιστηνλήξητηςκαιδενμπορείνα
βοηθήσειτηνκατάσταση.

Φ.ΚαραβασίληςστονΑΚΟΥ99.6:
Δενθαεπιτρέψουμετον«θάνατοτουδικηγοράκου»

Καταγγελία στην Ε.Ε. για ανισότητα μέτρων στήριξης στην καραντίνα

Κορωνοϊός 
από την Κίνα, 

ακρίδες σε Αφρική 
& Ινδία…

Τι άλλο
μας κρύβει
το 2020;



Την αύξηση της οικονομικής ε-
νίσχυση των Δ.Ε.Υ.Α. μέσω των οι-
κείων Δήμων, ζητά από την Κυβέρ-
νηση η Ένωση των Δημοτικών Επι-
χειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης 
ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλ-
θουν στην οικονομική κρίση λόγω 
της πανδημίας και να συνεχίσουν 
απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους 
προς τους πολίτες.

Σε σχετική ανακοίνωση της Ε-
ΔΕΥΑ, τονίζονται τα εξής:

«Η υγειονομική κρίση που ξέσπα-
σε στην χώρα μας δοκίμασε τις αντο-
χές και την ανθεκτικότητα όλων των 
δημοσίων και δημοτικών συστημάτων 
μεταξύ των οποίων και των Δημοτικών 
Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευ-
σης (Δ.Ε.Υ.Α.). Κατά γενική ομολογία 
οι 126 Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας αντα-
ποκρίθηκαν με επάρκεια και αποτελε-

σματικότητα στις συνθήκες έκτακτης 
ανάγκης που δημιούργησε η πανδημία 
και κατάφεραν να διασφαλίσουν την ο-
μαλή λειτουργία των επιχειρήσεων, την 
υδροδότηση των πολιτών σύμφωνα με 
τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, του 
ΕΟΔΥ και του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας και την προστασία του προ-
σωπικού τους και των καταναλωτών. 
Ωστόσο, επλήγησαν από μεγάλη μεί-
ωση της εισπραξιμότητάς τους η οποία 
σε συνδυασμό με το υψηλό ενεργειακό 
τους κόστος θα έχει ως αποτέλεσμα 
κάποιες από αυτές να αντιμετωπίζουν 
τον κίνδυνο κατάρρευσης. 

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ως εκπρόσωπος των 
Δ.Ε.Υ.Α. και θεσμικός συνομιλητής της 
Πολιτείας για ζητήματα ύδρευσης-απο-
χέτευσης από την πρώτη στιγμή που 
ξέσπασε η υγειονομική κρίση διεκδί-
κησε από την Πολιτεία και ειδικότερα 

από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οι-
κονομικών την οικονομική ενίσχυση 
των Δ.Ε.Υ.Α. με προτάσεις βιώσιμες, 
ρεαλιστικές, υλοποιήσιμες και σύμφω-
νες με τις ανάγκες των Δ.Ε.Υ.Α. και 
τις δυνατότητες της Πολιτείας, και με 
στόχο να διαφυλαχθεί η λειτουργία των 
Δ.Ε.Υ.Α. ώστε να συνεχίσουν να πα-
ρέχουν αδιάλειπτα καθαρό και υγιεινό 
νερό και υπηρεσίες αποχέτευσης στους 
πολίτες, να προστατεύουν το περιβάλ-
λον και να αποτελούν μοχλό και ισχυρό 
συντελεστή περιφερειακής ανάπτυξης, 
αφού οι Δ.Ε.Υ.Α. στο άμεσο μέλλον 
καλούνται να υλοποιήσουν βασικά έρ-
γα υποδομών των πόλεών τους μέσω 
του νέου ΕΣΠΑ και του προγράμματος 
«Αντώνης Τρίτσης».

Με νομοθετική ρύθμιση στις 30 
Μαρτίου προβλέφθηκε η οικονομική 
ενίσχυση των Δ.Ε.Υ.Α. μέσω των οι-

κείων Δήμων, ρύθμιση όμως που οι 
όροι της δεν κρίνονται ικανοποιητικοί 
τόσο από τις Δ.Ε.Υ.Α. όσο και από τους 
Δήμους. Για τον λόγο αυτό η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 
με επιστολή της στον Υπουργό Οικο-
νομικών κ. Σταϊκούρα στις 27 Απριλίου 
ζήτησε να βελτιωθεί και διευρυνθεί η 
ρύθμιση για την οικονομική ενίσχυση 
των Δ.Ε.Υ.Α. ώστε να μπορέσουν οι 
Δ.Ε.Υ.Α. να αντεπεξέλθουν στην οι-
κονομική κρίση λόγω της πανδημίας 
υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση των 
Δ.Ε.Υ.Α. αντανακλά στο κοινωνικό σύ-
νολο που με συνέπεια οι Δ.Ε.Υ.Α. υπη-
ρετούν εδώ και σαράντα χρόνια.

Η  Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ζητά από την  Πολιτεία 
να εγκύψει άμεσα στα αιτήματα των 
Δ.Ε.Υ.Α. ώστε να διασφαλισθεί η συνέ-
χιση της λειτουργίας τους προς όφελος 
της κοινωνίας και του περιβάλλοντος 
της χώρας μας».

Το «πράσινο φως» από την 
Κυβέρνηση δόθηκε για την χρη-
ματοδότηση ύψους 10,7 εκατ. ευ-
ρώ που αφορά στην υλοποίηση 
σημαντικών Έργων αναβάθμισης 
και εκσυγχρονισμού για το  Χιο-
νοδρομικό Κέντρο «3-5 Πηγάδια». 
Την έγκριση της χρηματοδότησης 
από την Κυβέρνηση και τα επό-
μενα βήματα για την υλοποίηση 
επενδυτικών έργων στην περιοχή 
τόσο του χιονοδρομικού κέντρου 
όσο και την πρόθεση συνεργασί-
ας για την ανάδειξη του αρχαιο-
λογικού χώρου της Μίεζας και της 
Σχολής του Αριστοτέλη γνωστο-
ποίησε χθες, Πέμπτη 28 Μαΐου, 
ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης 
στον Δήμαρχο Νάουσας κ. Νικόλα 
Καρανικόλα σε σύσκεψη εργασίας 
που πραγματοποιήθηκε μέσω τη-
λεδιάσκεψης. 

Με αφορμή την χθεσινή τηλε-
διάσκεψη με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωρ-
γιάδη και τις σημαντικές εξελίξεις για τον Δήμο, ο Δήμαρχος Νάουσας 
Νικόλας Καρανικόλας σε δήλωσή του επισημαίνει τα ακόλουθα: 

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο 
Μητσοτάκη και τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι 
Γεωργιάδη και τους συνεργάτες τους για το μεγάλο ενδιαφέρον, την 
υποστήριξη και την αμέριστη συμπαράσταση που έδειξαν για να προ-

χωρήσει μια εμβληματική και στρατηγικού χαρακτήρα επένδυση για τον 
Δήμο Νάουσας. Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι 
θα προχωρήσει η υλοποίηση αναπτυξιακών επενδύσεων ύψους 10,7 
εκατ. ευρώ για το Χιονοδρομικό Κέντρο «3- 5 Πηγάδια».

Τους τελευταίους μήνες είχαμε άριστη συνεργασία, ως Δήμος, με την 
Κυβέρνηση, ώστε να προχωρήσουν τάχιστα όλες οι διαδικασίες και να 
είμαστε σε θέση σήμερα να συζητάμε για ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο, 
που αναμένεται να ξαναβάλει ενεργά στον τουριστικό χάρτη της χώρας 
μας αλλά και του εξωτερικού, το Χιονοδρομικό Κέντρο  «3–5 Πηγάδια», 
που αποτελεί ένα από τα ιστορικά χιονοδρομικά κέντρα της χώρας μας, 
το οποίο τα τελευταία χρόνια δυστυχώς μαράζωνε. Η επικείμενη χρημα-
τοδότηση για την υλοποίηση νέου αναβατήρα στο Χιονοδρομικό Κέντρο 
των «3-5 Πηγάδια» και η έγκριση του συνολικού ποσού των 10,7 εκατ. 
ευρώ για την ανάπτυξη και την βελτίωση των υποδομών του, αποτε-
λούν στο σύνολό τους ένα εμβληματικό έργο που θα αφήσει μεγάλο 
αναπτυξιακό αποτύπωμα στον Δήμο Νάουσας. Ένα έργο που θα υλο-
ποιηθεί, πρωτίστως, με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος 
και του φυσικού κάλλους του Βερμίου και αναμένεται να συμβάλλει στην 
ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής, στην τουριστική ανάδειξη του τόπου 
μας και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Το επόμενο βήμα για το οποίο θα έχουμε άμεση συνεργασία, όπως 
προανήγγειλε και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις 
Γεωργιάδης στην σημερινή συζήτηση που είχαμε, μέσω τηλεδιάσκεψης, 
θα είναι η συνεργασία μας για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου 
της Μίεζας και της Σχολής του Αριστοτέλη. 

Σήμερα, λοιπόν, είναι μια ιστορική μέρα για τον Δήμο μας, η Νάουσα 
αλλάζει «σελίδα» και μπαίνει ενεργά στον δρόμο της ανάπτυξης»

3www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2020

Μεγαλύτερη χρηματοδότηση ζητούν οι ΔΕΥΑ 
της χώρας από την κυβέρνηση, για να 

ανταπεξέλθουν στην κρίση της πανδημίας

 «Πράσινο φως» για την χρηματοδότηση έργων 
στα «3-5 Πηγάδια», ύψους 10,7 εκατ. ευρώ

-Ν. Καρανικόλας: Η Νάουσα αλλάζει «σελίδα» και μπαίνει ενεργά στον δρόμο της ανάπτυξης 

Δήμος Βέροιας: Παραχώρηση σχολικών χώρων σε 
συλλόγους για το 2020-2021

-Κατάθεση αιτημάτων μέχρι τις 20 Ιουνίου   
                         
Προκειμένου ο Δήμος Βέροιας να προχωρήσει στον προγραμματισμό των παραχωρούμενων 

σχολικών χώρων (γυμναστηρίων, αιθουσών κ.λ.π.) σε Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους που 
δραστηριοποιούνται στην πόλη , για το σχολικό έτος 2020 – 2021, από την Αντιδημαρχία Παιδείας 
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να τους χρησιμοποιήσουν για το επόμενο έτος, 
να καταθέσουν ΜΕΧΡΙ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 τα σχετικά αιτήματα τους στα σχολεία που τους ενδιαφέ-
ρουν. Στη συνέχεια, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, τα σχολεία μαζί με τις σχετικές 
γνωμοδοτήσεις τους προωθούν τα αιτήματα στις αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές, προκειμένου να 
εισηγηθούν κι αυτές σχετικά στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας η οποία θα λάβει και την τελική από-
φαση επί των παραχωρήσεων.
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Δωρεά του Συλλόγου 
Νεφροπαθών Ημαθίας

Το Δ.Σ του Συλλόγου Νεφροπαθών 
Ημαθίας στη μνήμη του μέλους και πρώ-
ην Προέδρου Θεόδωρου Μουρατίδη με 
ομόφωνη απόφαση δωρίζει κατόπιν επι-
θυμίας της οικογενείας του, στην Καρδιο-
λογική Κλινική του Νοσοκομείου Βέροιας 
36 μαξιλάρια και 36 αδιάβροχες μαξιλα-
ροθήκες.

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

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

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

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

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

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

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

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

ΝΑΟΥΣΑ-ΑΘΗΝΑ 7:25

ΒΕΡΟΙΑ-ΑΘΗΝΑ 8:00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΑΘΗΝΑ  8:30

ΑΘΗΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-
ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ  8:00

Τηλ. Επικοινωνίας Υπεραστικών 
Γραμμών: 2331022342.
6975906066

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

Σήμερα Παρασκευή από την ΚΕΠΑ on Line 

Διαδικτυακή μουσική 
βραδιά με τους ΤΑΚΙΜ 
και την Αρετή Κετιμέ
-Συμμετέχει ο Γιάννης Νιάρχος

 

Με αφορμή την επέτειο της Άλωσης της 
Κωνσταντινούπολης που εορτάζεται κάθε 
χρόνο στις 29 Μαΐου η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας 
παρουσιάζει αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου 
στις 9.00μ.μ. διαδικτυακά , μέσα από τη Σε-
λίδα της kepadimouveroias, τους ΤΑΚΙΜ και 
την ΑΡΕΤΗ ΚΕΤΙΜΕ σε μια μουσική βραδιά, 
με τη συμμετοχή του Γιάννη Νιάρχου.

