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- ΕΦΚΑ Βέροιας: 
«Οι ηλεκτρονικές 

συναλλαγές 
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και κράτους

Πρώτη συνέντευξη του αντιδημάρχου 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Καλλίστρατου 
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Αφού δεν μπορώ να κάνω 
αλλιώς… βγαίνω σε πρόωρη 

σύνταξη
  Η επαναφορά της ανεργίας και πάλι στο προσκήνιο, σε 
συνδυασμό με την δεινή θέση πολλών εργαζομένων και 
επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας, έχει βάλει πολλούς 
στην διαδικασία να υπολογίζουν πόσο χρόνο χρειάζονται 
ακόμη για να τερματίσουν τον εργασιακό βίο και να 
περάσουν στην σύνταξη. «Διαβατήριο» όπως φαίνεται είναι 
η αναγνώριση πλασματικών ετών για διάφορες αιτίες που 
μπορούν να συντομεύσουν την απόσταση από το νήμα 
της σύνταξης έως και 10 έτη! Δυστυχώς σε μια χώρα που 
παλεύει να ανακάμψει οικονομικά και να βγει και από 
την υγειονομική περιπέτεια της πανδημίας, η ρεαλιστική 
λύση ειδικά για εργαζομένους που έχουν αρκετά χρονάκια 
στην πλάτη τους, είναι η πρόωρη συνταξιοδότηση για να 
σταματήσουν την πληρωμή εισφορών και να απολαύσουν 
τα υπόλοιπα χρόνια την «ξεκούραστη» σύνταξη. Αφού το 
κράτος δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο για να τους 
αξιοποιήσει και να τους ενισχύσει, ή λύση της πρόωρης 
σύνταξης τους βγάζει τουλάχιστον από το εργασιακό 
αδιέξοδο. 
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Από την Τρίτη οι ηλεκτρονικές 
αιτήσεις για τα Voucher
σε Οικογένειες με παιδιά 

προσχολικής ηλικίας
Την Τρίτη 8 Σεπτεμ-

βρίου ξεκινά η ηλεκτρονι-
κή υποβολή των αιτήσεων
συμμετοχήςστοΠρόγραμμα
ΟικονομικήςΣτήριξηςΟικο-
γενειώνμεπαιδιάπροσχολι-
κής ηλικίας,περιόδου2020
- 2021 και η οποία θαολο-
κληρωθεί τηνΠαρασκευή
18 τουμηνός.Τοπρόγραμ-
μα αφορά την επιδότηση
της φιλοξενίας παιδιών σε
προσχολικέςδομές.Ηείσο-

δος στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τους
κωδικούς του taxisnet. Σύμφωναμε τη σχετική ανακοίνωση
τηςΕλληνικήςΕταιρίαςΤοπικήςΑνάπτυξηςκαιΑυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑΑΕ), σε όσους -όσες επιλεγούν, θα χορηγηθεί «Αξία
Τοποθέτησης» (Voucher), ύψους 180 ευρώ/μήνα, βάσει της
μοριοδότησηςπουέχουνλάβειστοσύνολοτηςχώρας,μέχρις
εξαντλήσεως τουπροϋπολογισμού τουπρογράμματος.Δικαί-
ωμα υποβολής αίτησηςσυμμετοχής έχουν, σύμφωναπάντα
με την ανακοίνωση τηςΕΕΤΑΑ οι εργαζόμενοι/εςπου είναι
μόνιμοικαιαορίστουχρόνου,τουΔημοσίου,τωνΝ.Π.Δ.Δ.κα-
θώςκαιτωνΟ.Τ.Α.(α’καιβ’βαθμού),μετηνπροϋπόθεσηότι
έχουνσυνολικόοικογενειακόδηλωθένετήσιοεισόδημαγιατο
φορολογικόέτος2019,έως30.000ευρώμ΄έναήδύοπαιδιά,
33000 ευρώμε τρίαπαιδιά, 36.000 ευρώμε τέσσεραπαιδιά
και39.000ευρώπέντεπαιδιάκαιάνω.

Επίσης «είναι μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες, οι
οποίοι/εςδενδύναταιναείναιδικαιούχοισυγχρηματοδοτούμε-
νωνυλοποιούμενωνΠράξεωνστοπλαίσιοτηςΔράσης«Εναρ-
μόνισηςΟικογενειακήςκαιΕπαγγελματικήςΖωής»,λόγωεισο-
δηματικώνκριτηρίων».Ήανπληρούνταπαραπάνωκριτήρια
έχουνπαιδιάηλικίας4-5ετώνκαιδιαμένουνσεδήμους,στους
οποίουςδενείναιυποχρεωτικήηδίχρονηεκπαίδευση.

Έφη Σοφιαννίδου-ΕΦΚΑ Βέροιας: Οι ηλεκτρονικές 
συναλλαγές βοηθούν στη σχέση πολιτών και κράτους
Πρωτόγνωρεςκαταστάσειςβιώνουνοιπολίτεςαλλάκαιοιεργαζόμενοιστις

δημόσιες υπηρεσίες, λειτουργώντας αμφότεροι σε συνθήκες κορωνοϊούπου
αλλάζουνσιγά-σιγά τηνοοτροπίακαι τον τρόποσυναλλαγής τουκοινούμε τις
υπηρεσίες,μεόχηματηντεχνολογία.

Μιαυπηρεσίαπουέχειμπειγιατακαλάστονέοσύστημαηλεκτρονικώνσυ-
ναλλαγώνείναιοΕΦΚΑκαιγιατιςαλλαγέςμίλησεχθεςστηνεκπομπή«Πρωι-
νέςσημειώσεις»τηςΣοφίαςΓκαγκούση,στονΑΚΟΥ99.6ηαν.διευθύντρια
τουΕΦΚΑΒέροιας καΈφηΣοφιανίδου, ενώ για τοπρακτικόμέρος τωνηλε-
κτρονικώνσυναλλαγώνενημέρωσεηΆνναΑθανασάκη.

«Οκόσμοςείναιαρκετάεξοικειωμένοςμε την τεχνολογία,μόνοοιάνθρωποι
μεγάληςηλικίαςέχουνέναπρόβλημααλλάτουςβοηθάμεκαιτουςεξηγούμεπώς
μπορούνναμπουνστηνιστοσελίδατουΕΦΚΑ.Ωστόσουπήρξεανάγκηναγίνουν
αυτέςοιαλλαγέςκαιεμείςπροσπαθούμεναβοηθήσουμεόσομπορούμε».

Οιηλεκτρονικέςσυναλλαγέςεξάλλουβοηθούντουςπολίτες,ναμηνταλαιπω-
ρούνταιστηναναμονήκαιναμηχάνουνχρόνοαπότηδουλειάτους,τονίζειηκα
Σοφιανίδου,επισημαίνονταςότιακόμακαιταραντεβούκλείνονταιηλεκτρονικά.

Οισυνθήκεςπουαλλάζουν,με τηνέαεποχή τηςηλεκτρονικήςδιακυβέρνησηςβοηθούνστηδιαφάνειααλλάκαι
στιςσχέσειςκράτους-πολίτη,επισημαίνειηκαΣοφιανίδου,ενώτααιτήματαπου«κινήθηκαν»περισσότεροαυτότον
καιρόαπότηνπλευράτωνπολιτών,ήταναυτάπουαφορούσαντοΚΕΠΑ,τοΑΜΚΑκαιτιςσυντάξεις.

Πάνω από 600.000 
παγούρια έτοιμα να 

μοιραστούν στους μαθητές
και τις μαθήτριες

Μεγρήγορουςρυθμούςπροχωράηδωρεάπαγουριών
για τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των σχολείων
της ελληνικής επικράτειας, καθώς, όπως ανέφερε σε α-
νάρτησή τηςστα κοινωνικά δίκτυα η υπουργόςΠαιδείας
καιΘρησκευμάτων,ΝίκηΚεραμέως,πάνωαπό 600.000
παγούρια, δωρεά τουΚοινωφελούς ΙδρύματοςΑ.Κ.Λα-
σκαρίδη,είναιήδηκαθ’οδόν.Όπωςτόνισε,ηχρήσηατο-
μικούπαγουριούείναι«έναμέτροπουκαιπροστατεύειτην
υγεία τωνπαιδιών μας μέσω της αποφυγής ανταλλαγής
μπουκαλιών,ποτηριών,επαφήςστόματοςμετηβρύση,και
ταυτόχρονακαλλιεργείτηνπεριβαλλοντικήσυνείδησητωνπαιδιώνμαςκαιτηνανάγκημείωσηςχρήσηςπλαστικών».

Τελικάποιοςθαμπορούσεναφανταστείότιτο2020θαγυρίζαμεστοθρυλικό«παγουρίνο»;;;

Κ.ΠαλουκίδηςστονΑΚΟΥ99.6:
«ΗΠολεοδομίαείναιτοδεύτεροσπίτιμου»

Με ηρεμία και υπομονή θα επανέλθουν τα πράγματα
με Μπατσαρά&Κελεσίδη 

Την πρώτη δημόσια εμ-
φάνισή του έκανεοΚώστας
Παλουκίδηςως αντιδήμαρ-
χος Πολεοδομίας και Κτη-
ματολογίου μέσα από την
συχνότητα τουΑΚΟΥ 99.6
καιτηνεκπομπήΛΑΪΚΑ&ΑΙ-
ΡΕΤΙΚΑ.Ο νέος αντιδήμαρ-
χοςσχολίασεότιεπανήλθεη
αντιδημαρχία όπως ήταν τα
προηγούμενα χρόνια, αφού
αποσπάστηκε από ταΤεχνι-
κά Έργα και ενδεικτικά για
τιςαρμοδιότητέςτουανέφερε
τις επεκτάσεις του σχεδίου
πόλεως, τις ζώνες οικιστικού
ελέγχουκαιγενικότεραπολε-
οδομικά θέματα. Χαρακτηρι-
στικά είπε ο κ. Παλουκίδης,

πουείναιπολιτικόςμηχανικός,ότιηΠολεοδομίαείναιτοδεύτερότουσπίτι,γνωρίζεταιμετουςυπαλλήλουςέχειόρεξηκαι
γνώσηκαιπροσδοκάναλυθούνχρονίζονταπροβλήματαστηνδιάρκειατηςθητείαςτου.Διευκρίνισεότιγιαθέματαπου
αφορούνπεριουσίατουδήμουαρμοδιότηταέχειοΑλέξηςΤσαχουρίδης,ωστόσοσεζητήματαπουάπτονταιτουΚτηματο-
λογίουθαυπάρξεισυνεργασίατους.

Δενθαμπορούσεναμηντεθείτοθέματηςεσωτερικήςτριβήςπουυπάρχειστηνδημοτικήπαράταξηπουανήκειμε-
ταξύτηςεπικεφαλήςΓεωργίαςΜπατσαράκαιτουΣτάθηΚελεσίδη.Οκ.Παλουκίδηςξεκαθάρισεότιτέτοιαθέματαπρέ-
πειναλύνονταιμεηρεμίακαιυποστήριξεότιγνωρίζονταςταπράγματαεκτωνέσωότιδενυπάρχειεπίτηςουσίαςκάποιο
σοβαρόθέμακαιαναμένειτιςεξελίξειςγιατίανυπάρχειυπομονήθαέρθουνόλαστηνθέσητους.