Οι ΤΑΚΙΜ θεωρούνται το σημαντικότερο 
σχήμα σήμερα που ταξιδεύει την παραδοσι-
ακή, και όχι μόνο, μουσική στις νεότερες γε-
νιές, με φρέσκια ματιά και  σύγχρονο ήχο. Το 
ρεπερτόριο τους περιέχει στοιχεία από την 
κοινή παράδοση της Ελλάδας της ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. 

Μαζί με την Αρετή Κετιμέ και την ιδιαίτερη φωνή του Γιάννη Νιάρχου μας 
υπόσχονται μια συγκινητική συναυλία, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο και τις 
εποχές, με κομμάτια μέσα από τον πλούτο της παράδοσής μας από όλη την 
Ελλάδα και τη Μικρά Ασία, μαζί με το προσωπικό ρεπερτόριο που έχουν δια-
μορφώσει.  

Η  Εύξεινος  Λέσχη  Βέροιας   θέλο-
ντας να ενημερώσει και να απαντήσει σε 
αιτιάσεις που ακούστηκαν, ότι οι ποντιακοί 
σύλλογοι δεν στήριξαν την ημέρα μνήμης 
της γενοκτονίας  αλλά τρέχουν πρώτοι στα 
πανηγύρια και βάζουν τους κυριακάτικους 
«ωχαδελφισμούς» πάνω από την Τιμή 
του Πόντου, παραθέτει σε γνώση φίλων 
και  μελών  της  τόσο στην  Ημαθία  αλλά 
και  σε όλο τον  κόσμο, τις δράσεις της Λέ-
σχης, μόνο  τον τελευταίο μήνα, θέτοντάς 
τες  στην κρίση των πολιτών.

Το Δ.Σ. αναφέρει σε σχετικό δελτίο Τύ-
που:

«Πραγματοποιήσαμε τις παρακάτω εκ-
δηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία, χω-
ρίς καμία οικονομική στήριξη από κανένα 
δημόσιο φορέα, με μοναδικό γνώμονα τη 
διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των 
προγόνων μας και την πλήρη ενημέρωση 
του ελληνικού λαού.

Ξεκινώντας  στα τέλη Απριλίου  πραγ-
ματοποιήσαμε μέχρι  και  σήμερα διαδικτυακά μαθήματα ποντια-
κής διαλέκτου  μέσω  του  καναλιού  της λέσχης  στο  διαδίκτυο  
με 15  εκπαιδευτικές περιόδους και  με απίστευτα  μεγάλη απή-
χηση παρακολούθησης των μαθημάτων  από  όλο τον κόσμο 
(Αυστραλία,Καναδά,Αμερική,Σερβία,Γερμανία,Φιλανδία,κλπ).Τα 
μαθήματα είναι ανηρτημένα  στο  κανάλι  You Tube  της  λέσχης  
και μπορούν να τα παρακολουθούν  όλοι οι  ενδιαφερόμενοι.

Την  Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 μοιράσαμε έντυπο υλικό για τη 
γενοκτονία  στα Λύκεια και στα Γυμνάσια της Βέροιας και  συνε-
χίσαμε  με το περίπτερο ενημέρωσης  για  τη  γενοκτονία  των  
Ελλήνων  του  Πόντου   στην    πλατεία  δημαρχείου την Τρίτη 19 
Μαΐου 2020.

Την Δευτέρα 18,την Τετάρτη   20  και την   Παρασκευή 22 Μα-
ΐου 2020   σε  συνεργασία  με το  Γ. Ν. Βέροιας και  σύνθημα  « 
δώσε αίμα για το αίμα που χάθηκε» πραγματοποιήσαμε αιμοδο-
σία στο κεντρικό ΚΑΠΗ του δήμου Βέροιας. 

Την  Κυριακή  24  Μαΐου 2020   πραγματοποιήσαμε μνημό-
συνο στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Βεροίας και στις  10.30 π.μ.  
τελέσαμε επιμνημόσυνη δέηση στην  Πλατεία Νίκου Καπετανίδη 
με κατάθεση στεφάνου στη μνήμη των αδικοχαμένων προγόνων 
μας,με σύνεση και με τάξη στα υπό της πολιτείας καθοριζόμενα 
για τη δημόσια υγεία.

Την  Τρίτη 19 Μαΐου 2020   χρηματοδοτήσαμε εξ ολοκλήρου 
το  γεύμα απόρων  συμπολιτών  μας,  στο  συσσίτιο που  παρα-
σκευάζει η  Ιερά μητρόπολη μας.

Στο τέλος Απριλίου  ενισχύσαμε με  υλικά και εφόδια άπορες 
οικογένειες  της  Βέροιας,  σε  συνεργασία με μεγάλο  Μάρκετ 
της πόλης.

Στα μέσα  Μαΐου  ανεβάσαμε  στο διαδίκτυο  την  παράσταση 
΄΄Η Οδύνη της Φρίκης...΄΄ με  θέμα  τη  γενοκτονία.

Στις 17 Μαΐου 2020  ανεβάσαμε  στο διαδίκτυο ένα δίλεπτο  
βίντεο με  θέμα  τη γενοκτονία,  που  ετοιμάσαμε  μόνοι μας  
και  ταξίδεψε  σε  εκατομμύρια  σπίτια  σε  όλο τον κόσμο. Αυτό 
το  μοναδικό  για  την ενημερωτική  ευστοχία  βίντεο  έτυχε της 
απόλυτης αποδοχής παγκοσμίως  και ήδη  μεταφράζεται  σε  3 
γλώσσες  για  να  ταξιδέψει  ανά την  υφήλιο.

Ο πρόεδρος της λέσχης όλο τον μήνα με  δελτία τύπου  και  
συνεντεύξεις  σε τοπικά  αλλά και πανελλαδικά ΜΜΕ και ΜΚΔ  
προώθησε  τα αφορούντα στις εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτο-
νίας των Ελλήνων του Πόντου. 

Την Κυριακή 31 21.30 Μαΐου 2020  συνεχίζοντας  θα πραγμα-
τοποιήσουμε  διαδικτυακή παρουσίαση  του  βιβλίου ΄΄Ο Γέρος 
του Πόντου΄΄, με  σχετικό θέμα τη γενοκτονία. 

Όπως  η  ΕΛΒέροιας έτσι  και  οι υπόλοιποι ποντιακοί σύλ-
λογοι σε  όλη την  Ημαθία  στήριξαν με  πολλές εκδηλώσεις  την  
ημέρα  μνήμης της  γενοκτονίας  των Ελλήνων του Πόντου, γιατί  
για  εμάς τους  ανθρώπους  των  συλλόγων ο ΠΟΝΤΟΣ  είναι  
ιδέα  που την υπηρετούμε, σεβόμενοι την ιστορία, το αίμα και τον 
ιδρώτα των προγόνων μας.

Παρακαλούμε  για την  ενημέρωση σας και να μας συγχω-
ρείτε  που  κάποια πράγματα που  κάνουμε  για να στηρίξουμε 
συνανθρώπους μας  αναγκασθήκαμε να τα  βγάλουμε στη  
δημοσιότητα. Ίσως τώρα αυτοί που  δεν  μας  παρακολουθούν  
στις  δραστηριότητες μας, ακόμα και οι πιο κακόπιστοι,  να σι-
ωπήσουν ή και να ανακαλέσουν  τα  αστόχως  λεχθέντα, γιατί ο  
Ημαθιώτικος λαός τώρα ξέρει.

  Όλοι μαζί δίνουμε  την υπόσχεση ότι δεν ξεχνούμε την ημέ-
ρα μνήμης.

΄΄ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ΄΄
  Ο  Πρόεδρος Η  Γ. Γραμματέας

Τουμπουλίδης  Νικόλαος  Τογκουσίδου Ευαγγελία»

Στην κρίση των πολιτών θέτει τις δράσεις της 
η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, απαντώντας 

για τις εκδηλώσεις της Γενοκτονίας



Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας θα 
πραγματοποιηθεί δια περιφοράς με αποστελλόμενο έγγραφο από τους 
δημοτικούς συμβούλους από 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. την Παρασκευή 
29 Μαΐου 2020 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέμα-
τα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παροχή γνώμης δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας επί 
αντικειμενικών αξιών ακινήτων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

2. 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (σχε-
τική απόφαση αριθμ. 163/2020 Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

3. Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υ-
λοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020 (σχετική η αριθμ. 155/2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑ-
ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

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

5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολι-
κές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Β΄ 
κατανομή) έτους 2020.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για:
Α. τη σύναψη ή μη Προγραμματικής Σύμβασης κατά τα προβλεπό-

μενα στο άρθρο 100 του Νόμου 3852/2010 όπως ισχύει, με το “Εθνικό 
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης” (ΕΚΕΤΑ), για τη συμμε-
τοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU και την έγκριση του συνημ-
μένου Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης,

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

Γ. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Προ-
γραμματικής Σύμβασης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη καταβολής των τελών κυ-
κλοφορίας και των αντίστοιχων προστίμων λόγω μη εμπρόθεσμης κα-
ταβολής αυτών για απορριμματοφόρο όχημα.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

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

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέματος «Υποβολή 
αιτήματος προς την Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων, για παραχώρηση της χρήσης έκτασης του 
τεμαχίου με αρ.634, αγροκτήματος Αλεξάνδρειας, Αναδασμού έτους 
1961-1962, με την ένδειξη Νεκροταφείο κοινόν, για κοινωφελή σκοπό». 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστι-
κής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: “Συντήρηση και επι-
σκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλα-
κτικών(ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.7, Β.1.7) ”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ορι-
στικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: “Συντήρηση και 

επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλ-
λακτικών(ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.1, Α.1.2, Α.1.3, Α.1.4, Α.1.5)”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

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

13. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας διενέργειας ψυχα-
γωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα για τρία (3) διασκευασμένα 
τραπέζια εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-
ΝΕΙΟ» του Λαφαζάνη Δημητρίου του Αντωνίου που βρίσκεται στην Αλε-
ξάνδρεια επί της οδού Βετσοπούλου 32. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

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

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

15. Λήψη απόφασης για την:
Α)Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης της Δημοτικής Επιχείρησης 

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

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

Γ)Υποβολή ή μη αιτήματος στο ΥΠ.ΕΣ. για την αύξηση των δόσεων 
παρακράτησης.

Δ)Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υποβολή των αιτημάτων. (ΕΙΣΗ-
ΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

16. Α. Λήψη απόφασης για την υποβολή προς χρηματοδότηση 
πρότασης πράξης με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας στη ΔΚ 
Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.

Β. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή και υποβολή του τε-
χνικού δελτίου της ως άνω πρότασης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

του Αθανασίου και της Βικτωρίας, το 
γένος Δερβίση, που γεννήθηκε στη Βέ-
ροια και κατοικεί στην Αλεξάνδρεια Η-
μαθίας και η ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥΕΥΤΥΧΙΑ
του Αντωνίου και της Φωτεινής, το γέ-
νος Καββαζίδου, που γεννήθηκε στη 

Βέροια και κατοικεί στην Κουλούρα Ημαθίας, πρόκειται 
να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δη-
μαρχείο Αλεξάνδρειας.

Σταματούν από 
σήμερα 

οι αιμοληψίες 
στο χώρο του 
ΚΑΠΗ Βέροιας

Από σήμερα Παρασκευή 29-05-20 δεν θα πραγματο-
ποιούνται αιμοληψίες στο ΚΑΠΗ Βέροιας (Αριστοτέλους 
3).

Οι αιμοδότες μπορούν να προσέρχονται στο χώρο 
της αιμοδοσίας του Ν. ΒΈΡΟΙΑΣ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ:    ΠΡΩΙ   9πμ -13μμ  και  ΑΠΟΓΕΥ-
ΜΑ 6μμ-8μμ.

ΣΑΒ/ΚΑ  ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ  10πμ-13μμ.

Σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αλεξάνδρειας με 16 θέματα 
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Kυριακή 31 Μαΐου 

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΟΡΑ 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά,

Οι λοιποί συγγενείς
Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Ιερού Ναού

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Kυριακή 31 Μαΐου 

2020 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου στο Αιγίνιο Πιερίας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  για την α-
νάπαυση της ψυχής του αγαπημένου 
μας συζύγου, αδελφού και θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ.
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ 

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

Η σύζυγος, 
Οι αδελφές, Τα ανήψια,

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 30 Μαΐου 

2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Μακροχωρίου 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ  για την ανάπαυση της ψυ-
χής του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και παππού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΗ 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια,

Οι λοιποί συγγενείς

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 30 Μαΐου 

2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ  για την ανάπαυση της ψυ-
χής του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡ.
ΚΑΛΑΪΤΖΗ 

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Η αδελφή, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Παρασκευή 29 

Μαΐου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, 
υιού, πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΤΣΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

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

Η σύζυγος, Η μητέρα
Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Συνεχίζεται η Β΄ Εβδομάδα 
αφιερωμένη στον Άγιο Λουκά

 τον Ιατρό στην
 Ιερά Μητρόπολη Βέροιας

  
Στο πλαίσιο 

του επετειακού 
ε ο ρ τ α σ μ ο ύ 
του Αργυρού 
Ι ω β η λ α ί ο υ 
των Παυλε ί -
ων, πέρυσι, η 
Ιερά Μητρό -
πολη Βεροίας, 
Ναούσης και 
Καμπανίας ε-
γκαινίασε μία 
σειρά εκδηλώ-
σεων υπό τον 
τίτλο «Ιατρική 
Εβδομάδα αφι-
ερωμένη στον 
Άγ ι ο  Λ ο υ κά 
τον Ιατρό».  Η 
μεγάλη προ-
σέλευση στις 
ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς 
και η συμμετο-
χή όλων των 
Υγειονομικών 
φορέων της 
Ημαθίας στην 
εν λόγω προ-
σπάθεια, στά-
θηκε η αιτία 
να καταστεί η 
Ιατρική Εβδο-
μάδα θεσμός που θα διεξάγεται κατ’ έτος την εβδομάδα πριν την εορτή της 
μνήμης της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Λουκά στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας (29 Μαΐου). Εξαιτίας της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού φέτος αποφασίστηκε η Β΄ Ιατρική Εβδομάδα αφιερωμένη στον Άγιο 
Λουκά τον Ιατρό να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα 
της Ιεράς μας Μητροπόλεως www.imverias.gr, το αντίστοιχο κανάλι μας 
στο Youtube και τη σελίδα μας στο Facebook https://www.facebook.com/
IeraMhtrVeriasNaoushsKampanias.

 Παρασκευή 29 Μαΐου 2020, 7.45 π.μ
Αρχιερατική θεία Λειτουργία για την εορτή της μετακομιδής των Ιερών Λει-

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

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

των πασχόντων ιατρός και λιμάνι» -  Λήξη Ιατρικής Εβδομάδος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι  Συ -

μπολίτες μας έ-
χουν φάρμακα 
που δεν χρει-
άζονται , μπο-
ρούν  να τα  
προσφέρουν 
για  το  Γηρο-
κομείο Βέροι-
ας, στο υπό-
γειο της Δημο-
τικής Αγοράς.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το ΔΣ του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας ευχαριστεί θερμά την κα. 

Μαρία Σπυρούδη για την κατάθεση του ποσού των 1000 ευρώ στον 
λογαριασμό του Συλλόγου ,αντί στεφάνου, εις μνήμην του αδερφού της 
Δημητρίου Ζαμάνη που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Θερμά Συλλυπητήρια.
Για το ΔΣ

      Ο Πρόεδρος        Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Πίσκος         Τσίρης Γεώργιος

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 28 Μαΐου 

2020 στις 6.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου Βέροιας η Βαλεντίνα 
Βαφειάδου σε ηλικία 49 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 28 Μαΐου 

2020 στις 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Υπαπαντής στη Βέροια ο  Αθανάσιος 
Ακριβόπουλος σε ηλικία 91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 στις 5.00 μ.μ. α-

πό τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Καβασίλων ο  Ευάγγελος 
Τσαγκαρλής σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

CMYK

Παρασκευή 
29-5-2020

13:30-17:30 ΠΑΜΠΟΥ-
ΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ 45 23310-26757

 21:00-08:00 ΜΠΑΛΙΟΥ 
Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 
18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 
23310-29759

Φαρμακεία



Συνεδριάζει με τηλεδιάσκε-
ψη το Δημοτικό Συμβούλιο 
Νάουσας την Δευτέρα 1 Ιου-
νίου στις 6.00 μ.μ. για λήψη 
αποφάσεων στα παρακάτω 
θέματα:

-3η Αναμόρφωση ή μη, 
Τεχνικού Προγράμματος και 
Προϋπολογισμού Δήμου Η-
ρωικής Πόλεως Νάουσας 
2020  (Τεχνική  Υπηρεσία),  
κατόπιν εισηγήσεως της Οικο-
νομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών έργων και Καθαρι-
ότητας

-4η Αναμόρφωση ή μη, 
Προϋπολογισμού Δήμου Η-
ρωικής Πόλεως Νάουσας 
2020 (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της 
Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομι-
κών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και 
ΚΕΠ

-Αποδοχή Επιχορηγήσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομι-

κών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και 
ΚΕΠ

-Αποδοχή ή μη της Απόφασης ένταξης του Δ. Ηρωι-
κής Πόλης Νάουσας ως δικαιούχου στο Χρηματοδοτικό 
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, στο πλαίσιο της Πρό-
σκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μετα-
φορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία 
ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση 
του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» (ΑΔΑ: 
908Ψ46ΜΤΛ6-ΛΕΦ). Εισηγητής: Δήμαρχος

-Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρη-
στων Χώρων Δήμου Νάουσας για την πραγματοποί-
ηση θρησκευτικών εορτών και λοιπών εκδηλώσεων. 
Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

-Έγκριση ή μη Κανονισμού Λειτουργίας Γηπέδων 
Αντισφαίρισης Αγίου Νικολάου Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
-Καθορισμός ή μη τελών για τη χρήση χώρων πρα-

σίνου εντός του άλσους Αγ. Νικολάου. Εισηγητής: Α-
ντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

-Πρόσληψη ΥΕ Εργάτη γενικών καθηκόντων για κα-
τεπείγουσες ανάγκες στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τ.Κ. 
Ζερβοχωρίου Δ.Ε. Ειρηνούπολης. Εισηγητής: Αντιδή-
μαρχος Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού

-Πρόσληψη ναυαγοσώστη για κατεπείγουσες ανά-
γκες στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τ.Κ. Ζερβοχωρίου 
Δ.Ε. Ειρηνούπολης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας και 

Αθλητισμού
-Προγραμματισμός   προσλήψεων   Πτυχιούχων   

Φυσικής   Αγωγής   και   υλοποίηση   των Προγραμμά-
των Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) περιόδου 2020 - 2021. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας και Αθλη-
τισμού

-Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης έτους 2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομι-

κών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και 
ΚΕΠ

-Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για κατεπείγου-
σες ανάγκες.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμ-
ματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας.

-Κατανομή Β’ Δόσης για την κάλυψη των λειτουργι-
κών δαπανών 2020. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαί-
ας, Παιδείας και Αθλητισμού

-Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβα-
σης μεταξύ Π.Κ.Μ.-Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ και ΔΗΜΟΥ Η.ΓΙ. 
ΝΑΟΥΣΑΣ για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση 
παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάου-
σας». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και 
Καθαριότητας

-Έγκριση αίτησης παραίτησης μέλους από το Δ.Σ. 
του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής: Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.&Α. Δήμου Νάου-
σας.

-Έγκριση ή μη παραχώρησης αίθουσας στον Πολυ-
χώρο Πολιτισμού «Χρ. Λαναράς» (Βέτλανς) για χρήση 
από την «Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας-Αναστάσιος 
Μιχαήλ ο Λόγιος». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος I Ιολι-
τισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων.

-Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, 

Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών Θεμάτων.
-Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 17γ 

του Δημοτικού Δάσους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, 

Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής 
1 Ιροστασίας.

-Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 57γ 
του Δημοτικού Δάσους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, 
Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής 
Προστασίας.
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Διακοπή νερού 
σήμερα το πρωί 

στην Αγκαθιά
Η Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας ενημερώνει  ό-

τι σήμερα Παρασκευή  29/05/2020 θα γίνει 
διακοπή νερού από τις 8:00 π.μ έως και τις 
13:00, στη Τοπική Κοινότητα Αγκαθιάς.  Η 
διακοπή επιβάλλεται , λόγω εργασιών αποκα-
τάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης, από τα 
τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης.

Κοινοποιήθηκαν περσινές ζημιές από 
χαλάζι σε Στενήμαχο, Νάουσα, Αρκοχώρι

Αναγγελία κοινοποίησης πίνακα εκτιμήσεων ζημιών φυτικής παραγωγής  για χα-
λάζι στις 12/04/2019 στην Στενήμαχο,  . Ώρες προσέλευσης αγροτών για ενστάσεις 
μόνο μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στο τηλ 2332350323 στο δημοτολόγιο στον 
χώρο του Δημαρχείου. Προθεσμία κατάθεσης ενστάσεων έως και 08/06/2020.

Κοινοποιήθηκε επίσης  πίνακας εκτιμήσεων ζημιών φυτικής παραγωγής  για 
χαλάζι στις 10/07/2019, 15/05/2019 στην Στενήμαχο,  10/07//2019, 24/06/2019, 
02/06/2019. 12/04/2019 στην Νάουσα και για χαλάζι  στις 10/07/2019 στο Αρκοχώ-
ρι. Ώρες προσέλευσης αγροτών για ενστάσεις μόνο μετά από τηλεφωνικό ραντεβού 
στο τηλ 2332350323 στο δημοτολόγιο στον χώρο του Δημαρχείου. Προθεσμία κατά-
θεσης ενστάσεων έως και 08/06/2020.

Λεφούσης, Θωμάς

CMYK

Τουλάχιστον 
253 εκατ. ευρώ για 

ιδιωτικές επενδύσεις 
LEADER από Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιφέρειες

Σε σημαντική υπερ-
δέσμευση και μεταφο-
ρά πόρων από το μέ-
τρο της Μεταποίησης 
Γεωργικών Προϊόντων 
που έχει εκχωρηθεί 
από το ΥΠΑΑΤ στις 
Περιφέρειες, ώστε να 
ενισχυθούν οι Ομάδες 
Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) 
- Αναπτυξιακές Εταιρεί-
ες ΟΤΑ για την ένταξη 
ιδιωτικών επενδύσεων 
συνολικής δημόσιας 
δαπάνης 253 εκ. € στα 
τοπικά προγράμματα 
LEADER που έχουν 
προκηρύξει προχώρησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης.

Ειδικότερα, με βάση τον σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και 
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων και του Υπουργού, που οριστικοποιήθηκε σε συνεργασία με 
τις Περιφέρειες σε πρόσφατη τηλεσύσκεψη (20.5.2020), επιπλέον των 146 εκατ. ευρώ που 
διατέθηκαν αρχικά για τις προκηρύξεις των τοπικών προγραμμάτων LEADER, έχουν εξα-
σφαλιστεί ακόμη 107 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος 
που εκδηλώθηκε, μέσω:

-υπερδέσμευσης πόρων της τάξης των 63 εκατ. ευρώ. 
-μεταφοράς πόρων ύψους 44 εκατ. ευρώ από το μέτρο της Μεταποίησης Γεωργικών 

Προϊόντων που έχει εκχωρηθεί από το ΥΠΑΑΤ στις Περιφέρειες προς τις αντίστοιχες δράσεις 
του LEADER.

Υπενθυμίζεται, ότι πόροι της τάξης των 62 εκατ. ευρώ διατέθηκαν ως υπερδέσμευση και 
στο πλαίσιο των προκηρύξεων ύψους 78 εκατ. ευρώ για δημόσιες επενδύσεις του LEADER, 
ώστε να δοθεί η δυνατότητα ένταξης έργων συνολικής δημόσιας δαπάνης 140 εκατ. ευρώ. 

Τονίζεται, ότι τα τοπικά προγράμματα LEADER χρηματοδοτούν επενδύσεις ιδιωτικού και 
δημοσίου χαρακτήρα σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας στις αγροτικές 
περιοχές της χώρας, στη βάση ενός ολοκληρωμένου τοπικού αναπτυξιακού σχεδιασμού για 
την ενίσχυση της κοινωνικής τους συνοχής, την τόνωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και 
τη συνολικότερη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου.

Ο κ. Βορίδης σε δήλωση του αναφέρει τα εξής: «Με τους σημαντικούς επιπλέον πόρους 
που εξασφαλίσαμε για την ικανοποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε 
στο πλαίσιο των τοπικών προγραμμάτων LEADER, επιβεβαιώνουμε έμπρακτα τον σταθερό 
αναπτυξιακό προσανατολισμό μας για την στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και επιχειρη-
ματικότητας στις αγροτικές περιοχές της πατρίδας μας, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική 
συγκυρία».

Συνεδριάζει 
την Δευτέρα το Δημοτικό 

Συμβούλιο Νάουσας



SL2: Τηλεδιάσκεψη με φόντο
την αναδιάρθρωση

Ναανέβουν8ομάδεςαπότηνFL

Κρίσιμη τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή (29/5) για την Super League 2. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες του liganews.gr, οι 12 ομάδες της Super League 2 
και ο πρόεδρος της Λίγκας, Λεωνίδας Λεουτσάκος θα έχουν τηλεδιάσκεψη 

την Παρασκευή (29/5) με 
δύο κυρία θέματα συζή-
τησης. Αρχικά θα συζητή-
σουν για την συνέχιση ή 
μη του Πρωταθλήματος, 
καθώς σύμφωνα με πλη-
ροφορίες μας, επτά ομάδες 
δεν έχουν κάνει μέχρι στιγ-
μής τα διαγνωστικά τεστ 
κορωνοϊού.

Δεύτεροθέμα, θα είναι η ανα-
διάρθρωση των κατηγοριών. Σύμ-
φωνα με ασφαλείς πληροφορίες
του liganews.gr, στο τραπέζι θα
πέσει η πρόταση να ανεβάσουν
τέσσερις ομάδες στην Super
League1,ναμηνυποβιβαστείκα-
μία από την Super League 2 και
ναανέβουνοκτώομάδεςαπό την
Football League.Δηλαδή η νέα
SuperLeague2ναδιεξαχθείμε16
ομάδες.

 Τέλος, θεωρείται σχεδόν δε-
δομένο ότι θα συζητηθεί το θέμα
της αδειοδότησης, με τιςΠΑΕ της
δεύτερης κατηγορίας να ζητήσουν
παράτασηγιατουλάχιστονέναμή-
να,στηνκατάθεσητουφακέλου.
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Ακόμα πιο κοντά στην πλήρη 
επαναφορά έρχεται η ελληνική 
Γυμναστική, με τη δρομολόγη-

ση της επιστροφής των αθλητών-α-
θλητριών κάτω των 13 ετών στις προ-

πονήσεις, θέμα για το οποίο είχε 
νεότερη επικοινωνία ο πρόεδρος 
της Ε.Γ.Ο. Θανάσης Βασιλειάδης 
με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητι-
σμού Γιώργο Μαυρωτά.

Σύμφωναμε όσασυζητήθηκαν, η επά-
νοδος των αθλητών-αθλητριών Γυμναστι-
κήςτωναγωνιστικώνκατηγοριώνκάτωτων
13 ετών μπορεί να γίνει πραγματικότητα
στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, εν-
δεχομένως ήδη από τηνΤρίτη 2 Ιουνίου,
αμέσως μετά το άνοιγμα τωνΔημοτικών
Σχολείων και εφόσον δώσουν την σχετι-
κή έγκριση η Υγειονομική Επιστημονική
Επιτροπή της Γ.Γ.Α. και όλοι οι υπόλοιποι
αρμόδιοι φορείς, συνεκτιμώντας τα τελευ-
ταίαδεδομέναγιατηνπρόληψητηςνόσου
Covid-19.

Παράλληλα, ο κ. Βασιλειάδης έθεσε
στονΓενικόΓραμματέαΑθλητισμούτοθέμα
των κλειστών γυμναστηρίωνπου λειτουρ-
γούνεντόςσχολικώνσυγκροτημάτων,ώστε
να υπάρξει μεσολάβησηπρος τοΥπουρ-
γείοΠαιδείας και νααποκτήσουν καιπάλι
τασωματείαγυμναστικήςτοδικαίωμαχρή-
σηςτωνσυγκεκριμένωνχώρωνσεώρεςε-
κτόςσχολικώνμαθημάτων,όσοτοδυνατόν
συντομότερα.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, την επανέναρξη
λειτουργίας τωνδημοτικών γυμναστηρίων,
ηΕ.Γ.Ο. καλεί τασωματεία-μέλη της να ε-

πικοινωνήσουναπευθείαςμετηΔημοτικήΑρχήστην
οποίαυπάγονται,προκειμένουναενημερωθούνγια
τις προϋποθέσεις με τις οποίες θα μπορέσουν να
ξεκινήσουνεκνέουτιςπροπονήσειςτους.

Ανακοίνωση με βάση τα 
τελευταία δεδομένα για 
την ασφαλή επανεκκίνη-

ση του αθλήματος ανάρτησε ο 
Φίλιππος Βέροιας εκφράζοντας 
τις θέσεις και τις προτάσεις του 
σχετικά με την επανέναρξη προ-
πονήσεων και αγώνων αρμοδι-
ότητας και υπευθυνότητας λόγω 
Covid-19.

Αναλυτικάηανακοίνωση
ΗΔιοίκησητουτμήματοςχειροσφαίρισης

τουΦιλίππουΒέροιας,αναλύονταςτατελευ-
ταίαδεδομέναγιατηνασφαλήεπανεκκίνηση
του αθλήματος, θέλει να ανακοινώσει τις
θέσειςτηςκαθώςκαιτιςπροτάσειςτης,σχε-
τικά με την επανέναρξηπροπονήσεων και
αγώνων αρμοδιότητας και υπευθυνότητας
λόγωCOVID-19.

Ζητούμενο:
Επανέναρξηπροπονήσεων και ολοκλή-

ρωση ηλικιακώνπρωταθλημάτωνΠροϋπο-
θέσεις:

Ασφάλειακαιυγείατωναθλητών,προπο-
νητών, καθώς και των εμπλεκόμενωνυπαλλήλων
τωναθλητικώνεγκαταστάσεων.

Δεδομένα:
ΗπανδημίααπότονSARS-COV-2,ανκαισεύ-

φεση,παραμένειμιασημαντικήυγειονομικήαπειλή
γιατηνχώραμας.

Σε αρκετές χώρες έχει ανακοινωθεί η έναρξη
αγώνωνομαδικώναθλημάτων.

III.Οιπρωτοβουλίεςαυτέςέχουναναμφισβήτη-
ταμεγάλησημασίατόσογιατοναθλητισμόόσοκαι
για την βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής
δραστηριότητας.

Στηνπαρούσαφάσητηςπανδημίαςστηνοποία
δεν υπάρχει ακόμη εμβόλιοήφαρμακευτικήαγω-
γή,μόνοτααυστηράμέτραπρόληψηςμπορούννα
περιορίσουντηδιασποράτης.

Σχέδιοδράσεων:
Ισχύουν οι συστάσεις τουΕΟΔΥ, τηςΥγειονο-

μικήςΕπιτροπής τηςΓενικήςΓραμματείαςΑθλητι-
σμού,καθώςκαιοισυμπληρωματικέςοδηγίεςπου
εξέδωσεηΟμοσπονδίαΧειροσφαίρισηςΕλλάδος.

ΣύμφωναμετιςοδηγίεςτουΕΟΔΥγιαομα-
δικάαθλήματα(22-05-2020):

Προγραμματίζει συνάντηση με τους υπευθύ-

νους των αθλητικών εγκαταστάσεων , για ενημέ-
ρωση,τονπρογραμματισμόκαιτασχέδιαδράσης
γιατηνασφάλειατωνγηπέδων,σταοποίαγυμνά-
ζονταιοιαθλητέςτουΣυλλόγου.

III.Προγραμματίζει συναντήσεις με τουςυπευ-
θύνους Συλλόγων των άλλων αθλημάτων , οι ο-
ποίοικάνουνχρήσητωνκοινώναθλητικώνεγκατα-
στάσεων καισχεδίασηδράσεων ελαχιστοποίησης
κινδύνουδιασποράςανάμεσαστουςαθλητές.

Προτείνει τηνσύστασηομάδας επαγγελματιών
υγείας, από όλους τους εμπλεκόμενους συλλό-
γους, με την αρμοδιότητα διαχείρισης ύποπτου
κρούσματοςCOVID-19 λοίμωξης καθώς και ορι-
σμός υπεύθυνου για τη διαχείριση του υγειονομι-
κούυλικούκαιτηνεφαρμογήτωνμέτρωνατομικής
προστασίας(μέλουςτηςομάδας).

Συνεχόμενη ενημέρωση αθλητών, γονέων και
προπονητών.

Αγαπητοίμαςαθλητές,γονείςκαισυνεργάτες,
Η επιστροφήστην κανονικότητα χρειάζεται ορ-

γάνωση, σχέδιο δράσεων και ομαδικότητα.ΗΔι-
οίκηση με αίσθημα ευθύνης, κινείται προς όλες
τις αρμόδιες επιτροπές , με αδιαπραγμάτευτους
σκοπούς την διασφάλιση πρωτίστως της υγείας
τωναθλητών-προπονητώνκαιέπειτατωνγονέων,
τωνοποίωνηενεργήσυμμετοχήτουςείναιζωτικής
σημασίας για την οικογένεια τουΦιλίππου, αλλά
καιγιατηνκοινωνίακαιτηνοικονομία.

Hεπιστροφήσταστάδια
γιααθλητές-αθλήτριεςκάτωτων
13ετώνθαγίνειτηνερχόμενη

Τρίτη2Ιουνίου

Ανακοίνωση του Φίλιππου για 
την επανέναρξη των προπονήσεων 

στην τμήματα χαντ μπολ
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Με μειωμένο 
ΦΠΑ από 

Δευτέρα, καφές, 
ροφήματα, 

αναψυκτικά, 
εισιτήρια, κ.α.

Aπό τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, ενεργοποιούνται οι νέοι 
συντελεστές ΦΠΑ σε δεκάδες προϊόντα και υπηρεσίες. Όλες 
οι αλλαγές προβλέπονται στην τροπολογία που κατατέθηκε 
αργά τη νύχτα της Τετάρτης στη Βουλή και η οποία εξειδι-
κεύει τα περισσότερα από τα μέτρα στήριξης που ανακοί-
νωσε η κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα.

Όπως προκύπτει από την τροπολογία, τα προϊόντα και 
οι υπηρεσίες που θα φορολογούνται με ΦΠΑ 13% είτε τα 
αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ είτε τα παραγγείλουμε 
στην καφετέρια, είναι τα εξής:

Μεταλλικό νερό       Αναψυκτικό τύπου κόλα
Λεμονάδα-Λεμονίτα    Πορτοκαλάδα
Βυσσινάδα     Παγωμένο τσάι
Μπύρα χωρίς αλκοόλ (με μηδενική περιεκτικότητα)
Καφές, τσάι
Υποκατάστατο γάλακτος   Σοκολατούχο γάλα
Φρουτοχυμός   Νέκταρ χυμών
Τονωτικά παρασκευάσματα
Ισοτονικά παρασκευάσματα  Ενεργειακά ποτά
Επίσης το 13% ΦΠΑ θα ισχύσει και στις εξής υπηρεσίες:
Εισιτήρια κινηματογράφων
Αεροπορικά εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια
 Συγκοινωνίες (μεταφορές προσώπων)

Συνάντηση με την Υπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων εί-
χε χθες ο Αν. Γεν. Γραμματέας 
ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Η-
μαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρί-
δης προκειμένου να συζητήσει 
επισταμένα μαζί της τα μείζονα 
ζητήματα του εκπαιδευτικού κό-
σμου με αφορμή το Πολυνομο-
σχεδίο του Υπουργείου Παιδείας 
που μπαίνει για συζήτηση την 
προσεχή Δευτέρα στην αρμόδια 
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέ-
σεων της Βουλής.

Στη συνάντηση, που πραγ-
ματοποιήθηκε στο γραφείο της 
Υπουργού, ο κ. Τσαβδαρίδης 
εξέθεσε τις προτάσεις του αλλά 
και μετέφερε τις προτάσεις της 
ΔΑΚΕ Εκπαιδευτικών Ημαθίας, 
όπως είχε δεσμευθεί στη σχετι-
κή τηλεδιάσκεψη που είχε μαζί 
τους προ λίγων ημερών.