Εθιμοτυπικήεπίσκεψη
τωννέωνΔιευθυντών
εκπαίδευσηςστον
Σεβασμιώτατο

ΤηΔευτέρα 31Αυγούστου το μεσημέρι οι νέοι
ΔιευθυντέςτηςπρωτοβάθμιαςεκπαίδευσηςΗμαθίας
κ.ΔημήτριοςΠυρινόςκαιτηςδευτεροβάθμιαςεκπαί-
δευσηςΗμαθίαςκ.ΑθανάσιοςΠαπαδόπουλοςπραγ-
ματοποίησανεθιμοτυπικήεπίσκεψηστονΣεβασμιώ-
τατοΜητροπολίτηΒεροίας,ΝαούσηςκαιΚαμπανίας
κ.Παντελεήμονα,οοποίοςτουςευχήθηκεγιατανέα
τουςκαθήκοντα.Τηνδύσκοληπερίοδοπουανέλαβαν
αμφότεροι οι διευθυντές χρήσιμη ησυμβουλή και η
ευλογίατουΜητροπολίτη,μετηνευχήναπάνεόλα
καλά!
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Πρώτη συνέντευξη του αντιδημάρχου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Καλλίστρατου Γρηγοριάδη στον ΑΚΟΥ 99.6

Σε 6 μήνες έρχονται: εφαρμογή υιοθεσίας αδέσποτων, ίντερνετ 
WiFi και μια σύγχρονη ιστοσελίδα με πολλαπλές υπηρεσίες

Ένα σύντομο περί-
γραμμα των αρμοδιοτή-
των αλλά και των στόχων 
της νέας αντιδημαρχίας 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης, Ψηφιακής Πολιτι-
κής και Καινοτομίας, έθε-
σε στην πρώτη του συνέ-
ντευξη μετά την ανάληψη 
των καθηκόντων του, ο 
Καλλίστρατος Γρηγο-
ριάδης, μιλώντας στην 
ραδιοφωνική εκπομπή 
ΛΑΪΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον 
ΑΚΟΥ 99,6 το μεσημέρι 
της Πέμπτης. Ανανέωση 
της ιστοσελίδας του δή-
μου, ειδική εφαρμογή 
για υιοθεσία αδέσποτων, 
λειτουργικό wifi, αντικατά-
σταση των ενημερωτικών 
ηλεκτρονικών πινακίδων 
στις εισόδους της πόλης είναι κάποιοι από τους πρώτους στόχους, 
που σε διάστημα 6 μηνών πρέπει να «τρέξουν» σύμφωνα με τον κ. 
Γρηγοριάδη. Φυσικά υπογράμμισε την ανάγκη κατάθεσης μελετών 
για να ενταχθούν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης» 
και ζήτησε από όλες τις παρατάξεις να συνδράμουν δημιουργικά με 
κατάθεση προτάσεων.

Ένας νέος άνθρωπος σε μια νεοσύστατη αντιδημαρχία. 
Πώς προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας της και γιατί εκτιμάτε ο 
δήμαρχος επέλεξε εσάς;

Πρόκειται όντως για μια νέα αντιδημαρχία, το κομμάτι όμως της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υπήρχε στην αντιδημαρχία Τεχνικών 
Έργων και αποσπάστηκε προσθέτοντας την καινοτομία και την 
ψηφιακή πολιτική  για να δημιουργηθεί το νέο αυτό «χαρτοφυλά-
κειο». Ο δήμαρχος, είχε θέσει προεκλογικά ως βασικό στόχο την 
προώθηση της ψηφιακής πολιτικής, η πανδημία επιτάχυνε τις κα-
ταστάσεις και έκανε ακόμη μεγαλύτερη της ανάγκη να τρέξουν όλα 
αυτά τα προγράμματα.   Από τον Σεπτέμβριο 2019, ο δήμαρχος με 
είχε ορίσει ως εκπρόσωπο του δήμου Βέροιας στο Δίκτυο Έξυπνων 
Πόλεων, που μαζί με τα  Τρίκαλα είμαστε  ιδρυτές και πρωτοπόροι 
αυτής της δράσης. Επομένως συνεχίζουμε πλέον πιο εντατικά τον 
σχεδιασμό που είχαμε θέσει ούτως ή άλλως.

Ποια είναι τα πρώτα πράγματα που προχωρείτε να υλοποι-

ήσετε και με τι χρονοδιάγραμμα;
Με τους συνεργάτες μου στην Διεύθυνση Πληροφορικής και 

Προγραμματισμού, έχουμε ήδη θέσει τους πρώτους στόχους για 
τους επόμενους 6 μήνες. Χωρίσαμε τους στόχους σε δύο κατηγο-
ρίες, αυτούς που αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον του δήμου και 
το εσωτερικό. Στην πρώτη κατηγορία εντάξαμε μέσα στο επόμενο 
εξάμηνο τον επανασχεδιασμό της ιστοσελίδας του δήμου, αφού 
θα πρέπει να γίνει πιο σύγχρονη, λειτουργική και εύχρηστη για 
τους δημότες. Μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί στην ενημέρωση, ώστε 
να μπορεί ο δημότης να ενημερώνεται για ότι αφορά την καθημε-
ρινότητα του δήμου. Επίσης θέλουμε να εντάξουμε το κομμάτι των 
ηλεκτρονικών πληρωμών, όπου θα μπορεί ο δημότης να πληρώσει 
πρόστιμα τροχαίας και δημοτικής αστυνομίας, κάρτα στάθμευσης 
κ.λ.π.  Επίσης μέσα στην ιστοσελίδα θα υπάρχει το πρόγραμμα 
διαχείρισης αιτημάτων των πολιτών, που θα μπορούμε να δεχτού-
με προτάσεις και παρατηρήσεις του κάθε δημότη για ζητήματα της 
πόλης.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά το εσωτερικό περιβάλλον του 
δήμου και σε αυτό εντάσσουμε την προσπάθεια αξιοποίησης του 
υφιστάμενου υλικού και εφαρμογών, αλλά και της εκπαίδευσης του 
προσωπικού. 

Έχουν διατεθεί αρκετά χρήματα στο παρελθόν για το δω-
ρεάν ασύρματο δίκτυο ίντερνετ(Veria wifi) το οποίο όμως δεν 

είναι λειτουργικό. Προτίθεστε να κάνετε κάτι;
Θα προχωρήσουμε στην αναβάθμιση του Veria wifi, προκειμέ-

νου να είναι λειτουργικό και να εξυπηρετεί τους πολίτες. Παράλληλα 
υπάρχει και ένα ακόμη ευρωπαϊκό πρόγραμμα το WiFi for you, στο 
οποίο είναι δικαιούχος ο δήμος Βέροιας και θα δοθεί πρόσβαση στο 
ίντερνετ σε περιοχές περιμετρικά της πόλης, όπου δεν υπάρχει κα-
θόλου υπηρεσία ίντερνετ αυτή την στιγμή.

Η νέα αντιδημαρχία θα μπορούσε να συνδράμει στην επί-
λυση ή ανακούφιση κάποιου από τα μείζονα προβλήματα της 
Βέροιας;

Γνωρίζουμε όλοι το δυσεπίλυτο πρόβλημα των αδέσποτων, αλλά 
παράλληλα και την νομοθεσία που δεν αφήνει στους δήμους πολλά 
περιθώρια δράσης. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα προσπαθήσουμε 
να κάνουμε το καλύτερο δυνατό δημιουργώντας μια ιστοσελίδα 
για την υιοθεσία αδέσποτων ζώων, που θα είναι και στην αγγλι-
κή γλώσσα, θα υπάρχουν φόρμες για εκδήλωση ενδιαφέροντος 
υιοθεσίας, αλλά και για εθελοντές που επιθυμούν να βοηθήσουν. 
Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα θα «τρέξει» σε συνεργασία με τον 
αντιδήμαρχο Ηλία Τσιφλίδη. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα 
συγκεντρώσουμε στο κυνοκομείο όλο το απαιτούμενο υλικό(φωτο-
γραφίες και στοιχεία για το κάθε σκυλί), προκειμένου στο εξάμηνο 
να λειτουργεί η εφαρμογή. Πρόκειται για μια λύση που είναι νόμιμη, 
ηθική και προς όφελος και των ζώων και των ανθρώπων, παρακά-
μπτοντας τις δυσκολίες που μας δημιουργεί το νομικό πλαίσιο για 
την αντιμετώπιση του θέματος των αδέσποτων. 

Τι ενέργειες και πρωτοβουλίες θα πάρετε για την χρηματο-
δότηση αυτών των δράσεων;

 Αναμένουμε την πρόσκληση για την ένταξη δράσεων στο χρη-
ματοδοτικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Συγκεκριμένα μια 
σειρά από εφαρμογές όπως η διαχείριση αιτημάτων των πολιτών, 
έξυπνο παρκάρισμα(θα μπορεί κάποιος από το κινητό του να δει 
αν π.χ. στην Μητροπόλεως  υπάρχει διαθέσιμη θέση στάθμευσης), 
έξυπνος φωτισμός, αντικατάσταση των παλαιών ηλεκτρονικών 
πινακίδων στις εισόδους τις πόλεις με νέες που θα έχουν την δυνα-
τότητα να παρέχουν μεγάλη γκάμα πληροφοριών. Υπήρχε ήδη μια 
προεργασία, αλλά πλέον εντατικά θα ετοιμάσουμε επιπλέον μελέτες 
για να αξιοποιήσουμε το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Θα είστε ανοιχτός να υιοθετήσετε ιδέες και προτάσεις άλ-
λων παρατάξεων;

Ήδη το έχω ζητήσει σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, 
αλλά μετά την ανάληψη της αντιδημαρχίας θα αναλάβω πρωτοβου-
λία να καλέσω τους επικεφαλής να ακούσω τις προτάσεις τους και 
ελπίζω να συνδράμουν θετικά.  

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Πρόωρη σύνταξη με «αναγνώριση» πλασματικών ετών 
–Ποιους εργαζομένους συμφέρει

«Διαβατήριο» για πρόωρη έξοδο στη σύνταξη αποδεικνύονται τα 
πλασματικά έτη. Ξεκλειδώνουν την πόρτα για συνταξιοδότηση θεμε-
λιώνοντας δικαίωμα για τους ασφαλισμένους, ενώ αυξάνουν και το 
προσδοκώμενο ποσό της σύνταξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ασφαλι-
σμένοι μπορούν να κερδίσουν με εξαγορά μέχρι και 10 χρόνια πλασμα-
τικών ετών ασφάλισης βγαίνοντας νωρίτερα στη σύνταξη.

Η χρήση πλασματικών ετών συμφέρει τους ασφαλισμένους σε όλα 
τα ταμεία οι οποίοι πρόκειται να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 
εξαγοράζοντας ή αναγνωρίζοντας χρόνο.

Η επιλογή αυτή είναι συμφέρουσα κυρίως για όσους συμπληρώνουν 
με τα πλασματικά πλήρη 40ετία ασφάλισης. Έτσι, με ταυτόχρονη συ-
μπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας συνταξιοδοτούνται.  Επίσης και για 
γονείς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που θεμελιώνουν αναδρομικά με 
ανήλικο και διατάξεις του 2011 και του 2012, ώστε συμπληρώνοντας τα 
αντίστοιχα όρια ηλικίας εντός του 2019 να αποχωρήσουν.

Το συνολικό ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δό-
σεις όσοι είναι και οι μήνες που αναγνωρίζονται. Εναλλακτικά καταβάλ-
λεται εφάπαξ μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης 
αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς.

Οι κατηγορίες εργαζομένων που έχουν όφελος 
Η υποβολή αιτημάτων για εξαγορά πλασματικών ετών αποβαίνει σε 

ιδιαίτερο όφελος για τις εξής κατηγορίες:
-Γονείς ανηλίκων στο Δημόσιο που με τη χρήση αυτών θεμελιώνουν 

αναδρομικά το 2010, το 2011 ή το 2012.
-Μητέρες ανηλίκων στο ΙΚΑ που συμπληρώνουν με την εξαγορά 

5.500 ημέρες αναδρομικά το 2010 ή το 2011 για τη θεμελίωση του δικαι-

ώματος.
-Μητέρες ανηλί-

κων σε ΔΕΚΟ-Τρά-
πεζες που συμπλη-
ρώνουν αναδρομι-
κά 25ετία το 2011 ή 
το 2012.