Αναλυτικότερα, ανάμεσα σε 
άλλα ζητήματα, ο Βουλευτής Ημαθίας είχε διεξοδική συζήτηση με την Υ-
πουργό για:

· Το φλέγον θέμα του διορισμού μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού 
τόσο της ειδικής αγωγής όσο και της γενικής Εκπαίδευσης, για το οποίο 
τόνισε την κομβική σημασία της επίλυσής του ως απαραίτητη προϋπόθεση 
για την απρόσκοπτη και ουσιαστική λειτουργία των σχολικών μονάδων.

· Τις ενστάσεις του εκπαιδευτικού κόσμου για το ζήτημα της τοποθέτη-
σης καμερών στις σχολικές αίθουσες αλλά και της αξιολόγησής τους από 
εξωτερικούς αξιολογητές

· Την πρόταση των εκπαιδευτικών για κατάργηση του πλαφόν προϋπη-
ρεσίας των 120 μηνών για τους αναπληρωτές ή τη ριζική αύξησή του, ως 
ενίσχυση του κινήτρου τους να διδάξουν σε απομακρυσμένα σχολεία.

· Την απόσυρση της πρότασης για επιβολή ορίου ηλικίας στην εγγραφή 
των μαθητών στα ημερήσια ΕΠΑΛ προκειμένου όσοι μαθητές επιθυμούν να 
μη στερηθούν έστω και αργά τη δυνατότητα να αποκτήσουν μία ειδικότητα, 
αλλά και να περάσουν στα Πανεπιστήμια.

· Την ρύθμιση αναφορικά με τον εκπαιδευτικό εμπιστοσύνης που όπως 
τόνισε, ειδικά όσον αφορά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν λαμβάνει 
υπόψη τη μέγιστη σημασία που έχει για τους μαθητές ο δάσκαλος ή η δα-
σκάλα ως κεντρικό πρόσωπο αναφοράς και εμπιστοσύνης

· Τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που εισάγονται σχετικά με την αύξηση του 
αριθμού των μαθητών ανά τμήμα που εισάγονται καθώς και την αύξηση του 
ελάχιστου επιτρεπόμενου αριθμού για τη λειτουργία τμήματος στα νηπιαγω-

γεία και στα δημοτικά σχολεία
Αναφορικά με το ζήτημα των 

διορισμών μονίμου εκπαιδευτι-
κού προσωπικού, η κυρία Κε-
ραμέως υπογράμμισε ότι ήδη 
υπογράφηκαν 1.040 θέσεις στην 
Ειδική Αγωγή και το αμέσως ε-
πόμενο διάστημα θα υπογρα-
φούν άλλες 3.500. Παράλληλα, 
προχωράει και  η πρόσληψη άλ-
λων 10.000 θέσεων μονίμου εκ-
παιδευτικού προσωπικού γενικής 
εκπαίδευσης μέσω των πινάκων 
του ΑΣΕΠ

Αναφορικά με τα ζητήματα 
της αξιολόγησης η Υπουργός 
Παιδείας έλαβε τις προτάσεις της 
ΔΑΚΕ Εκπαιδευτικών Ημαθίας 
που της επέδωσε ο κ. Τσαβδα-
ρίδης σημειώνοντας ότι η αξιολό-
γηση της σχολικής μονάδας απο-
τελεί προγραμματική δέσμευση 
της ΝΔ και η δρομολόγηση της 
αξιολόγησης εκπαιδευτικών θα 

ξεκινήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο.
Όσον δε αφορά στις διατάξεις για την επαγγελματική εκπαίδευση  (Ε-

ΠΑΛ), και την απαγόρευση εγγραφών για άτομα ηλικίας άνω των 17 ετών η 
κ. Κεραμέως τόνισε ότι αυτές θα επεναξεταστούν στο συνολικό νομοσχέδιο 
για την τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση. Όπως θα επανεξεταστούν, σύμ-
φωνα με τα όσα ανέφερε η Υπουργός στον κ. Τσαβδαρίδη και οι ρυθμίσεις 
για τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά 
Σχολεία με πιθανότητα μείωσης του ελάχιστου αριθμού μαθητών σε 15.

Αναφορικά με την εισαγωγή του θεσμού του Εκπαιδευτικού Εμπιστοσύ-
νης στο άρθρο 38 του πολυνομοσχεδίου, η κ. Κεραμέως επισήμανε στον 
Βουλευτή Ημαθίας ότι αυτή η ρύθμιση ΔΕΝ θα αφορά τελικά την Πρωτο-
βάθμια άλλα θα εκτείνεται μόνο μέσα στα πλαίσια της Β/θμιας εκπαίδευσης 
με στόχο την βέλτιστη αντιμετώπιση των κρουσμάτων ενδοσχολικής βίας, 
ακραίων συμπεριφορών, συμπερίληψης και ενσωμάτωσης, μαθησιακών 
δυσκολιών.

Τέλος, όσον αφορά το ζήτημα των καμερών, η Υπουργός επανέλαβε ότι 
ουδέποτε το Υπουργείο μίλησε για κάμερες στα σχολεία αλλά για δυνατότητα 
στα σχολεία μέσω συστήματος τηλεκπαίδευσης να υπάρχει ταυτόχρονη με-
τάδοση της διδασκαλίας, κατά τα πρότυπα του συστήματος που λειτούργησε 
εξαιρετικά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, που τα σχολεία ήταν κλειστά. 
Ως εκ τούτου, παραμένει στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών η δυνα-
τότητα για την αναμετάδοση ή όχι των μαθημάτων από την τάξη στις ψηφια-
κές πλατφόρμες.

Τα φλέγοντα ζητήματα των εκπαιδευτικών έθεσε 
χθες ο Λ. Τσαβδαρίδης στην Υπουργό Παιδείας

Μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς η άδεια ειδικού σκοπού 
για εργαζόμενους γονείς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 

 Συνεχίζουν να κάνουν χρήση της 
άδειας ειδικού σκοπού οι εργαζόμενοι 
γονείς στο δημόσιο που δικαιούνται 
την άδεια, για τις ημέρες εκείνες, για 
τις οποίες προκύπτει η ανάγκη φρο-
ντίδας των τέκνων συνεπεία του ειδι-
κού προγράμματος λειτουργίας των 
εν λόγω μονάδων. Σε περίπτωση μη 
λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου, 
διευκρινίζεται ότι αντί της χρήσης της 
άδειας ειδικού σκοπού, οι υπάλληλοι 
του Δημοσίου δύνανται, κατόπιν αίτη-
σής τους, να εργαστούν με μειωμένο 
ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημε-
ρησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των 
αποδοχών τους. Σε περίπτωση χρή-
σης αυτής της διευκόλυνσης, ο υπάλ-
ληλος γονέας θα παρέχει την εργασία 
του σε βάρδια συμβατή με το ωρολό-
γιο πρόγραμμα του τέκνου, ώστε να 
εξασφαλίζεται η φροντίδα του. Στην 
περίπτωση που αυτή η μείωση του 
ωραρίου δεν επαρκεί μπορεί να γίνει 
υπέρβαση χωρίς περαιτέρω συνέπειες 
για τον υπάλληλο, για την εξασφάλιση 
της έγκαιρης παραλαβής του ανήλικου τέκνου από τον γονέα υπάλληλο, 
εφόσον αποδεικνύεται ότι ο χρόνος της μειωμένης απασχόλησης κατά 
25% δεν επαρκεί για το σκοπό αυτό.

Επιπλέον και δεδομένου ότι η άδεια ειδικού σκοπού επεκτάθηκε ως 
δικαίωμα και σε γονείς τέκνων που δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς 
σταθμούς, υπενθυμίζεται ότι για αυτήν την κατηγορία γονέων προβλέ-
πεται ότι χορηγείται κατ’ αρχάς η διευκόλυνση της παροχής εργασίας 
με μειωμένο ωράριο εργασίας μέχρι και 25% ημερησίως και κατ’ εξαί-
ρεση η άδεια ειδικού σκοπού, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές 
ανάγκες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού βάσει των υπηρεσιακών 
αναγκών θα σταθμίσουν την αναγκαιότητα συνέχισης της άδειας ειδικού 
σκοπού έναντι του μειωμένου ωραρίου απασχόλησης που κατ΄ αρχήν 

προβλέπεται ότι δικαιούνται οι εν λόγω υπάλληλοι.
Παράλληλα για τους γονείς στον ιδιωτικό τομέα προβλέπεται ότι η 

άδεια ειδικού σκοπού μπορεί να χορηγηθεί στους εργαζόμενους γονείς 
κατά τις ημέρες που το υποτμήμα στο οποίο έχουν ενταχθεί τα παιδιά 
δεν λειτουργεί. Επίσης στην περίπτωση που υπάρχει άτομο αυξημέ-
νου κινδύνου στην οικογένεια παρατείνεται η άδεια ειδικού σκοπού για 
τους εργαζόμενους γονείς, αν τα παιδιά ανήκουν σε ομάδα αυξημένου 
κινδύνου ή έρχονται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του 
περιβάλλοντος που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες.

Παράλληλα για την διευκόλυνση κατά την παράδοση και παραλαβή 
των παιδιών, λόγω της μη επαναλειτουργίας του ολοήμερου σχολείου 
προβλέπεται χρήση σε πλήρεις ημέρες ή και σε ώρες της προβλεπό-
μενης άδειας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παι-

διών. Το χρονικό εύρος της εν λόγω άδειας φτάνει μέχρι την συμπλήρω-
ση 4 εργάσιμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος.

Η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού προσδιορίζεται από τους 
παράγοντες που καθιστούν αναγκαία τη χορήγησή της και ειδικότερα, ό-
χι μόνο από την επανέναρξη λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών 
και των σχολικών μονάδων, αλλά και από την καθημερινή λειτουργία 
των τμημάτων αυτών στα οποία εντάσσονται τα τέκνα. Εφόσον λοιπόν 
έχει κριθεί αναγκαία για την ασφαλή λειτουργία των αναφερόμενων μο-
νάδων η δημιουργία υποτμημάτων τα οποία λειτουργούν εκ περιτροπής 
ορισμένες μόνο ημέρες της εβδομάδας, η άδεια ειδικού σκοπού μπορεί 
να χορηγηθεί στους δικαιούχους εργαζόμενους γονείς κατά τις ημέρες 
που το υποτμήμα στο οποίο έχουν ενταχθεί τα τέκνα δεν λειτουργεί 
και κατά συνέπεια αυτά δεν δύνανται να προσέλθουν στο σχολείο για 
την παρακολούθηση μαθημάτων βάσει του εφαρμοζόμενου ειδικού 
προγράμματος. Οι εργαζόμενοι που είναι δικαιούχοι της εν λόγω άδειας 
υποχρεούνται να προσκομίσουν στον εργοδότη τους σχετική βεβαίω-
ση για τον προγραμματισμό λειτουργίας του υποτμήματος της οικείας 
σχολικής μονάδας ή της μονάδας φροντίδας του παιδιού, προκειμένου 
να κάνουν χρήση αυτής, διακεκομμένα σύμφωνα με τον σχετικό προ-
γραμματισμό, ενώ σε κάθε περίπτωση εξακολουθούν να εφαρμόζονται 
οι ισχύουσες για την άδεια ειδικού σκοπού διατάξεις.

Εξυπακούεται βέβαια ότι σε περίπτωση καθημερινής υποχρεωτικής 
παρακολούθησης μαθημάτων, λόγω καθημερινής διδασκαλίας, οι γο-
νείς δεν δικαιούνται πλέον την άδεια ειδικού σκοπού.

Η άδεια ειδικού σκοπού δύναται επίσης να εξακολουθεί να χορηγεί-
ται στους δικαιούχους εργαζόμενους των οποίων τα τέκνα δεν προσέρ-
χονται στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων, κατόπιν υπο-
βολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία ο/η μαθητής/τρια 
ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, ή 
έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος 
που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.

Για τη χορήγηση της άδειας σε αυτή την περίπτωση οι εργαζόμενοι 
υποχρεούνται να προσκομίσουν στους εργοδότες τους βεβαίωση της 
οικείας σχολικής μονάδας ότι το τέκνο δεν προσέρχεται στο σχολείο για 
την παρακολούθηση μαθημάτων, κατόπιν υποβολής της ως άνω προ-
βλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης.