-Άνδρες δημόσι-
οι υπάλληλοι για τη 
συμπλήρωση 35ε-
τίας.

-Άνδρες ασφα-
λισμένοι σε ΙΚΑ και 
ΟΑΕΕ που με την 
εξαγορά συμπλη-
ρ ώ ν ο υ ν  3 5 ε τ ί α 
(10.500 ημέρες α-
σφάλισης) έως την 
31/12/2012.

-Ασφαλισμένοι σε ΕΤΑΑ ή ΟΑΕΕ για τη συμπλήρωση 35ετίας ανα-
δρομικά το 2011 ή το 2012.

-Ασφαλισμένοι όλων των Ταμείων συμπληρώνουν 40ετία με την 
εξαγορά.

-Αγρότες που μπορούν να «μεταφέρουν» χρόνια από τον κλάδο 
πρόσθετης στον κλάδο κύριας ασφάλισης εξαγοράζοντας τις οφειλές 
τους και «κερδίζοντας» έως και 10 χρόνια ασφάλισης.

Μητέρες ανήλικων: Τι άλλες δυνατότητες τους δίνονται
Ειδικά για τις μητέρες των οποίων τα παιδιά ενηλικιώθηκαν μετά 

την 1/1/2011, υπάρχει και η δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών 
ασφάλισης όπως για παράδειγμα για σπουδές, κενά ασφάλισης, επιδο-
τούμενη ανεργία κ.ά.. Μ’ αυτό τον τρόπο μπορούν να συμπληρώνουν 
τα απαιτούμενα ένσημα των 5.500 ημερών ασφάλισης.   

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 ΒΕΡΟΙΑΣ

Τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας εκφράζουν 
την οδύνη τους για την απώλεια της Δικηγόρου Ebru Timtik, 
που πέθανε έπειτα από 238 μέρες απεργίας πείνας, στην 
Τουρκία. Παρακολουθώντας συγκλονισμένοι το μέγεθος 
της παραβίασης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμά-
των στη γείτονα χώρα, συμπεριλαμβανομένου αυτού της 
δίκαιης δίκης, εκφράζουμε την εναντίωση μας και τον απο-
τροπιασμό μας για όλες τις απάνθρωπες και παράνομες 
πρακτικές που οδηγούν ακόμη και στην φυσική εξόντωση 
όσων αντιδρούν σε αυτές.

Η Εμπρού Τιμτίκ (Ebru Timtik), ήταν Δικηγόρος, μέλος 
του Νομικού Γραφείου του Λαού. Η ίδια, μαζί με τον επίσης 
φυλακισμένο Δικηγόρο Αϊτάτς Ουνσάλ (Aytaç Ünsal), πραγ-
ματοποιούσε απεργία πείνας αντιτιθέμενη στην παράνομη 
δίκη και καταδίκη της, που είχε σκοπό να την τιμωρήσει για 
το γεγονός ότι υπερασπιζόταν πολιτικά διωκόμενους από 
το καθεστώς Ερντογάν, για το γεγονός ότι  αντιστεκόταν με 
την ιδιότητα της ως δικηγόρος στις διώξεις της τουρκικής 
κυβέρνησης, την καταστολή, τις φυλακίσεις, τα βασανιστή-
ρια, στο όνομα της αντιμετώπισης της «τρομοκρατίας», α-
γωνιζόμενη για την προάσπιση του Κράτους Δικαίου και την 
προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας εκ-
φράζει την αλληλεγγύη του στους Τούρκους Συναδέλφους 
Δικηγόρους, αλλά και σε κάθε πολίτη της γείτονας χώρας 
που διώκεται παράνομα για την πολιτική του δράση ή για 
τις ιδέες του με κατάφορη παράβαση κάθε έννοιας δικαίου. 
Καταγγέλλει τις αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις του Τουρκι-
κού Κράτους που περιστέλλει τις δημοκρατικές ελευθερίες, 
μετερχόμενο κάθε μέσο παραβίασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, επιτιθέμενο σε κάθε φωνή που αντιστέκεται 
στην παραβίαση θεμελιωδών αρχών του Δικαίου, ακόμη και 
σε όσους που από την επιστήμη και από το λειτούργημα 
τους έχουν ταχθεί να υπηρετούν τις αρχές αυτές, υπερα-
σπιζόμενοι κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη το δίκαιο, τους 
Δικηγόρους.

Τα μάτια της Εμπρού έκλεισαν, τα δικά μας όμως δεν 
γίνεται να κλείσουν απέναντι  σε ένα ακόμη θύμα της παρα-
βίασης κάθε έννοιας δικαίου. 

Γι’ αυτό καλούμε όλους όσους λειτουργούν και δρουν 
στους ευρωπαϊκούς θεσμούς που κατά δήλωση τους εν-
διαφέρονται βαθιά για την διασφάλιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ανά τον κόσμο να μην αποστρέψουν το βλέμ-
μα τους από την πραγματικότητα και να αναλάβουν κάθε 
πρωτοβουλία που αρμόζει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ  
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΡΤΣΙΟΥ

ΟΙ ΕΥΧΟΥΛΗΔΕΣ 2: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ 
(ΜΕΤΑΓΛ)

TROLLS WORLD TOUR 
Προβολές:    Πέμπτη 3/9 – Δευτέρα 7/9 – Τρίτη 

8/9 στις 20.00
(Θερινή αίθουσα – Μη υποχρ, χρήση μάσκας) 
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕΟΧΑ-
ΡΙΔΟΥ, ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΣΚΑΛΚΩΤΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΨΥΧΡΑΜΗΣ, ΑΓΓΕ-
ΛΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΜΠΟΣΙΝΑΣ, ΑΡΗΣ ΠΛΑ-
ΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ, ΖΕΡΟΜ ΚΑΛΟΥΤΑ

 AFTER 2: ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
AFTER WE COLLIDED
Σκηνοθεσία: ΡΟΤΖΕΡ ΚΑΜΠΛ
Σενάριο: ANNA TONT
Ηθοποιοί: ΤΖΟΣΕΦΙΝ ΛΑΝΓΚΦΟΡΝΤ, ΧΙΡΟ ΦΑ-

ΪΝΣ ΤΙΦΙΝ
Προβολές :    Πέμπτη 3/9, Δευτέρα 7/9 - Τρίτη 8/9 

στις 21.45
Παρασκευή 4/9 και Σάββατο 5/9 στις 20.00 και 22.00
Κυριακή 6/9 και  Τετάρτη 9/9 στις 21.00
 (Θερινή – Μη υποχρ, χρήση μάσκας) 
(Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή θα γίνει 

στην Αίθουσα 1 με χρήση Μάσκας)

TENET 
Προβολές:    Καθημερινά στις 21.00 (αιθ1 – Υποχρ, 

χρήση μάσκας)  και (Θερινή ανάλογα με την διαθεσι-
μότητα)

Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ
Ηθοποιοί: ΚΕΝΕΘ ΜΠΡΑΝΑ, ΡΟΜΠΕΡΤ ΠΑΤΙΝ-

ΣΟΝ, ΑΑΡΟΝ ΤΖΟΝΣΟΝ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΝΤΕΜΠΙΚΙ, ΜΑ-
ΪΚΛ ΚΕΪΝ, ΤΖΟΝ ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ, ΚΛΕΜΕΝΣ 
ΠΟΕΣΙ, ΝΤΙΜΠΛ ΚΑΠΑΝΤΙΑ

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 

πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρα-
κάτω σύνδεσμο: http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 
Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     3/9/20 - 9/9/20

Μετά  από την ανακοίνωση  (Τετάρτη 2/9 , ώρα 7.00μ.μ)  της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για τον αριθμό κρουσμάτων COVID 
19 στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και εν’ όσω βρισκόταν σε εξέλιξη 
η πρώτη συναυλία του φεστιβάλ «Βέροια εύηχη πόλη» , το Αφιέρωμα 
στον Θάνο Μικρούτσικο  , 

και  μετά από την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου 
Βέροιας περί αναστολής των εκδηλώσεων στο θέατρο ‘Άλσους , ανακοι-
νώνουμε τα εξής: 

Αναστέλλονται οι δύο επόμενες συναυλίες του Φεστιβάλ Βέροια Εύηχη 
Πόλη  και συγκεκριμένα : η συναυλία «TANGO και ΛΑΙΚΑ» με τη Ζωή Τη-
γανούρια, κουαρτέτο εγχόρδων  και το Στάθη Γκαντζούρα που επρόκειτο 
να πραγματοποιηθεί σήμερα , Παρασκευή 4/9, ώρα 9.00μ.μ.  Επίσης η 
συναυλία με τον Σταύρο Ξαρχάκο «5 λαϊκές μορφές ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ , ΘΕ-
ΟΔΩΡΑΚΗΣ , ΞΑΡΧΑΚΟΣ,ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ,ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ με τρόπον εντόνως 
ερωτικόν» που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί  την Κυριακή στις 6/9 . 

Ακυρώνεται η συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ 
, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5/9 στο Μουσείο Βασιλι-
κών Τάφων των Αιγών , με αποκλειστική ευθύνη της ΕΡΤ.

Σχετικά με τα σχόλια περί τήρησης ή μη των μέτρων ασφαλείας και 
του «κλίματος» που δημιουργείται τεχνηέντως από κάποιους , έχουμε να 
δηλώσουμε τα εξής :

Στη συναυλία – Αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο , τηρήθηκαν αυστηρά 
όλα τα προβλεπόμενα μέτρα (απόφαση  ΥΠΠΟΑ  : Ημ/νία 23/06/2020  
Α.Π. : ΥΠΠΟΑ/ ΓΓΓΣΠ/312359/1536  Hμ/νία Έκδοσης: 23/06/2020 και θέ-
μα  «ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΩΝ , ΘΕΑΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ » ) περί μη διάδοσης του 
COVI 19 , δηλαδή:  

• Το θέατρο ‘Αλσους λειτουργεί φέτος το καλοκαίρι  βάσει ειδικών πρω-
τοκόλλων    και συγκεκριμένου πλάνου διαχείρισης , όμοιο με αυτό της 
Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων , το οποίο έχει εγκρίνει η Γενική Γραμ-
ματεία Πολιτικής Προστασίας και το οποίο προβλέπει λεπτομερείς παρεμ-
βάσεις και αυξημένη επιτήρηση στο χώρο  . Βάσει του προαναφερόμενου 
σχεδίου-πλάνου ( το οποίο έχει ψηφίσει το Δ.Σ. της επιχείρησης ) εργα-
στήκαμε οι άνθρωποι της ΚΕΠΑ από τον μήνα Μάιο , ώστε να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με ασφάλεια οποιαδήποτε εκδήλωση δική μας ή τρίτου . 

•  Η  απόφαση  ΥΠΠΟΑ  : Ημ/νία 23/06/2020  Α.Π. : ΥΠΠΟΑ/ ΓΓΓ-
ΣΠ/312359/1536  Hμ/νία Έκδοσης: 23/06/2020 και θέμα  «ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΩΝ , ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑ-
ΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ »   για τα ανοιχτά θέατρα προβλέπει 
πληρότητα έως 75%. Στην εκδήλωσή μας το θέατρο λειτούργησε με πλη-
ρότητα 55%. Από τις 1750 θέσεις του θεάτρου χρησιμοποιήθηκαν οι 850.