(Δικαιολογητικά)
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Εθελοντική αιμοδοσία 
από τη ΜΙΕΖΑ Κοπανού

Ο Μορφωτικός Σύλλογος «Η ΜΙΕΖΑ» Κοπα-
νού διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Πέ-
μπτη 4 Ιουνίου 2020 από τις  5.00 μμ – 8.00μμ 
στην φιλόξενη αίθουσα του συλλόγου στην Κε-
ντρική Πλατεία Κοπανού.

Δεν ξεχνάμε ότι προσφέροντας λίγο αίμα χαρί-
ζουμε ζωή σε κάποιον συνάνθρωπο μας, που το 
έχει ανάγκη!!Με τιμή

Το Δ.Σ.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ                                       
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 25-05-2020
Αριθμ.πρωτ.:1821

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφής-επανεγγραφής  

νηπίων-βρεφών  στους  Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Βέροιας  για το σχο-
λικό έτος 2020-2021 ορίζεται  η 27η  Μαΐου 2020 και η ημερομηνία λήξης τους  η 15η 
Iουνίου 2020.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών λόγω των 
μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωναϊού   COVID-19,  και προκειμένου να 
αποφευχθεί ο συνωστισμός   θα γίνεται ειδικά για φέτος:

• ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα ευκρινή αντίγραφα) στο email του σταθμού της 1ης επι-
λογής των γονέων

• με φυσική παρουσία  στο σταθμό της 1ης επιλογής  κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.  
Στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς γίνονται δεκτά  βρέφη  ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 

ετών και στους παιδικούς σταθμούς νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση δηλ. να έχουν γεννηθεί από 1-1-2017 έως την συμπλήρωση της 
ηλικίας 2,5 ετών στις 31-8-2020.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή-επανεγγραφή βρίσκονται αναρτημέ-
να στην ιστοσελίδα του νομικού προσώπου (veriakapa.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες οι γονείς θα απευθύνονται στα γραφεία διοίκησης παιδι-
κών σταθμών (τηλ.2331022178 εσωτ.4)  και στους παρακάτω παιδικούς-βρεφονηπιακούς 
σταθμούς:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                

Θεσσαλονίκη, 28 Μαΐου 2020 
Αρ. Πρ. : 265592(360)

ΠΕΤ: 1908164526
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

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 ενδιαφε-
ρόμενο 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 Επι-
πτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το με αρ. 
Πρωτ. 2946/8-05-2020 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Περι-
βάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και αφορά το έργο: «Διαβί-
βαση φακέλου Μ.Π.E., μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλο-
ντικού Μητρώου (Η.Π.Μ.) και με αριθμό Περιβαλλοντικής 
Ταυτότητας (ΠΕΤ) 1908164526, για την αρχική έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση της 
δραστηριότητας «Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστη-
μα long-line» από το τεμάχιο H27 τρέχουσας ιδιοκτησίας 
του κ. Τσαρίδη Θεοδώρου, στη νέα θέση ΗΝ55, στη θαλάσ-
σια περιοχή της Τ.Κ.Κλειδίου, της Δ.Ε.Πλατέος, του Δ.Αλε-
ξάνδρειας, της Π.Ε.Ημαθίας, σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. 
και δυναμικότητας έως 102,8 τον./έτος.»,(υποκατηγορία Α2 
- Ομάδα 8η- Εκτροφή καρκινοειδών και μαλακίων, με Α/Α 4).

Φορέας υλοποίησης του έργου:  ΤΣΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 1. Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορί-

ζεται η 29-05-2020 και ημερομηνία λήξης αυτής η 17-07-2020. 
2. Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση 

απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίζε-
ται η  29-05-2020  και ημερομηνία λήξης αυτής η  28-06-2020.                                                                                         

3. Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού Κ.Μ. (τηλ. 2313309248, κ Φ. Ζαχάρογλου)

4. Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας 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 ιστο-
σελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα 
στην ιστοθέση (www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλο-
ντική Αδειοδότηση Έργων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού 
Συμβουλίου).

Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση να δημοσιευθεί στην 
εφημερίδα «ΛΑΟΣ» στις 29 Μαΐου 2020.  

 Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρό-
σκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον παραπάνω φορέα υλοποίη-
σης 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 Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του Δήμου Αλεξάνδρειας 

ευχαριστεί τον «ΜΑΣΟΥΤΗ»
 

 Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυ-
ρίνης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού, Στέφανος Δριστάς και τα 
Στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 
Αλεξάνδρειας, απευθύνουν εγκάρδιες ευχαριστίες 
στην εταιρία “ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.” και 
στον υπεύθυνο του καταστήματος Grand Μασού-
της Αλεξάνδρειας, κο Γιαννόπουλο Αριστείδη για 
την άμεση ανταπόκριση και την ευγενική χορηγία 
με προϊόντα ζύμης (συγκεκριμένα Forno Βuono – 
Pandoro Classic 750 gr).

Τέτοιες πράξεις, όπως η σημερινή χορηγία της 
“Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.” είναι αξιέπαινες και 
προάγουν την κοινωνική αλληλεγγύη και ανθρωπιά 
που τόσο έχουμε ανάγκη στην δύσκολη εποχή που 
διανύουμε.

Η προσφορά αυτή συμβάλει στην επίτευξη του 
στόχου της δομής του Κοινωνικού μας Παντοπω-
λείου, δηλαδή την έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη 
των ωφελούμενων – νοικοκυριών του Δήμου μας 
που έχουν ανάγκη.

   Τα προϊόντα θα διανεμηθούν σύντομα σε ωφε-
λούμενα νοικοκυριά, σύμφωνα με το πρόγραμμα δι-
ανομών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 
Αλεξάνδρειας και με τρόπο που να εξασφαλίζεται η 
ισονομία και η αξιοπρέπειά τους.

Άτομα και νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο 
Αλεξάνδρειας και ανήκουν σε ευάλωτες οικονο-
μικά και κοινωνικά ομάδες πολιτών, ΑμεΑ, Ρομά, 
άποροι, άνεργοι, μετανάστες, και γενικά άτομα 
που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό μπορούν να έρθουν σε 
επαφή με το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου 
Αλεξάνδρειας, στα τηλέφωνα: 23330 – 53071 & 2 
(Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού).

Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού 
στους δρόμους ευθύνης 

της Περιφέρειας Κεντρικής
 Μακεδονίας, μέσω ΣΔΙΤ

Δημοπρατείται άμεσα το μεγάλο έργο του ηλεκτροφωτισμού για το οδικό δίκτυο της Κεντρικής Μακεδονίας, μετά 
και τη σχετική θετική απόφαση έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας.

Το έργο, που αποτελούσε δέσμευση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, προετοι-
μάστηκε το 2017, θα κατασκευαστεί με τη μέθοδο Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και αφορά στην 
αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού σε όλο το δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας και στις επτά Περιφερειακές Ενό-
τητες.

«Ένα έργο που προετοιμάσαμε από το 2017 και ήρθε πλέον η ώρα να υλοποιηθεί. Αυτή η δέσμευσή μας γίνεται 
πράξη, καθώς ολοκληρώσαμε όλες τις διαδικασίες και δημοπρατούμε το αμέσως επόμενο διάστημα αυτή τη σπου-
δαία παρέμβαση, που θα βελτιώσει την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο της Κεντρικής Μακεδονίας και θα περιορίσει 
τα τροχαία ατυχήματα. Επίσης, με τα νέα συστήματα ηλεκτροφωτισμού που θα εγκαταστήσουμε θα περιορίσουμε 
δραστικά το οικονομικό κόστος τόσο από την κατανάλωση ενέργειας, που θα είναι μειωμένη κατά 60% - 70%, όσο 
κι από τις περιορισμένες ανάγκες συντήρησης και αντικατάστασης των 12.000 λαμπτήρων νέας τεχνολογίας που 
θα τοποθετηθούν. Σημαντικά θα είναι και τα περιβαλλοντικά οφέλη. Σε συνδυασμό με τις ασφαλτοστρώσεις, συντη-
ρήσεις και βελτιώσεις στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των δρόμων, που εξελίσσονται τόσο στο εθνικό, όσο και στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο, δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ασφαλών, σύγχρονων και ποιοτικών μετακινή-
σεων στην περιοχή μας. Είναι επίσης σημαντικό ότι πρόκειται για το πρώτο μεγάλο έργο, που θα υλοποιηθεί με τη 
μέθοδο των ΣΔΙΤ, καθώς η Περιφέρεια είναι αποφασισμένη σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για όλη τη χώρα και 
για την Αυτοδιοίκηση να εκμεταλλευτεί αυτό το εργαλείο, για να μη μείνουν πίσω σημαντικά έργα, που τα έχει ανάγκη 
ο τόπος και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Το έργο «Αναβάθμιση οδοφωτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» έχει προϋπολογισμό 14.850.000 ευρώ 
και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
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ΗΕλληνικήΒιομηχανίαΧυμώνΚ.ΔέδεςΑΣΠΙΣΑΕ,μιααπότις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίαςφρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,γιατηνκάλυψηθέσεωνεργασίαςδιαφό-
ρωνειδικοτήτωνστοεργοστάσιοτηςστοΖερβοχώριΗμαθίας.

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

αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας

(www.aspis.gr)ήαπευθείαςσταγραφείατηςεταιρείαςστοΖερβο-
χώριΗμαθίας.

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

έγγραφααπαιτείταιμιααπλήφωτοτυπία.
ΕπιπλέονπληροφορίεςΔ/νση:ΖερβοχώριΗμαθίας,59034

Τηλ:+30–2332303100,ΤμήμαΠροσωπικού:καΑλέκαΜπαράκου

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

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες/εργά-

τριεςπαραγωγής
•Επιστημονικόπροσωπικό (γεωπόνους, χημικούς, τε-

χνολόγουςτροφίμων,τεχνολόγουςγεωπόνους)
•Τεχνίτεςδιαφόρωνειδικοτήτων(μηχανικούς–ηλεκτρο-

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

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Email:info@almifoods.gr

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

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

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

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

 
 

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

 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.) 
 

 
 

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός 
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ» που εδρεύει
στο Διαβατό Ημαθίας ζητεί 

εργάτες - εργάτριες παραγωγής, 
οδηγούς και χειριστές 

ανυψωτικών μηχανημάτων.
Τηλέφωνοεπικοινωνίας

2331044445,6909202921
καιemailasifaist@otenet.gr

4-10 Ιουνίου στις 9.00 μ.μ.
2oΦεστιβάλΘερινού

κινηματογράφουστοΣΤΑΡ
τηςΒέροιας

Φέτος το καλοκαίρι το θερινόσινεμά τουΣΤΑΡστηΒέροια
περιμένειστουςφίλους τηςμεγάληςοθόνηςστηνανακαινισμένη
Θερινήτουαίθουσαγιανααπολαύσουνταινίεςπουαγαπήθηκαν.

Προβολέςκαθημερινάμεμειωμένητιμήκαιδωρεάνκρασί
ΠροπώλησηεισιτηρίωναπόΔευτέρα1/6στοταμείο.
Λόγωπεριορισμώνγιατηνασφάλειασαςκαιτουπροσωπικού,

θαυπάρχειδυνατότηταπροπώλησηςεισιτηρίωναπότηνΔευτέρα
1/6έωςΤετάρτη3/6απότοταμείοτουκινηματοΘέατρουΣΤΑΡ

Ώρες λειτουργίας: 10:00 - 13:00.Τηλ: 2331022373–www.
cinestar.gr

Πρόγραμμαπροβολών:
Πέμπτη4/6(ΔΩΡΕΑΝ–κρατήσειςΘέσεωναπόΔευτέρα

1/6στοταμείομεκουπόνιαπροτεραιότητας)
ΗΜΑΧΗΤΗΣΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ-THECURRENTWAR
Σκηνοθεσία:ΑΛΦΟΝΖΟΓΚΟΜΕΖ-ΡΕΧΟΝ
Σενάριο:ΜΑΪΚΛΜΙΤΝΙΚ
Ηθοποιοί:ΝΙΚΟΛΑΣΧΟΥΛΤ,ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤΚΑΜΠΕΡΜΠΑΤΣ,

ΤΑΠΕΝΣΜΙΝΤΛΕΤΟΝ,ΚΑΘΡΙΝΓΟΥΟΤΕΡΣΤΟΝ,ΜΑΪΚΛΣΑΝΟΝ
Μιαιστορίαγιατονπροσωπικόανταγωνισμόμεταξύδύοεμ-

βληματικώνπροσωπικοτήτων,τουΤόμαςΈντισονκαιτου
Τζορτζ Γουέστινγκχαουζ, πουπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων

γεγονότων και τη μυστική εφεύρεση της ηλεκτρικής καρέκλας,
τονβίαιο

θάνατοενόςανθρώπουκαιτηνάφιξηενόςμοναδικούεπιστη-
μονικούταλέντουαπότηΣερβία,τουΝίκολαΤέσλα.