• Δικαίωμα εισόδου στον χώρο είχαν μόνο οι κάτοχοι εισιτηρίου μηδενι-
κής αξίας και  κάρτας ελεύθερης εισόδου (ειδικές ομάδες)  .

• Όλα τα εισιτήρια μέσω VIVA.GR αφορούσαν  συνολικό αριθμό θέσε-
ων  500 .

• Η προσέλευση στο χώρο της εκδήλωσης έγινε  1 ώρα πριν την έναρ-
ξή της, ώστε να υπάρχει ασφαλής ροή.

• Η χρήση μη ιατρικής μάσκας ήταν υποχρεωτική κατά την είσοδο , έξο-
δο καθώς και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, για όλους.

• Κατά την αναμονή για την είσοδό των θεατών τηρούνταν (αυστηρά ) 
αποστάσεις τουλάχιστον ενάμιση (1,5) μέτρου, μεταξύ των εισερχόμενων.

• Έγινε θερμομέτρηση σε όλους τους παριστάμενους.
• Έγινε εκ των προτέρων σύσταση  και  δημόσια έκκληση σε όσους 

έχουν συμπτώματα βήχα , λοίμωξης του αναπνευστικού ή πυρετό να μην 
προσέλθουν στην εκδήλωση.

• Στον χώρο του θεάτρου υπήρχε η ομάδα εθελοντών – διασωστών 
ΠΡΟ.ΤΕ.Κ.Τ.Α., παρουσία νοσηλεύτριας και ιατρού , προληπτικά.

• Το θέατρο απολυμάνθηκε από ειδικό πιστοποιημένο συνεργείο πριν 
και μετά από την εκδήλωση. 

• Στη συναυλία εργάστηκαν συνολικά 49 άνθρωποι : 8 άτομα από το 
προσωπικό της ΚΕΠΑ , 16 φύλακες από  πιστοποιημένες εταιρείες φύλα-
ξης , 10 εθελοντές – διασώστες από την ομάδα ΠΡΟ.ΤΕ.ΚΤΑ, 1 ιατρός, 1 
νοσηλεύτρια   , 6 τεχνικοί για την ηχοφωτιστική κάλυψη και ασφάλεια, 2 
άτομα από πιστοποιημένο συνεργείο καθαριότητας ειδικά για τους χώρους 
υγιεινής και 5 εθελοντές .

• Υπήρχαν απολυμαντικά μέσα , αντισηπτικά υγρά και επιπλέον μά-
σκες  (για όσους δεν έφεραν μαζί τους) .

Πρίν από την εκδήλωση 
• Ενημερώθηκαν δια ζώσης και εγγράφως όλοι οι αρμόδιοι Φορείς : 

Αστυνομική Δ/νση , Τροχαία , Πυροσβεστική Υπηρεσία.
• Ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ.
• Ενημερώθηκε εγγράφως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας .
• Έγινε αυτοψία και γενική πρόβα για τη διαχείριση του κόσμου μία 

μέρα νωρίτερα.
Αγαπητοί συμπολίτες , 
Η ΚΕΠΑ ,  οι άνθρωποί της  , κάναμε  όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

ώστε ο θεσμός που εσείς αγκαλιάσατε και  αναδείξατε ως τον  πρώτο 
, τον πιο αγαπημένο της πόλης και της περιοχής  , η Εύηχη πόλη , να 
πραγματοποιηθεί έστω και  κάτω από αυτές τις συνθήκες . Βασικό μέ-
λημα μας ήταν και  είναι να συνεχίσουμε να υπηρετούμε τον κοινωφελή 
σκοπό μας ,με έμφαση στο αυτονόητο : Δωρεάν – ελεύθερη πρόσβαση 
στις εκδηλώσεις ..Δικαίωμα όλων και κοινό αγαθό η ανοικτή πρόσβαση 
στον Πολιτισμό , σε ασφαλείς συνθήκες. Είμαστε εδώ για να εργαστούμε 
για αυτό , είμαστε εδώ και απέναντι σε όποιον διασπείρει  ψεύδη , είμαστε 
εδώ και συνεχίζουμε…. Πολεμάμε τον ιό και τον φόβο , όχι μεταξύ μας . Ο 
φόβος δε σταματά το θάνατο , σταματά τη ζωή . Δε λέμε αντίο αλλά ..εις το 
επανιδείν !

Θεόφιλος Κορωνάς 
Πρόεδρος Δ.Σ ΚΕΠΑ 

ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΤΟΝ ΦΟΒΟ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ …
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Aποδοχή παραίτησης
 του Συμβούλου 

Κοινότητας Αλεξάνδρειας 
Σωτηρίου Παπαδόπουλου 

του Θωμά
Μετά την έγγρα-

φη δήλωση-παραί-
τηση που υπέβαλε 
ο Σύμβουλος Κοινό-
τητας Αλεξάνδρειας 
του Συνδυασμού 
«ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
του Δήμου Αλεξάν-
δρειας  Σωτήριος 
Παπαδόπουλος του Θωμά, στις 27 Αυγούστου 2020, ο δή-
μαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης προχώρησε με 
απόφασή του στην αποδοχή της παραίτησης του. 

Δεν θα 
υποδέχονται 

κοινό 
τα γραφεία 

του Βουλευτή 
Λ. Τσαβδαρίδη 

σε Βέροια 
και Αθήνα 

- Σύμφωνα με τις 
οδηγίες του Προέδρου 

της Βουλής

«Ενημερώνω όλες τις Ημαθιώτισσες και 
όλους τους Ημαθιώτες ότι μέσα στα πλαίσια 
της προληπτικής αντιμετώπισης με στόχο τον 
αποτελεσματικότερο περιορισμό της διασπο-
ράς του κορονοϊού και έπειτα και από σχετικές 
οδηγίες που δόθηκαν από τη Βουλή των Ελλή-
νων σε όλους τους Βουλευτές, 

τα πολιτικά μου γραφεία στη Βέροια και 
στην Αθήνα ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟ ΚΟΙ-
ΝΟ για το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι 
νεωτέρας. 

Ως εκ τούτου και με απόλυτο σεβασμό στη 
δημόσια υγεία, η επικοινωνία με μένα και τους 
συνεργάτες μου θα γίνεται πλέον είτε τηλεφω-
νικώς είτε διαδικτυακώς (μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή διαδικτυακής πλατφόρμας επι-
κοινωνίας).»

Διοίκηση Βοργιαζίδη: 
business as usual

Ετέθησαν πρόσφατα στον δη-
μόσιο διάλογο δύο διαφορετικά ε-
ρωτήματα. Και επειδή δεν αρέσκο-
μαι στον λαϊκισμό, το πρώτο αφο-
ρούσε στην απόφαση του Δήμου 
να προχωρήσει στις εκδηλώσεις 
της «Εύηχης Πόλης».

Έπρεπε να γίνει η εκδήλωση; 
Άποψη δική μου και των συνερ-
γατών μου είναι ότι με βάση την 
εικόνα του σήμερα προφανώς όχι! 
Είναι μια ενέργεια που σίγουρα  ε-
γκυμονεί  κινδύνους για την δημό-
σια ασφάλεια.

Ήταν παράνομη; Όχι φυσικά, 
με βάση τις οδηγίες των αρμοδίων 

φορέων, είναι σύννομη επιλογή. Μάλιστα πληροφορήθηκα από έγκυρες πηγές ότι 
καταβλήθηκε προσπάθεια να τηρηθούν τα μέτρα στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, 
με καλά αναλογικά αποτελέσματα.

Αυτά εν συντομία για το θέμα της εκδήλωσης και προφανώς συναινούμε στην 
ακύρωση όλων των επόμενων εκδηλώσεων για προληπτικούς και μόνο λόγους, 
όπως άλλωστε ήδη έχουμε τοποθετηθεί αρμοδίως.

Το δεύτερο θέμα που απασχόλησε τον δημόσιο διάλογο ήταν οι επιλογές στελε-
χών για την επόμενη χρονιά.

Παρακάμπτω τα όσα έλαβαν χώρα στο ψηφοδέλτιο της κατ’ ευφημισμό “α-
ξιωματικής» αντιπολίτευσης και τα οποία γελοιοποιούν την επιλογή στελεχών, 
θέτοντας ως μοναδικό κριτήριο την οικονομική τακτοποίηση και αν δεν κάνω λάθος 
ανάγνωση, τον διασυρμό κάποιων στελεχών της ομάδας, εις εξόφληση άγνωστων 
σε εμάς κομματικών λογαριασμών. Θεωρώ τραγικό όμως το ότι στην λογική αυτή 
μπήκε και ο Δήμαρχος με την «τακτοποίηση» στεναχωρημένων, απαξιώνοντας 
ακόμη περισσότερο την ήδη απαξιωμένη στα μάτια της κοινωνίας εικόνα των υ-
παρχόντων στελεχών.

Σε ότι αφορά την επιλογή και δύο επιπλέον αντιδημάρχων, ανεβάζοντας τον 
αριθμό από επτά (7) σε εννέα (9). Είναι φανερό ότι επιλέγονται με βάση τις κομ-
ματικές ισορροπίες, τις τακτοποιήσεις (οικονομικές κύρια, αλλά και υπαρξιακές σε 
ορισμένες περιπτώσεις) των στελεχών, αυτό όμως που απουσιάζει ολοκληρωτικά, 
είναι η σχετικότητα των επιλεγέντων με το αντικείμενο, καθώς επίσης και ο ετήσιος 
δημόσιος απολογισμός δράσης, αν υπήρξε δράση.

Είναι μακράν της λογικής επιλογών για το συμφέρων του Δήμου συνολικότερα. 
Επικρατεί η λογική του να πάρουν όλοι μερίδιο εξουσίας και προνόμια.

Παράλληλο και συναφές θέμα είναι η πρόσληψη ειδικού συνεργάτη του Δημάρ-
χου, δημοσιογράφου. Είναι άξιο απορίας, ο Δήμος έχει την ευτυχία να έχει πλεόνα-
σμα ικανότατων δημοσιογράφων και μάλιστα όλων των αποχρώσεων. Αναφέρομαι 
στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα πράγματα και στον τρόπο που τα παρουσι-
άζουν και είναι θετικό ως γεγονός. Τι ακριβώς θα προσθέσει η νέα συνεργάτης 
(όπως ακούγεται) που έλειπε σήμερα; Το όλο έργο περιγράφεται σε μια σελίδα με 
μεγάλα γράμματα! Εκτός και αν επρόκειτο για προεκλογική υπόσχεση έναντι στή-
ριξης, οπότε και με βάση την λογική των «τακτοποιήσεων», είναι απολύτως λογική 
η επιλογή. Με μία επισήμανση ότι τις προσωπικές του υποχρεώσεις, καλό και έντι-
μο πολιτικά θα ήταν να τις πλήρωνε ο Δήμαρχος από την τσέπη του και όχι από τα 
πενιχρά έσοδα του Δήμου.

Πάντως, δεν μας προκαλούν καμία έκπληξη αυτές οι πρακτικές της διοίκησης 
Βοργιαζίδη. Είναι οι συνηθισμένες. Business as usual...

Είναι πλέον έκδηλη η πορεία αποσύνθεσης της δημοτικής Αρχής. Οι πολίτες 
θέλω να πιστεύω και παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, θα δώ-
σουν την απάντηση που αρμόζει.