Παρασκευή5/6
JOKER(ΧΡΥΣΟΛΙΟΝΤΑΡΙΣΤΟΦΕΣΤΙΒΑΛΒΕΝΕΤΙΑΣ)
Σκηνοθεσία:ΤοντΦίλιπςκαισενάριο:ΤοντΦίλιπςκαιΣκοτΡίβερ
Πρωταγωνιστούν: ΧοακίνΦίνιξ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Ζάζι

Μπιτζ,ΦράνσιςΚόνροϊ,ΜαρκΜάρον,ΜπιλΚαμπ,ΓκλένΦλέ-
σλερ,ΣιΓουίγκαμ,

ΜπρετΚάλεν,ΝτάγκλαςΧοτζκαιΤζοςΠάις
Ο Joker τουσπουδαίου και τρειςφορές υποψήφιου γιαΌ-

σκαρπρωταγωνιστήΧοακίνΦίνιξ (TheMaster,Walk theLine)
καιτουευφυούςδημιουργούΤοντΦίλιπς(Hangover,Σκυλιάτου
Πολέμου)απέσπασετονΧρυσόΛέονταστηΒενετία,κατοχυρώ-
νονταςμίαθέσηστηνοσκαρικήκούρσα.

Σάββατο6/6
...ΓΙΑΠΑΝΤΑ
Σκηνοθεσία:ΓΙΑΝΝΗΣΠΑΠΑΔΑΚΟΣ
Ηθοποιοί:ΓΙΩΡΓΟΣΑΡΜΕΝΗΣ,ΧΑΡΗΣΜΑΥΡΟΥΔΗΣ,ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΟΣΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,ΓΙΑΝΝΗΣΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ,ΜΙΧΑ-
ΛΗΣΡΕΠΠΑΣ,ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΑΝΔΡΙΤΣΟΥ, ΘΑΝΑΣΗΣΠΑ-
ΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΜΟΥΜΟΥΡΗ,ΕΥΓΕΝΙΑΣΑΜΑΡΑ,
ΟΛΓΑΔΑΜΑΝΗ,ΠΕΝΥΑΓΟΡΑΣΤΟΥ,

ΑΝΤΙΓΟΝΗΝΑΚΑ,ΣΠΥΡΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ,ΣΤΕΡΓΙΟΣΑΝΤΟΥ-
ΛΑΣ,ΥΡΩΛΟΥΠΗ,ΣΑΚΗΣΝΤΑΝΤΟΥΛΑΣ

OΠέτροςείναιένας35αρηςεπιτυχημένοςσεφκαισυλλέκτης
βινυλίωνπουψάχνει τον εαυτό του σε εφήμερες σχέσεις και
νυχτερινές εξορμήσεις.ΗΖωή είναι μίαρομαντική κοπέλαπου
σχεδιάζει και ράβειπαιδικά κοστούμια και ενδιαφέρεται για μια
σταθερήσχέση.Οιδύοκόσμοιτουςθατεθούνυπόαμφισβήτη-
σηότανθασυναντηθούντυχαίασεέναβιβλιοπωλείοστοκέντρο
τηςΑθήνας.Ωστόσο ένας δυνατός έρωτας θα γεννηθεί και θα
επηρεάσειτηζωήτους.Γιαπάντα!
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ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε. ενημερώνει τουπολίτες ότι λόγω των έκτακτωνμέτρωνπου ισχύουν,
αναπροσαρμόζειτακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό12-3-2020έως25-3-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημα63τ.μ.
μεπατάρι και υπόγειοστηΒέ-
ροια, οδόςΤρύφωνος 3.Τηλ.:
6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κο-
ντάστο7οΔημοτικό,75τ.μ.,με
υπόγειο75τ.μ.καιοικόπεδο200
τ.μ., 48.000 ευρώ.Τηλ.: 6945
122583Euromesitiki.

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑπωλείταιμο-
νοκατοικία 80 τ.μ.σε οικόπεδο
1000τ.μ.,μεθέα τοποτάμι, και
ταδύομαζίήμεμονωμένα.Τηλ.:
6981058526.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο468τ.μ.
στοΠλατύΗμαθίαςσεπολύκαλή
θέση.Πληρ.τηλ.:6946829244.

ΖΗΤΕΙΤΑΙοικόπεδο250έως
1000τ.μ.γιααντιπαροχήστηνπό-
λητηςΒέροιας,εκτόςαποΕργατι-
κέςκατοικίες.Τηλ.:6945122583.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ53ενοικιάζεταιδι-
αμέρισμα80τ.μ.,2ΔΣΚWCκαιμι-
κρήαποθήκη,1οςόροφος,ατομική

θέρμανση.Τηλ.:6973813725.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα

επιπλωμένη,ΠλατείαΩρολογίου,
οδόςΜιαούλη17,Βέροια.Τηλ.:
6977174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπερίπτεροΑ-

κροπόλεως,στηνκαινούργιαγέφυ-
ρα«Κούσιου».Τηλ.:6984108684.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας   ,

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23472ΚΕΝΤΡΟ,Γραφείο19τ.μ.,

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

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

Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-
τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-

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

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

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟροφοδι-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ.23397Μονοκατοικία60τ.μ.σπάνια

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14280-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769-ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοπο-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο218τ.μ.,

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα65τ.μ.

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

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ-

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

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

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

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

ήΑρχιτεχνίτηήΕγκαταστάτηΗλεκτρολόγουΑ’Ειδικότητας

ΤΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑΤΗΝΥΠΟΒΟΛΗΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙΤΑΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):

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

ζόμενος),
7.ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΚΑΤΟΙΚΙΑΣ(απόλογαριασμόΔΕΗήτηλεφωνίας)

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

141ή146
Mail:venus@venusgrowers.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α) Άνδρα ή γυναίκα
γιαβοηθόλογιστήπουνα
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

ΗΕταιρείαCoverjeans IKE αναζητάΠωλητή-τρια για κατάστημα ενδυμάτων
μεπροϋπηρεσία στοχώροτηςμόδας,ενημερωμένομε τιςσύγχρονεςτάσεις ,με
επικοινωνιακό και οργανωτικόπνεύμα, άριστη γνώσηΑγγλικών&Η/Υ , έως 40
ετών για θέσηπλήρους και μερικής απασχόλησης.Γιααποστολήβιογραφικού
vageliscover@gmail.comΕπικοινωνία6932627614



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


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

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


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


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



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


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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ92τ.μμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.
2ΔΣΚ90000€
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρης
ανακαιν.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220
τ.μ58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο
40000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,με
θερμ/τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ60000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλο-
φοΑμμο
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο1000μ.
απόπαραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΚΑΛΗΠΑΝΑΓΙΑ8στρ.μεκαστανιες,μεαγροικια,αρδευο-
μενες500€

ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρχερσα1400€τοστρεμμα
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανι-
κομόνο28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακ.γιαΙατρειο
70000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ38τ.μΔίχωρο,καταλληλογιαΙατρειο–
ΤεχνικοΓραφειο25000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανι-
δα50τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗαποθηκη120τ.μ150€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα100€
ΕΛΗΑ200τ.μ+200ΥΠΟΓΕΙΟσοβαρεςπροτασεις

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙΓεωπόνοςΦυτικήςΠαραγωγής
Απαιτούμεναπροσόντα:
-ΆριστηγμώσηΑγγλικών
-ΠολύκαλήγνώσηΗ/ΥκαιOffice
-Δίπλωμαοδήγησης
-Άνεσηεπικοινωνίας,ομαδικότητα,αντίληψη,κατανόηση
ΈδρατηςεταιρίαςστηΒέροια.
Οιυποψήφιοιμπορούνναστείλουντοβιογραφικότουςσημείωμαστηνηλε-

κτρονικήδ/νση:sidiropoulosfert@gmail.com.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδομεσπίτι στηΧαρίεσσαΝαούσης εντός τουοικι-

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

ΟεκδοτικόςοίκοςSuper Course ELT Publishing,σταπλαίσια
τηςσυνεχούςανάπτυξης της εμπορικήςδραστηριότητας του, επιθυμεί
ναπροσλάβειάμεσα:Customer Service Agent

ΟCustomerServiceAgentθαασχολείταιμε τηνεπίλυσηεκπαιδευτι-
κώνζητημάτωντωνσυνεργατώνμας,θαενημερώνειγιατουςνέουςμας
τίτλουςβιβλίων,θαδίνεισυμβουλέςκαιθαπροτείνειτρόπουςδιδασκαλίας.

Απαιτούμεναχαρακτηριστικά/ικανότητες:
-ΠτυχίοΑγγλικήςΦιλολογίας
-Ευχέρειαστηντηλεφωνικήεπικοινωνία
-Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός
-Άριστεςοργανωτικέςικανότητεςκαιομαδικότητα
ΕπιθυμητάΠροσόντα:
-ΚαλήγνώσηH/YκαιχειρισμούεφαρμογώνΜSOffice(Word,Excel)
-Προϋπηρεσίασεαντίστοιχηθέσηθαεκτιμηθεί
ΗΕταιρείαπροσφέρει:
-Πενθήμερηαπασχόληση
-Δίμηνηεκπαίδευσημεαποδοχές
-Συνεχήεκπαίδευσηαπόκαταρτισμένοκαιέμπειροπροσωπικό
Οιενδιαφερόμενοιμπορούνναστείλουντοβιογραφικότουςσημείω-

μαστοe-mailcv@supercourse.gr,αναφέρονταςτονκωδικόθέσης
CSA_19,έωςτις10/06/20.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΗΜΑΘΙΑΣ:

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστονΒάλτοΣταυρού

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

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



ΚΟΝΙΤΣΗΣ29 ενοικιάζεται επαγγελματικός
χώρος50τ.μ.,πλήρωςανακαινισμένος,1οςόρ.,
γωνιακό,δίπλασταΑστικά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαγια το εξωτερικοκυλικείο
τουΝοσοκομείουΒέροιας.Ώρες επικοινωνίας
ΜΟΝΟαπό 18.00 έως 21.00 στο τηλ.: 6944
577645.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ ‘’TSIFLIDIS
SECURITY’’ ζητάει ναπροσλάβει για μόνιμη
απασχόληση,εξωτερικόπωλητήήπωλήτριαγια
τουςΝομούςΗμαθίας,Πέλλας,Θεσσαλονίκης.
Απαραίτηταπροσόντα, ευχέρειαλόγου,αγγλική
γλώσσα,δίπλωμααυτοκινήτου,άδεια εργασίας
προσωπικούασφαλείας,εμπειρίαμεβιογραφικό
καισυστάσεις.Μισθός,ασφάλισηκαιποσοστά.
Παραλαβήδικαιολογητικώνμεσυνέντευξηστα
κεντρικάγραφείαμας,Θεσσαλονίκης45Βέροια
www.securitytsiflidis.gr-sales@securitytsiflidis.gr-
Τηλ.2331027102.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΣκυροδέματος«ΠΥΡΑΜΙΣΑΤΕ»
ζητάοδηγούςμπετονιέρας,οδηγούςεπικαθήμε-
νου και χειριστές αντλίαςσκυροδέματος.Τηλ.:
6948549279&2332043050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαγιασέρβιςσεκαφέ-μπαρ.
Πληροφορίες:6980760244.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςναγνωρίζειμισθοδοσία
κατάπροτίμηση τουπρογράμματοςEpsilonγια
ΛογιστικόΓραφείο.Τηλ.: 2331076870&6932
245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτοςΤΕΙ με γνώσεις

φυσικοθεραπείας ΖΗΤΑ εργασία για ναπαρέ-
χειυπηρεσίες είτεστοΝοσοκομείο, είτε κατ’οί-
κον.Πληροφορίεςστατηλέφωνα2331025520&
6948798051.