Αντώνης Μαρκούλης
Επικεφαλής δημοτικής παράταξης «Προτεραιότητα στον Πολίτη»

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωρ-

γίου και της Ελένης - Γεωργίας, το γένος 
Παύλου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΒΟΥΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Α-
ναστασίου και της Αικατερίνης, το γένος 
Χατσηαποστολίδου, που γεννήθηκε στην 
Κοζάνη και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται 

να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρ-
χείο Βέροιας.
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 5 

Σεπτεμβρίου 2020 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Φρειδερίκη 
Βασ. Λογα σε ηλικία 82 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Επαναληπτική 

Tακτική Γενική Συνέλευση 
Αρχαιρεσιών

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού του Λυκείου Ελληνίδων Βέ-
ροιας ,λόγω μη απαρτίας, καλούνται τα μέλη σε Επαναληπτική Tακτική Γε-
νική Συνέλευση Αρχαιρεσιών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020, στις 10&30 
π.μ., στον Κινηματογράφο  ΣΤΑΡ Μητροπόλεως  57   Βέροια.

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Πεπραγμένα του 2019
2. Eκλογή Προέδρου και Γραμματέων της Συνελεύσεως 
3. Aνάγνωση και Eπικύρωση των Πρακτικών της Ετήσιας Γενικής Συνέ-

λευσης του 2019
4. Aπολογισμός Eσόδων και Eξόδων του 2019
5.  Έκθεση Eξελεγκτικής Eπιτροπής 
6. Έγκριση των Πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της  

 Eξελεγκτικής Eπιτροπής από κάθε ευθύνη 
7. Έγκριση Προϋπολογισμού Eσόδων και Eξόδων του 2020
8. Εκλογή Eφορευτικής Eπιτροπής και Ψηφολεκτριών 
9. Εκλογή  13  Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς Εξελε-

γκτικής Επιτροπής
H Πρόεδρος

Ελλη Μάλαμα 
ΣHMEIΩΣH:Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα γίνει στο ισόγειο του κινη-

ματογράφου ΣΤΑΡ μέχρι τις 3 μμ .  Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιη-
θεί σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους και οδηγίες πρόληψης ,προ-
στασίας και υγιεινής που αφορούν στην αποτροπή διάδοσης της πανδημίας 
του Κορωνοϊού COVID-19. Σας παρακαλούμε να προσέρχεστε με μάσκα.

Σχολικά είδη για παιδιά που τα έχουν 
ανάγκη συγκεντρώνει το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας

Βρισκόμαστε λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αρκετά είναι τα 
βάρη και τα άγχη των γονέων εξαιτίας της επικρατούσας κατάστασης  των 
τελευταίων μηνών λόγω του κορονοϊού. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου 
Βέροιας έχοντας  καταγεγραμμένες ωφελούμενες οικογένειες οι οποίες διαβιούν 
στα όρια της φτώχειας, σας  καλεί να προσφέρετε σχολικά είδη, καινούρια ή 
μεταχειρισμένα σε καλή κατάσταση ώστε να  δώσουμε όλοι μαζί μια ανάσα στις 
οικογένειες  που υπάρχει πραγματική ανάγκη.. ανακουφίζοντας του γονείς και 
χαρίζοντας παιδικά χαμόγελα. Προτεινόμενα είδη: τετράδια, μπλοκ ζωγραφικής, 
μολύβια, στυλό, μαρκαδόροι, γεωμετρικά σχήματα, διαβήτη, σχολικά βοηθήμα-
τα, σχολικές τσάντες κ.α.

Για οποιαδήποτε πληροφορία διευκρίνιση, καλέστε στα τηλέφωνά των στε-
λεχών του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Ο Δήμος Βέροιας και το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο πλαίσιο της πράξης  «Δομή 
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου 
Βέροιας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Σταδίου 51, ΤΚ 59132 Τηλέφωνα :  2331353824, Αθανασία Λαμπριανίδου
2331353811, Δήμητρα Καρατζά Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 π.μ.-17:00 

μ.μ.e-mail: koinoniko.pantopoleio@veria.gr www.facebook.com/koinoniko.
pantopoleio.veria

Από την Φιλόπτωχο 
Κυριών Βέροιας

Θεία
λειτουργία 

για το Γενέσιον
 της Θεοτόκου 
στην Παναγία 
Περίβλεπτο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος 
Κυριών Βέροιας, προσκαλεί τους φίλους, τις φίλες και 
συνδρομήτριες, στην καθιερωμένη θεία λειτουργία για το 
ΓΕΝΕΣΙΟΝ της ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, που θα τελεστεί 
στις 8 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, στον ιερό ναό 
της Παναγίας Περίβλεπτου, ακολουθώντας  τις οδηγίες  
του ΕΟΔΥ   ( σε ότι αφορά τη χρήση μάσκας και τις απο-
στάσεις) Η δεξίωση μετά τη θεία λειτουργία αναβάλλεται για 
την ασφάλεια όλων μας.  

                                      ΤΟ Δ.Σ    

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΕΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΑΥΙΔ 

ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ

Η ΤΙΜΙΑ ΚΑΡΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΔΑΒΙΔ 
ΤΟΥ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑ ΡΙΖΩΜΑΤΑ
Το Σάββατο 12 Σε-

πτεμβρίου 2020 και ώρα 
07.30 στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Δαβίδ και Αγίας Άννης 
στα Ριζώματα θα γίνει η 
υποδοχή της Τίμιας Κά-
ρας του Οσίου Δαβίδ του 
εν Ευβοία.

Πρόγραμμα Ιερών Α-
κολουθιών:

Το Σάββατο 12 Σε-
πτεμβρίου 2020, ώρα 
07.30 άφιξη-υποδοχή 
Τιμίας Κάρας του Οσίου 
Δαβίδ του εν Ευβοία και 
εν συνεχεία Όρθρος και 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Βεροίας και Ναούσης Παντελεήμονος.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

 Το Σάββατο 5 
Σεπτεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργή-
σει  στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Γεωργίου 
στη Νεάπολη Θεσ-
σαλονίκης, όπου θα 
τελεστεί το τεσσαρα-
κονθήμερο Μνημό-
συνο της κατά σάρκα 
αδελφής του, μακα-
ριστής Δέσποινας 
Δερμεντζόγλου.

Την Κυριακή 6 
Σεπτεμβρίου  το 
πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων 
Νεομαρτύρων Χαλάστρας.

Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 7:00 μ.μ. στο Βήμα 
του Αποστόλου Παύλου στη Βέροια θα τελέσει Αγιασμό για 
την έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου 
της Ιεράς Μητροπόλεως. 

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Γεννεσίου της Θεοτόκου Μαλγάρων. 

 Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Γεννεσίου της Θεοτόκου στο 
Πλατύ. 

 Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στις 6:30 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον Εσπερινό και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά 
του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον υπό κατασκευή 
ναό του) στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στη Βέροια.

 Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Οσίου Δαβίδ και Αγίας Άννης στα Ριζώματα, 
όπου και θα υποδεχθεί την τιμία κάρα του Οσίου Δαβίδ 
από την Εύβοια.

 Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργή-
σει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου Βεροίας, όπου στο τέλος θα τελέσει 
Μνημόσυνο για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ελληνισμού 
της Μικράς Ασίας.
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ΞΥΠΟΛΥΤΕΣ  
ΣΚΕΨΕΙΣ…
Στα κορίτσια της Ροδόκλειας 
τη Λίζα & την Όλγα

Έβλεπα τα πουλιά που πετούσαν 
κι` έψαχνα να βρω το βάρος που κουβαλούν 
οι άνθρωποι στις καρδιές τους.

Ο στεναγμός με βρήκε πίσω απ` το παράθυρο,
ανάμεσα στα τετελεσμένα και τα μελλούμενα, 
με δώδεκα λαϊκά τραγούδια στη φωνή μου 
προστατευμένα…

Έβλεπα την επιδημία
στη διασταύρωση «ΤΩΡΑ και ΕΠΕΙΤΑ»
να διαιρεί τις στιγμές της τεχνολογικής 
παντοδυναμίας
με τα ζουζούνια 
και την υπεροψία των θνητών του φθινοπώρου.

Στο «Μη καταστρέφετε το πράσινο»  
ζούσαν οι μέλισσες,
στα σπίτια των λουλουδιών 
και αδιαφορούσαν για τα
εικοσιτετράωρα των ανθρώπων 
και του Κόσμου τα αυριανά. 

Δύσκολες που είναι οι Κυριακές και
 μ` αγκομαχητά,
στις άκαμπτες διενέξεις τους με την
 καθημερινότητα!

Ένα άλλο δωμάτιο θέλω!
Δίπλα στα μαγαζιά με τα ενοικιαζόμενα 
ποδήλατα.
Δίπλα στην νεόδμητη οικοδομή 
των ερωτηματικών βλεμμάτων.

Εκεί,  
που μπορούν να βρουν θέση τα σφάλματα
που ζητιανεύουν μια συγχώρεση από το Χρόνο. 

Λες να χαλάσει ο καιρός; σκεφτόμουν έπειτα…
Νύχτωσε πάλι. 
Όπως Πάντα νύχτωσε!!!

Γιάννης Ναζλίδης

Την Δευτέρα στην 
Αλεξάνδρεια

Ψεκασμός 
ULV 

(υπερμικρού 
όγκου) 
για την 

αντιμετώπιση 
Ακμαίων 

κουνουπιών

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώνεται 
ότι θα πραγματοποιηθεί ψεκασμός ULV για 
την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών, 
από τον ανάδοχο φορέα του προγράμματος 
καταπολέμησης κουνουπιών της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, το βράδυ της Δευτέ-
ρας 7 Σεπτεμβρίου 2020 από τις 23:30 μ.μ. 
μέχρι τις 01:00 π.μ. στην κατοικημένη περιοχή 
της Αλεξάνδρειας που περικλείεται από τις 
οδούς Μ. Αλεξάνδρου – 28ης Οκτωβρίου και 
Ελευθερίου Βενιζέλου, όπως αποτυπώνεται 
στο συνημμένο χάρτη, με χρήση εγκεκριμένου 
βιοκτόνου σκευάσματος.

Προσοχή, θα πρέπει να λαμβάνονται τα 
εξής μέτρα:

• Να μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα 
κατά την διάρκεια των ψεκασμών.

• Να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικια-
κής χρήσης (π.χ. ρούχα, παιχνίδια κ.τ.λ.) και 
τα κλιματιστικά να είναι κλειστά.

• Να δίδεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προ-
στασία των ατόμων με προβλήματα υγείας.

• Να απομακρύνονται τα μελισσοσμήνη 
από τις ψεκαζόμενες περιοχές.

Όροι και προϋποθέσεις εισόδου 
για την έκδοση άδειας διέλευσης 

οχημάτων στον πεζόδρομο 
του Εμπορικού Κέντρου

 Η Δημοτική Αστυνομία Βέροιας, εφαρμόζοντας την υπ΄α-
ριθμ’ 161/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, 
ενημερώνει τους δικαιούχους εισόδου στον πεζόδρομο του 
εμπορικού κέντρου να προμηθευτούν από την Υπηρεσία επί 
της οδού Κεντρικής 197 την προβλεπόμενη κάρτα άδειας διέ-
λευσης του πεζόδρομου και την μαγνητική κάρτα εισόδου, διότι 
από τις 07 Σεπτεμβρίου (καταληκτική ημερομηνία) 2020 και 
ώρα 09:00 θα ενεργοποιηθούν οι μπάρες ελέγχου πρόσβασης 
στον πεζόδρομο.

Α) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόκτηση της 
κάρτας:

1. Έντυπο Ε1 (Δ.Ο.Υ.).
2. Άδεια Κυκλοφορίας οχήματος.
3. Λογαριασμός παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας η άλλης ΔΕΚΟ.
4. Αστυνομική Ταυτότητα αιτούντος.
Β) Οι δικαιούχοι κάρτας απεριόριστης πρόσβασης-εισόδου στον πεζόδρομο είναι οι:
1. Μόνιμοι κάτοικοι του εμπορικού κέντρου  οι οποίοι έχουν ιδιωτικό παρκινγκ εντός του 

πεζοδρόμου.
2. Μόνιμοι κάτοικοι του εμπορικού κέντρου για είσοδο σε έκτακτες περιπτώσεις και μόνο 

για αποβίβαση, επιβίβαση ατόμων ή εμπορευμάτων. 
3. Δημόσιες Υπηρεσίες (ΕΛΑΣ, ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ.)
4. Σε εταιρίες Security, ιατρεία και κάποια καταστήματα.
Γ) Οι δικαιούχοι κάρτας περιορισμένης πρόσβασης-εισόδου  στον πεζόδρομο 

είναι  οι:
  1.   Ιδιοκτήτες φορτηγών που εξυπηρετούν καταστήματα του πεζοδρόμου.
  2.   Επιτηδευματίες που δραστηριοποιούνται στο εμπορικό κέντρο.
Η Παραμονή ή στάθμευση στον πεζόδρομο απαγορεύεται σε όλους.
Κάθε αναγκαία έκτακτη περίπτωση που τυχόν θα προκύψει και δεν προβλέπεται στις 

παραπάνω ρυθμίσεις (μετακόμιση, ανακαίνιση κλπ.) θα αντιμετωπίζεται μετά από επικοινω-
νία και συνεννόηση με την Δημοτική Αστυνομία .

Για περισσότερες πληροφορίες τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι : 2331350695, 
2331350610 και το e-mail : dim.astynomia@veria.gr.

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ευστάθιος Κελεσίδης
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CMYK

 Μετά από 15 χρόνια 
συνδικαλιστικής περιήγη-
σης, 24 χρόνια γάμου και 
27 χρόνια ως ελεύθερος 
επαγγελματίας κατέληξα: 
να ντύνομαι στη «μπου-
τίκ μπαμπάς & μαμά», 
να τρώω από το «μάρκετ 

πεθερός & πεθερά» και να σας «πολεμώ» με το 
πληκτρολόγιο μου».

Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 

κάποιοι αναγνώστες των «παχουλών» άρ-
θρων μου, με σταματάνε στο δρόμο και με «μα-
λώνουνε», δεν έχεις δώσει χρόνο στην κυβέρ-
νηση, από την αρχή είσαι απέναντί της, μου 
επισημαίνουνε!

Ο πρώτος λόγος φίλοι μου, είναι ότι κριτική, 
οι πάντες οφείλουμε να κάνουμε στην εκάστοτε 
κυβέρνηση, για να διορθωθεί, εάν είναι εφικτό, ή 
για αλλαγή γραμμής πλεύσης, σε συγκεκριμένες 
πολιτικές! 

Δεύτερη παρατήρηση, να «ψαχτούνε» για να 
διαβάσουνε παλαιότερες απόψεις μου, για την 
προηγούμενη κυβέρνηση της αριστεράς από τα 
λίντλ.

Τρίτη επισήμανση, σχολιασμό για ένα κόμμα 
που είναι στη φάση «βαδίζω και παραμιλώ», δεν 
έχει νόημα να κάνουμε. 

Ας ξεκαθαρίσουνε αρχικά τον Μινωικό και τον 
Μυκηναικό πολιτισμό και μετά τα λέμε!

Και ένας επιπλέον λόγος για όσους καταλά-
βουν.

Κάποτε σε ένα εργοτάξιο, κάποιοι «αντιδρά-
σανε» εναντίον ενός μηχανικού, γιατί μιλούσε «σε 
έντονο ύφος», σε νεότερο συνάδελφό του!

Απευθυνόμενοι στον νέο, του λένε.
Καλά εσύ δεν ενοχλείσαι για το πώς, σε συ-

μπεριφέρεται;
Καθόλου, απάντησε ο νεαρός και συνέχισε.
Ρωτήστε (τον μεγαλύτερο, τον φωνακλά),  σας 

παρακαλώ, να σας πει για ποιον νοιάζεται περισ-
σότερο!

Για όσους καταλάβανε!
Εξάλλου, έχω επισημάνει ότι μαζί με τα κιλά 

μου, πηγαίνουν ασορτί και τα έτη μου, οπότε δεν 
έχω κανένα λόγο, για να τρώω αμάσητα, ότι μου 
σερβίρουν, εξαιρείται το σάμαλι και το τζατζίκι!

Ας γίνω πιο συγκεκριμένος!
Δηλαδή, εσείς τα στελέχη της κυβερνώσας 

παράταξης, πιστεύετε πως εάν ο πρωθυπουργός 

«απέλυε» την υπουργό «γιατί δεν δουλεύουνε οι 
κάμερες στα σχολεία», θα είχε πολιτικό κόστος;

Σας πληροφορώ καθόλου και το γνωρίζετε!
Επιμένει, όμως να μην την «ανασχηματίζει».
Άρα, κάτι «παίζεται», κάποια συγκεκριμένη 

πολιτική πρέπει να εφαρμοστεί και όχι προς όφε-
λος της λαικής παιδείας!

Αλλάζουμε πεδίο! 
Πάρε στρατιωτικό εξοπλισμό από τη Γαλλία, 

παίξε το χαρτί της Γαλλίας, τώρα είναι η ευκαιρία.
Άσε, τη Γερμανία και την παρέα της.
Δείξε στα Γερμανικά φασισταριά, ότι οι κα-

ταστάσεις μπορούνε πλέον να αλλάξουν στην 
Ευρώπη! 

Η Μεγάλη Βρετανία, έφυγε, Γαλλία, Ιταλία, 
Ισπανία, … μπορούν να δημιουργήσουν άξονα, 
απέδειξε ότι είσαι και εσύ δυνατός παίκτης!

Σε αντίθεση, ακούμε το «φαινόμενο» ντόρα 
– μπόρα να μας καλεί να παίξουμε το παιχνίδι, 
«πετά, πετά ο γάιδαρος», στα Γερμανικά!

Ήσουν υπουργός εξωτερικών, διαφωνούσες 
με τον Κώστα Καραμανλή, αλλά ευτυχώς, εκείνος 
ήταν ο πρωθυπουργός!

Ζήτησες να γίνεις πρόεδρος της ΝΔ, σου εί-
πανε άντε γεια!

Ανέλαβες «Δράση» και οι πολίτες σου είπανε, 
εμείς θα αναλάβουμε «αντίδραση»!

Πιστεύεις ειλικρινά, ότι μας ενδιαφέρει η άπο-
ψή της, για το ότι δεν ενοχλείται, που το Τουρκικό 
ερευνητικό, κόβει βόλτες στις θάλασσές μας;

Και όμως δεν την απαντά, κανείς.
Εμείς, τι να υποθέσουμε!
Ακούς και διατηρείς στη θέση του, τον ένθερ-

μο υποστηρικτή των μνημονίων και της Γερμα-
νίας, τον «αρχηγό» του τραπεζικού συστήματος, 
μου διαφεύγει το όνομά του, ο οποίος μιλούσε 
για ύφεση όχι πάνω από 8% και έρχεσαι, Κυριά-
κο και μιλάς και εσύ για όχι, πάνω από 7.9%.

Τη στιγμή που η ύφεση ξεπέρασε, το τρομα-
κτικό 15% και δεν υπολογίζεται το τρίμηνο του 
τουρισμού, δηλαδή το τρίμηνο, που πάντα έχει 
έσοδα.

Εάν τώρα υπολογίσεις, πτώση τουρισμού 
80% και βάλε, έχεις καταλάβει που θα πάει η ύ-
φεση και ακόμη, «λιβανίζεις» το τίποτα! 

Τελειώνοντας, ο θανάσιμος εχθρός μας, κατά-
φερε να δημιουργήσει, ισχυρή συμμαχία κρατών 
εναντίον του!

Υποστήριξέ την.

Άμεση υπογραφή, της στρατιωτικής ενίσχυ-
σης της χώρας, χθες!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα 
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΥΠΕΓΡΑΨΕ, … ΧΘΕΣ !

Του ιερέως 
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Τίποτε άλλο δεν 
υπάρχει, φίλοι ανα-
γνώστες, που να ξε-
χωρίζει τον Έλληνα, 
τόσο ανόθευτα, από 
όλους τους άλλους 
λαούς, παρά ο λό-

γος του, που με αυτόν και με τη νόησή του, 
έφερε στον κόσμο ό,τι στοχάστηκε και ό,τι 
βουλήθηκε: την επιστήμη, τη φιλοσοφία και 
την πολιτεία…

Ο λόγος του Έλληνα σε κρατάει μέσα στη 
μορφή του και αναπαύεσαι μέσα στο νόημά 
του, γαληνεύει την ψυχή σου, γαληνεύει το 
πάθος της ζωής με τους Θεούς του. Ο λόγος 
του Έλληνα είναι τόσο καλοθώρητος, που 
δεν μπορείς να τον αποχωριστείς, άμα μια 
φορά τον γνωρίσεις. Και όσο πιο καλά γνω-
ρίζεσαι μαζί του, τόσο πιο καλομίλητος σου 
φαίνεται, γιατί κάτι πρωταγροίκητο έχει να 
σου πει. Να σου ομολογήσει το ανομολόγητο, 
να σου μεταδώσει το αμετάδοτο, να σου ερ-
μηνεύσει το ανερμήνευτο, να σου ιστορήσει 
το ανιστόρητο, να σου χρονώσει το άχρονο.

Ο λόγος του Έλληνα είναι αυτός που μό-
χθησε να πλησιάσει και να περιγράψει το 
νοητό, το άρρητον αγαθόν, να το βάλει τόσο 
ψηλά, που καμία ανθρώπινη δύναμη να μην 
μπορεί να το πλησιάσει.

Όποιος διαβάζει Αρχαίους από το πρω-
τότυπο, δεν κατασκευάζει μια αρχαιότητα 
φανταστική και ψεύτικη. Αν ακολουθήσεις το 
Σωκράτη του  Πλάτωνα στις όχθες του Ιλι-
σού και αν ακούσεις τις συζητήσεις του με το 
μαθητή του Φαίδρο, κάτω από την πλατάνα, 
τότε θα πεισθείς, ότι ο Ελληνικός λόγος κα-
τεβαίνει από τις χιονισμένες κορυφές του Ο-
μήρου και φθάνει στο Σολωμό, στον Παλαμά, 
στο Σεφέρη, στον Ελύτη.

Ο Ελληνικός Λόγος ήρθε από την Ιωνία 
και ρίζωσε στον αττικό βράχο και από εκεί 
έφτασε ως τη Σικελία και από τη Μακεδονία 
ως την Αφρική, ως τα βάθη της Ασίας.

«Η περιουσία του Ελληνικού λαού είναι ο 
λόγος του, πηγή πλούτου, πηγή αλήθειας, 
πηγή ζωής. Ήρθαμε στον κόσμο, με μόνη α-
ποσκευή το λόγο. Δε διαθέτουμε τίποτε άλλο, 
πέραν αυτού. Είναι το μόνο στοιχείο αγιότη-
τος μέσα του: «Δημοτικό τραγούδι».

Ο Ελληνικός Λόγος, δημιούργημα της 
κλασσικής παιδείας, απελευθερώνει τον αν-
θρώπινο λόγο, ολοκληρώνει την προσωπικό-
τητα και σφυρηλατεί το χαρακτήρα.