ΚΥΡΙΑΕλληνίδααναλαμβάνει τηφροντίδα
καιπεριποίησηηλικιωμένων για 24ωρηβάση.
Τηλ.:6986276287.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4, 1800 κυβικά, μοντέλο

1996,υγραέριο,160.000χιλιόμετρα,μαύροχρώ-
μα.Τηλ.:6973473304.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ-ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από τη Βέροια, επιθυ-

μεί γνωριμίαμεκοπέλα25-40ετών.Τηλ.:6974
706470.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριοςχωρίςυποχρεώσεις ζητά
Κυρίαέως50ετώνγιαοοβαρήσχέση.Τηλ.:6984
040769.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανα-
καινίσειςσπιτιών, καταστημάτωνμεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπεια
στοχρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Κλάρκ για εργασία σεΨυγείo – Συσκευαστήριo στον Κο-
πανό Ημαθίας . Προϋπηρεσία και Μηχανολογικές Γνώσεις θα ληφθoυν υπόψιν.
Δίπλωμαχειριστήκλάρκδενείναιαπαραίτητο.Πληροφορίεςστοντηλ:6946437441
πρωινέςώρες.

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ζητειται οδη-
γόςμεγνώσειςπληροφορικήςέως30ετών.
Εργασίασταθερή,5νθήμερη,συνεχέςωράριο,
βασικόςμισθός.ΔίπλωμαΓ΄κατηγορίαςθααξι-
ολογηθείιδιαιτέρως.Αποστολήβιογραφικούστο
e-mail:kritikesdianomestypouver@gmail.com.
Πληρ.στοτηλ.2331071670,ώρες11.00-13.00.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστον

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

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

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



Ένα ειδικό πλαίσιο στήριξης- ύψους περίπου 115 εκατ. ευρώ- 
για τον κλάδο των αερομεταφορών, ο οποίος συνδέεται άμεσα με 
τον τουρισμό και έμμεσα με πλήθος άλλων κλάδων της οικονομίας 
(εστίαση, ψυχαγωγία και εμπόριο σε τουριστικές περιοχές, νησιωτι-
κή οικονομία κ.λπ.) και έχουν συστημική σημασία για την οικονομία 
της χώρας, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Παράλληλα, όπως επεσήμαναν από κοινού τα υπουργεία Οικο-
νομικών, Εργασίας και Μεταφορών, ο κλάδος αυτός έχει πρόσβα-
ση- όπως όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι της οικονομίας- στα εργαλεία 
ρευστότητας που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις για τις αερομεταφορές έχουν ως 
εξής:

1.Επέκταση οριζόντων μέτρων στις μεταφορές για την περίοδο 
μετά τον Μάιο 2020. Τα οριζόντια μέτρα στήριξης εργαζομένων και 
επιχειρήσεων της πρώτης φάσης αντιμετώπισης της κρίσης συνεχί-
ζονται και μετά τον Μάιο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των 
μεταφορών, ο οποίος και περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις του ευρύ-
τερου κλάδου των αεροπορικών μεταφορών. Πρόκειται για μέτρα, 
όπως:

*Η προσωρινή αναστολή των συμβάσεων εργασίας για τους 
εργαζόμενους των επιχειρήσεων, συνοδευόμενη από ειδική έκτακτη 
αποζημίωση, έως και τον Ιούλιο.

*Η έκπτωση 40% στα ενοίκια των επιχειρήσεων έως και τον 
Αύγουστο, και των εργαζομένων σε αυτές οι οποίοι βρίσκονται σε 
προσωρινή αναστολή της σύμβασης εργασίας μετά τον Μάιο.

Προβλέπεται ότι η χρήση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που 
θα κάνουν οι εργαζόμενοι του κλάδου των αερομεταφορών θα έχει 
κόστος περί τα 22 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και την κάλυψη 
ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος.

2.Πρόγραμμα «Συν-Εργασία». Το πρόγραμμα θα αφορά στην 
περίοδο 15 Ιουνίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2020. Επιπλέον, προ-
βλέπεται επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών 
(εργοδότη και εργαζομένου) για τον εργασιακό χρόνο που δεν απα-
σχολούνται οι εργαζόμενοι. Το όφελος από αυτήν την παρέμβαση 
εκτιμάται σε 50 εκατ. ευρώ, έως τον Δεκέμβριο του 2020.

3.Ειδική φορολόγηση πτητικού προσωπικού. Αντί της φορολό-
γησης στην κλίμακα εισοδήματος, προβλέπεται ειδικός συντελεστής 
15% για τον Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών των πιλότων αεροσκα-
φών, πληρωμάτων καμπίνας και τεχνικών αεροσκαφών, όπως 
ισχύει για τη φορολόγηση ναυτικών. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση 

του μισθολογικού κόστους των 
εταιρειών του κλάδου, με ε-
ξοικονόμηση 7,7 εκατ. ευρώ 
κατ’ έτος. Σημειώνεται ότι αυτό 
αποτελεί μόνιμο μέτρο.

4.Αποζημίωση πτήσεων 
Απριλίου- Μαΐου με 20 ευ-
ρώ ανά προσφερόμενη θέση 
(πλέον ΦΠΑ). Για πτήσεις εκ-
μετάλλευσης τακτικών αερο-
πορικών γραμμών, στις οποίες 
έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, 
καταβάλλεται κατ’ εξαίρεση, 
για το δίμηνο Απριλίου- Μαΐου 
2020, επιπλέον αντιστάθμισμα 
στις εν λόγω πτήσεις, που α-
νέρχεται στο ποσό των 20 ευ-
ρώ ανά προσφερόμενη θέση, 
πλέον αναλογούντα ΦΠΑ. Το 
όφελος του κλάδου από την εν 
λόγω διάταξη εκτιμάται στα 6 
εκατ. ευρώ.

5.Μείωση ΦΠΑ στις μετα-
φορές. Η μείωση του ΦΠΑ στις 
μεταφορές από το 24% στο 13%, για την περίοδο 1 Ιουνίου- 31 Ο-
κτωβρίου 2020, θα έχει θετική επίπτωση και στις αερομεταφορές. Η 
απώλεια δημοσίων εσόδων από το συγκεκριμένο μέτρο εκτιμάται, 
λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορ-
φωθεί κατά την τρέχουσα περίοδο, στα 30 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται από τα τρία υπουργεία, για τη διαμόρφωση 
αυτού του ειδικού πλαισίου ελήφθησαν υπόψη τα εξής δεδομένα:

1.Ο κλάδος των αερομεταφορών αφορά σε 306 εταιρείες και 
11.000 απασχολούμενους και η συστημική του σημασία έγκειται 
στο γεγονός ότι το 82%- 85% των τουριστικών εσόδων της χώρας 
(σύνολο εσόδων 18 δισ. ευρώ ετησίως), προέρχεται από τους του-
ρίστες που επισκέπτονται με αεροπλάνο την Ελλάδα και χρησιμο-
ποιούν τις υπηρεσίες των αεροδρομίων.

2. Οι ελληνικές εταιρείες του κλάδου (αεροπορικές, εταιρείες 
υπηρεσιών εδάφους- handling, αεροδρόμια) είχαν πολύ καλές επι-
δόσεις τα τελευταία χρόνια, χάρη στις υψηλές τουριστικές αφίξεις 

και εισπράξεις. Γι’ αυτό, δεν χρειάζονται υπέρογκα ποσά στήριξης, 
ούτε άμεσες κεφαλαιακές ενισχύσεις (capital injection), όπως έγινε 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

3.Η οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα στην Ελλάδα επα-
νέρχεται σταδιακά από τις 4 Μαΐου, μετά την άρση του lockdown, 
ενώ η χώρα θα αρχίσει να υποδέχεται τουρίστες και από το εξωτε-
ρικό από τις 15 Ιουνίου 2020.

4.Οι τουριστικές αφίξεις θα επηρεάσουν θετικά το πτητικό έργο 
και την κίνηση στα αεροδρόμια.

5.Παρεμβάσεις ειδικού χαρακτήρα σε κλάδους με συστημική 
σημασία για την εθνική οικονομία, παρέχουν το απαραίτητο δίχτυ 
ασφαλείας προκειμένου, αφενός οι εταιρείες να προσαρμόσουν με 
ευελιξία την στρατηγική τους στα νέα δεδομένα, και αφετέρου το 
κράτος να διαφυλάξει την προστιθέμενη αξία τέτοιων κλάδων και 
προπαντός το εισόδημα και την απασχόληση των εργαζομένων σε 
αυτούς.

P Το 1492 ο Κολόμβος ανακάλυψε την 
Αμερική. Το 2020 ο κορωνοϊός ανακάλυψε 
την Ευρώπη…

P Κι ο Τραμπ πάει να καταστρέψει τις 
ΗΠΑ. Άσχετο.

 
P Και αίφνης το ευρωπαϊκό Ταμείον δεν 

είναι μείον.
 
P Και να μην έλθει ποτέ αυτή η περι-

βόητη Ανάπτυξη, δεν ανησυχούμε διότι 
ήλθε εντελώς απροειδοποίητα η Ανάκαμ-
ψη.

 
P Στην Ελλάδα λέει 32 δις από το Ταμείο 

Ανάκαμψης. Κάμψε με αγά ν’ αγιάσω.
 
P Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους πα-

ρούσα. Καλώς την κι ας άργησε.
 
P Για τη Γη δεν ξέρω ασφαλώς, αλλά ξέ-

ρω πλέον για την Ε.Ε. Και όμως κινείται!
 
P Κάποιοι παλιότερα ήταν ΚΟΔΗΣΟ 

και δεν το ξέρανε. Ο Μητσοτάκης ανακά-
λυψε χθες ότι είναι βαθύ ΠαΣοΚ.

 
P Το είχα δει εγώ το όνειρο τις προάλ-

λες. Είχα δει τον Κυριάκο με γκόμενα και 
ζιβάγκο.

 
P «Δεν θα σκορπίσουμε τα χρήματα 

στους τέσσερις ανέμους με την ανεμελιά 
του νεόπλουτου…» είπε ο πρωθυπουρ-
γός. Ρε, ο Ανδρέας στα καλύτερά του σάς 
λέω.

 
P Κάτι τέτοια για ανέμους είπε προχθές 

και θα βγει τώρα ο Τσίπρας να ρωτάει ποιος 
πληρώνει τον Βαρδάρη!

 
P Τα κεφάλαια αυτά θα διατεθούν σε 

βάθος τριετίας. Κι έχεις και τους άλλους 

να μιλάνε ακόμη για πρόωρες εκλογές. 
Χελόοοοουου!

 
P Δίκιο έχει ο συρφετός. Πολύ γκαντέμης 

αυτός ο Μητσοτάκης. Γέμισε τη χώρα με εκα-
τομμύρια.

 
P Παρένθεση. Πλέον το μνημόνιο εί-

ναι για όλους στην Ε.Ε. Τώρα να δουν τη 
γλύκα. Κλείνει η παρένθεση.

 
P Και:
 Ανεργία, κι ένας ωραίος νεαρός επειδή 

δεν έβρισκε δουλειά και δεν είχε καθόλου 
χρήματα, αποφάσισε να προσφέρει το σώμα 
του σε μοναχικές κυρίες. Έγραψε λοιπόν 
στην αγγελία:

«Στο κρεβάτι 100€
Στον καναπέ 50€
Στο πάτωμα 25€»
Μια γριούλα διάβασε τυχαία την αγγελία, 

άνοιξε το πορτοφόλι της και άρχισε να μετρά 
τα λεφτά της:

«20… 40… 60… 70… 80… 90… 
95….100 ευρώ»!

Όλο χαρά πάει στο σπίτι του νεαρού και 
του μετράει τα χρήματα. Τι να κάνει ο νεα-
ρός, την παίρνει από το χέρι και την πάει 
προς στο κρεβάτι. Τον σταματάει η γριά και 
του λέει:

«Δεν κατάλαβες καλά νεαρέ… Θέλω τέσ-
σερις φορές στο πάτωμα»!

Κ.Π.
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115 εκατ. ευρώ για την στήριξη 
των αερομεταφορών, ανακοίνωσε η κυβέρνηση
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