Μι α χούφτα είναι ο άνθρωπος,
από στυφό προζύμι,
γεννιέται σαν αρχάγγελος,
πεθαίνει σαν αγρίμι.
Του μένει μόνο στη ζωή
μια γλώσσα μια πατρίδα,
η πρώτη του παρηγοριά
και η στερνή του ελπίδα.
λέει ο ποιητής.
Η γλώσσα δεν είναι απλώς το μέσον επι-

κοινωνίας, αλλά ολόκληρο σύστημα τρόπου 
σκέψης και συμπεριφοράς, στοιχείο εθνι-
κής και πολιτιστικής ταυτότητας, που εκφρά-
ζει την εσωτερική κίνηση του πνεύματος. 
Η γλώσσα, και η θρησκεία είναι αυτά που 
χαρακτηρίζουν την Πατρίδα και χωρίς αυτά, 
το Έθνος καταστρέφεται (Κοσμάς ο Αιτωλός).

Χάνοντας την επαφή με τον Αρχαίο Ελλη-
νικό Λόγο, η ιστορική μας αλλοτρίωση είναι 
βεβαία. Και τότε το ιδεολογικό κενό δημιουρ-
γεί και αντικοινωνικούς τρόπους συμπερι-

φοράς. Χωρίς τα πνευματικά προϊόντα της 
κλασσικής παιδείας, δεν υπάρχει ελευθερία. 
Η υποδούλωση στην ύλη, η αποχαύνωση, η 
αδιαφορία και η μαζικοποίηση ακολουθούν.

Καθετί που δεν μπορεί να κατανοηθεί εύ-
κολα, παραμερίζεται, τα κενό τους συμπλη-
ρώνουν σύντομες και ακαταλαβίστικες φρά-
σεις. Η γλώσσα φτωχαίνει και τότε; Λαλούν οι 
Έλληνες βαρβαροφώνως, ως να κατάγονται 
όχι από Ομήρους και Πλάτωνας, αλλά από 
Κάρας και Γότθους και Σκύθας, όπως εύστο-
χα παρατήρησε διαχρονικά ο Κωνσταντίνος 
Οικονόμου ο εξ Οικονόμων. Και ο νομπε-
λίστας ποιητής μας Γεώργιος Σεφέρης συ-
μπληρώνει καυστικά:

Μα τι γυρεύουν οι ψυχές μας
πάνω σε καταστρώματα καταλυμένων κα-

ραβιών,
μουρμουρίζοντας σπασμένες σκέψεις,
από ξένες γλώσσες;
Ο Γιάννης Ψυχάρης ταύτιζε την Πατρίδα 

με τη Γλώσσα: Γλώσσα και Πατρίδα είναι το 
ίδιο. Να πολεμά κανείς για την πατρίδα του ή 
για την Εθνική τη Γλώσσα, ένας είναι ο αγώ-
νας…

Αυτή τη θεία Γλώσσα οφείλουμε να σεβα-
στούμε και να διαφυλάξουμε, γιατί είναι αυτή 
η ίδια η γλώσσα, ο ίδιος λόγος, που παράλα-
βε ο Πλάτωνας, πλανερό και χυδαίο από την 
οικία του Μόρυχου και του Επικράτη και αφού 
τον κίνησε στον καθαρό αέρα του αττικού το-
πίου, αφού τον καθάρισε από κάθε βάναυσο 
στοιχείο, τον ανέβασε στον επουράνιο τόπο, 
όπου θεάται τα τρισμάκαρα οράματα, μετα-
λαβαίνει την ομορφιά των ιδεών. Και γεμάτο 
καλλιέπεια, χωρίς φθόνο, ολόλαμπρο, τον 
κατεβάζει και τον παραδίδει στον όμορφο 
έφηβο Φαίδρο, μαθητή του Σωκράτη, γεμάτο 
θειότητα, καλοσύνη, σωφροσύνη, αρετή και 
αληθινή γνώση, να μορφώσει και να θερμά-
νει την ψυχή του με «ακριβέστατη παιδεία», 
ισορροπημένη, μακριά από την ταραχή των 
πλανερών λόγων.

Παιδεία, κυβερνημένη από τέτοιο λόγο, 
φέρνει μέτρο και ισορροπία στην ψυχή των 
νέων, φέρνει την είδηση πως ο λόγος της 
για τους νέους πρέπει να είναι ζυμωμένος 
με πνευματικές αξίες. Γιατί η Ελληνική Γλώσ-
σα δεν είναι μια οποιαδήποτε γλώσσα του 
κόσμου, είναι γλώσσα ιδέα, ιστορία, τέχνη, 
ανθρωπισμός, μια ατελείωτη περιπέτεια του 
πνεύματος…

Η τραγική Φιλομήλα δε θρηνεί ούτε που 
της έκοψε ο Τηρεύς τη γλώσσα ούτε ότι θα 
μείνει βουβή, αλλά γιατί δεν θα ξαναμιλήσει 
ποτέ πια Ελληνικά.

Δεν θα παρέθετα αυτά τα αποφθέγματα 
γιγάντων του πνεύματος, αν δεν φοβόμουν 
πως μοίρα κατατρέχει σήμερα τη γλώσσα 
μας, την Ελληνίδα Φωνή, το θείο Ελληνικό 
Λόγο, το Λόγο της φιλοσοφικής σκέψης και 
των θείων Ευαγγελίων. Αφαιρούμε σιγά-σιγά 
την πνευματική δόνηση του εγκεφάλου μας 
και έτσι πέφτουμε σε πνευματικό λήθαργο. Ο 
κίνδυνος, φίλοι αναγνώστες, προ των πυλών, 
αλλά ο εφησυχασμός σε όλους μας…

Επικράτης: Αμβρακιώτης κωμωδιοποιός 
της «μέσης» κωμωδίας

Μαλεβίτσης Χρ. Δοκιμιογράφος. Τμημα-
τάρχης της Στατιστικής υπηρεσίας

Μόρυχος: Αθηναίος τραγικός
Τηρεύς: Γιος του Άρεως και της νύμφης 

Βιστονίδας
Φαίδρος: Προϊστάμενος της Σχολής Επι-

κουρείων (100-75 π.Χ.)
Φιλομήλα: Θυγάτηρ του Πανδίονος, γνω-

στή εκ του μύθου Τηρεύς-Πρόκλης-Φιλομή-
λας…

Επί τη ενάρξει της σχολικής χρονιάς
Το μεγαλείο 

του Ελληνικού Λόγου

Λύκειο των 
Ελληνίδων Βέροιας 

– Συγχαρητήριο
Θερμά συγχαρητήρια από την Πρόε-

δρο και το ΔΣ του Λυκείου των Ελληνί-
δων Βέροιας σε όλους τους χορευτές και 
χορεύτριες του ΛΕΒ, οι οποίοι κατάφε-
ραν να περάσουν σε σχολές της Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, αποτέλεσμα μιας 
μακράς και κοπιώδους προσπάθειας. 

Καλές και γόνιμες σπουδές και καλή 
αρχή στο νέο τους ξεκίνημα! Όσον αφο-
ρά σε αυτούς οι οποίοι δεν κατάφεραν 
να πετύχουν το στόχο τους θα πρέπει 
να συνεχίσουν να κυνηγούν το όνειρό 
τους.

Το  Δ.Σ



Tακτική συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Βέροιας θα γί-
νει την Τρίτη  08-09-2020 
και ώρα 11:00, με τα εξής 
θέματα ημερήσιας διάτα-
ξης:

Αποδοχή ή μη δωρεάς 
του Ιδρύματος «Σταύρος 
Νιάρχος» για προμήθεια 
ειδών διατροφής για ενί-
σχυση ευπαθών κοινωνι-
κών ομάδων που έχουν 
πληγεί από τις οικονομι-
κές συνέπειες του νέου 
κορωνοϊού COVID-19 και 
καθορισμός των κριτηρίων 
κατανομής μέσω του Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας.

Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Κοινότη-
τας Αγίου Γεωργίου.

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και 
ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Συντήρηση 

αγροτικών δρόμων (2019)».
Ανάκληση ή μη της αριθμ.152/2020 

απόφασης Ο.Ε. και έγκριση ή μη πρα-
κτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη 
προσωρινού αναδόχου του έργου «Κα-
τασκευή μεταλλικών κερκίδων στο γή-
πεδο Αγίου Γεωργίου» σε συμμόρφωση 
της αριθμ. 931/2020 απόφασης της Α-

ΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυ-
γών).

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και 
ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Διαμόρφω-
ση-Κατασκευή αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευ-
τήρια του Δήμου Βέροιας».

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και α-
νάδειξη ή μη αναδόχου της μελέτης «Μελέτη για 
την αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου 
Βέροιας».

Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση 
ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Εξωτερικοί 
χρωματισμοί 10ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παρα-
λαβής του έργου 
«Αποκατάσταση 
βλαβών σε τεχνι-
κά της Δ.Ε. Βε-
ροίας».

Έκδοση ή μη 
εντάλματος προ-
πληρωμής στο ό-
νομα υπαλλήλου 
του Δήμου για 
«Έξοδα συμβο-
λαιογράφων και 
δικαστικών επιμε-
λητών».

Απόδοση λο-

γαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής 
από τον υπάλληλο του Δήμου Στ.Βουτσιλά.

Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος 
προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου 
Σ.Δαλιγκάρου.

Άσκηση ή μη αγωγής για διόρθωση κτημα-
τολογικής εγγραφής στο αριθμ. 1199 τεμάχιο 
αγροκτήματος Βέροιας και εξουσιοδότηση ή μη 
δικηγόρων του Δήμου.

Άσκηση ή μη αγωγής για διόρθωση κτημα-
τολογικής εγγραφής στο αριθμ. 1278 τεμάχιο 
αγροκτήματος Βέροιας και εξουσιοδότηση ή μη 
δικηγόρων του Δήμου.
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Γράφει ο 
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Μετά το 1950 αρχίζουν να διαγράφο-
νται συγκλονιστικά  γεγονότα στην  ιστο-
ρία της Κύπρου  οι οδυνηρές συνέπειες  
δυστυχώς συνεχίζονται μέχρι σήμερα με 
δυσοίωνο το μέλλον  της Κύπρου  και της 
Ελλάδος. Μεγάλα οικονομικά συμφέροντα 
στην εποχή μας συνωστίζονται γύρω από 

την Κύπρο-Αιγαίο με επικίνδυνες διαστάσεις. Σε όλες τις δύσκολες 
στιγμές της Κύπρου η Ελλάδα  συμμετείχε  και πλήρωσε βαρύ  τί-
μημα για τα πολιτικά  λάθη που ακολούθησαν. Ο λαός της Κύπρου 
μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο δεν έπαψε, συμμεριζόμενος την 
ευνοϊκή τύχη της αυτοδιάθεσης των αποικιακών κρατών της Βρετα-
νίας. να διεκδικεί την ελευθερία και την Ένωσή του με την Ελλάδα  

    Η έναρξη των διαπραγματεύσεων για  την Ένωση της Κύ-
πρου με την Ελλάδα   έγινε σε λάθος χρόνο και με λάθος τρόπο δι-
αχείρισης του όλου προβλήματος Τα Ευρωπαϊκά κράτη με τη λήξη 
του πολέμου  προσπαθούσαν να συνέλθουν από  τις μεγάλες κατα-
στροφές. Επομένως το κλίμα που επικρατούσε για τις διεκδικήσεις 
των αδικημένων κρατών δεν ήταν το κατάλληλο. Η Ελλάδα έβγαινε 
και αυτή  από δύο πολέμους, τον Β.’Π. Π. (1940-1944,) και τον τριε-
τή εμφύλιο,(1946-1949) καθημαγμένη και καταστραμμένη. Δεν ήταν 
ακόμα έτοιμη για σκληρές διαπραγματεύσεις και μακροχρόνιες δια-
πραγματεύσεις, όπως ήταν το Κυπριακό πρόβλημα.  Είχε πολλές 
εκκρεμότητες του πολέμου να διευθετήσει. Παρά ταύτα έδειξε το εν-
διαφέρον της. Ούτε και η Αγγλία ήταν πρόθυμη για παραχωρήσεις,  
διότι μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έχασε τις κερδοφόρες  
στρατηγικής σημασίας αποικίες της που την στήριζαν οικονομικά . 

Τρόμαζε με την ιδέα να χάσει και την Κύπρο την περίοδο εκείνη, 
μετά  και την  απώλεια των στενών του Σουέζ. Η ευμετάβολη πολι-
τική στάση της Κύπρου ήταν ένα πρόσθετο πρόβλημα. Στην αρχή 
μιλούσαν για Ένωση με την Ελλάδα στη συνέχεια όμως διάφοροι 
αστάθμητοι παράγοντες περιορίστηκαν στην Αυτοδιάθεση.

      Το 1949,ως γνωστό, ήταν μια δραματική χρονιά  για την 
Ελλάδα και την Κύπρο. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο είχε και 
την καταραμένη διχόνοια του εμφυλίου ο οποίος έληξε στις 29 Αυ-
γούστου στο Γράμμο-Βίτσι  με ήττα των κομμουνιστών. Το γεγονός 
αυτό επηρέαζε τις πολιτικές αποφάσεις στην Ελλάδα και ιδιαίτερα 
στην Κύπρο, γιατί σε   περίπτωση της Ένωσης της Κύπρου με την 
Ελλάδα, το κόμμα του ΑΚΕΛ   θα ετίθετο εκτός νόμου, αφού το ΚΚΕ 
στην Ελλάδα δεν αναγνωρισμένο.(Αναγνωρίστηκε το1975).  Το 
ΑΚΕΛ υποστήριζε το διάστημα εκείνο την Αυτοδιάθεση για δικές 
του πολιτικές σκοπιμότητες, κυρίως για την  αντιιμπεριαλιστική του 
θέση προς το ΝΑΤΟ. Βέβαια, μετά,  γνωρίζοντας ότι  οι Βρετανοί 
δεν θα επέτρεπαν την Ένωση, αποφάσισε να αλλάξει γραμμή και 
υποστήριζε   την Ένωση. Πρωταγωνιστής των αγώνων και των 
εξελίξεων στην Κύπρο είναι ο Αρχιεπίσκοπος και κατόπιν πρόεδρος 
της Κύπρου Μακάριος Γ’ .

Το 1950  αρχίζει πιο έντονα ο Κυπριακός αγώνας  με το δημο-
ψήφισμα που έγινε υπέρ της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα  
στις15 Ιανουαρίου 1950. Το αποτέλεσμα ήταν συντριπτικό υπέρ 
της Ένωσης.(Επί 224.700 ψηφισάντων 215.000 ήσαν υπέρ.)  Αυτό 
το ευνοϊκό αποτέλεσμα με τις υπογραφές το Σεπτέμβριο του ιδίου 
έτους, 1950, θέλησε η Κύπρος να αξιοποιήσει με την κατάθεσή του 
αιτήματος της Ένωσης στον ΟΗΕ. Στην Ελλάδα την περίοδο εκείνη 
1949-1953, η πολιτική εικόνα στην Ελλάδα δεν είχε την κατάλληλη   
ευκαιρία  των απαιτήσεων των πολιτικών εξελίξεων. 

   Το 1952 το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα αλλάζει με την εμ-
φάνιση του Παπάγου μετά το θάνατο του συνταγματάρχη-πρωθυ-

πουργού  Νικολάου Πλαστήρα. Ο Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπά-
γος, ήταν ο νικητής των δύο πολέμων, του Ιταλικού και του Εμφυλί-
ου. Γνώριζε τις εξελίξεις με το Κυπριακό για αυτό και αποφάσισε να 
δράσει. Όταν  έγινε πρωθυπουργός της Ελλάδος ως αρχηγός του 
κόμματος ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ,στις δηλώσεις  στη Βουλή τη 
17 Δεκεμβρίου 1952 ανακοίνωσε τις προθέσεις του να ασχοληθεί 
για τη λύση του Κυπριακού προβλήματος. 

 Αυτή την περίοδο όμως κορυφώνεται ο απελευθερωτικός 
αγώνας των Κυπρίων κατά  της βρετανικής αποικιοκρατίας με α-
ποτέλεσμα την άμεση εμπλοκή της Ελλάδας στο θέμα, Είχε όμως 
η Ελληνική κυβέρνηση  να αντιμετωπίσει  και την αντίδραση της 
ισχυρής συμμάχου, της Μεγάλης Βρετανίας. Η ελληνική διπλωματία 
έδρασε αστραπιαία  και επίσημα με προσφυγή στον Ο.Η.Ε. στις 16 
Αυγούστου 1954,κατάθεση το αίτημα της Ένωσης. Είχε προηγηθεί 
στις 22 Δεκεμβρίου 1953 συνάντηση του Παπάγου με το Βρετανό 
Υπουργό Εξωτερικών Άντονι Ήντεν χωρίς να υπάρξει συμφωνία. 
Τελικά η υπόθεση της Κύπρου αποφασίστηκε να μη συζητηθεί από 
τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

    Το Δεκέμβριο του 1954 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ  δεν 
μπήκε στη ουσία του προβλήματος με το αιτιολογικό ότι: « σαν Διε-
θνές πρόβλημα θα είχαν λόγο και τρίτα μέρη στη Συνέλευση και οι 
Άγγλοι έσπευσαν να επωφεληθούν από αυτό και να προτείνουν την 
Τουρκία σαν ενδιαφερόμενο μέλος» ενώ μέχρι τότε το Κυπριακό 
θεωρούνταν οικογενειακή υπόθεση Ελλάδας –Αγγλίας. 

Η Ελλάδα οδηγήθηκε στη λαιμητόμο της Τριμερούς Διάσκεψης 
του Λονδίνου που είχε  ως δραματικό αποτέλεσμα της έντασης 
ανάμεσα σε Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους Τότε οι Τούρκοι 
εκβιάζουν τις αποφάσεις της Διάσκεψης με αντίποινα τα Σεπτεμβρι-
ανά έκτροπα του 1955 εναντίον των Ρωμιών της Κωνσταντινούπο-
λης, στα οποία η κυβέρνηση αντέδρασε με χλιαρό τρόπο.                   

                                               συνεχίζεται

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας
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του Σαββατοκύριακου

Ανακοινώθηκε από την Ομο-
σπονδία του μπάσκετ το πρό-
γραμμα της 1ης αγωνιστικής 

της Α΄Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας 
Ανδρών. Οι αγώνες θα διεξαχθούν την 
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, με το εξής 
πρόγραμμα  το πρόγραμμα:

Γηπ.Ήλιδας17.00Κόροιβος-Καρδίτσα
ΓηπΕλευθερούπολης17.00Ελευθερούπολη-Ψυ-

χικό
Γήπ.Χ.Αγγουράκης17.00ΔάφνηΔ.-Ολυμπιακός
Γήπ.Αλ.Δημόγλου17.00Καβάλα-Αμύντας
Γήπ.Στρέφη17.00Τρίτων-Πανερυθραϊκός
Γήπ.Ναυπλίου 17.00ΟίαξΝαυπλίου-Απόλλων

Πάτρας
Γήπ.Μετς17.00Παγκράτι-ΦίλιπποςΒέροιας
ΓήπΑγ.Θωμά17.00Μαρούσι-Αγρίνιο

Στο ραδιόφωνο  ΒΟΛΟΣ 98.6 
FM και στην εκπομπή CLASICO 
φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος της 

ΕΠΣ Θεσσαλίας  και ταμίας της ΕΠΟ, 
κ. Περικλής Λασκαράκης. Ο Περικλής 
Λασκαράκης τόνισε πως η αναδιάρ-
θρωση στην Σούπερ Λιγκ 2 και στη 
Φούτμπολ Λιγκ δεν έχει ακόμη ξεκα-
θαρίσει και θα εξαρτηθεί από τις απο-
φάσεις του Διαιτητικού δικαστηρίου 
και τις προθέσεις της κυβέρνησης.

Αναλυτικάόσαανέφερεγια τοθέμα τηςαναδι-
άρθρωσης,σεαπόδοσητουgoalpost.gr:

Για το σενάριο κατά το οποίο απορριφθούν
οι προσφυγές των Χανιών, της Καλαμαριάς και
τηςΚέρκυρας από τοΔιαιτητικό δικαστήριο, ο κ.
Λασκαράκης ανέφερε τα εξής: «Αν απορριφθούν
οιπροσφυγέςτωνΧανίων,τουΑπόλλωναΠόντου
και τηςΚέρκυρας τότε αυτομάτως τίθεται σε ισχύ
η απόφαση τηςΕκτελεστικήςΕπιτροπής για μία
ΣούπερΛιγκ2 των18ομάδωνκαιμίαΦούτμπολ
Λιγκ των 16 ομάδων. Εκτός κι αν αποφασίσουν
διαφορετικάο κ.Αυγενάκηςκαι η κυβέρνησηπου
με μία νομοθετική ρύθμιση καταργήσουν τη μία

απότιςδύοκατηγορίεςκαιπάμεστηλύσητωνδύο
ομίλων.

Από ‘κει καιπέρα θαπρέπει ο συνεταιρισμός
τηςSL2 και FL νασυνεδριάσειώστε νασυντάξει
τιςπροκηρύξειςτωνπρωταθλημάτωνκαθώςκαιτις
ημερομηνίεςέναρξης».

Για το αν υπάρχει ο χρόνος για να γίνει κα-
τάργηση της μίας εκ των δύο κατηγοριών και να
αρχίσουνταπρωταθλήματασ’έναεύλογοχρονικό
διάστημα, ο κ.Λασκαράκης εξέφρασε τηνάποψη
πώς ακόμη και τώρα μπορεί να γίνει: «Αν ο κ.
Αυγενάκηςκαιηκυβέρνησηπροχωρήσουνάμεσα
σεμίανομοθετικήρύθμιση,από‘κεικαιπέραείναι
θέμα του συνεταιρισμού για τιςπεραιτέρωδιαδι-
κασίεςώστενααρχίσουνταπρωταθλήματασ’ένα
εύλογοχρονικόδιάστημα»

Πιθανότητεςσεόλατασενάριααναδιάρθρωσης
ακόμηκαισ’αυτόπουηΣούπερΛιγκ2θαγίνειμε
12ομάδες, δίνει ο κ.Λασκαράκη, απαντώνταςσε
σχετική ερώτηση: «Όλα τασενάριο είναιπιθανά.
Κανένασενάριοδενμπορείνααποκλειστεί.Ακόμη
και τοσενάριο ναμείνουν12οι ομάδεςστηΣού-
περΛιγκ2έχειπιθανότητες.ΑντοΔιαιτητικόκάνει
δεκτήτηνπροσφυγήτωνΧανίων,πουκατάτηνε-
κτίμησήμουδενθατηνκάνει,τότεανάλογατοσκε-
πτικότηςαπόφασηςμπορείναυπάρξειανατροπή
τωνδεδομένων».

Ορίσθηκεη1ηαγωνιστική
τουκυπέλλου

Κυριακή 13/9/20 στις 5 μ.μ Παγκράτι-Φίλιππος

«Πιθανά όλα τα σενάρια αναδιάρθρωσης»
δήλωσε ο ταμίας της ΕΠΟ

Περικλής Λασκαράκης

Για μια ακόμη χρονιά δίπλα στους Αετούς Βέροιας 
οι Αφοί Μεϊμαρίδη

Η διοίκηση τωνΑετώνΒέροιας είναι στην ευ-
χάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της
συνεργασίαςτηςμετηνεταιρίαΑφοίΜεϊμαρίδη.Για
μας,ηυποστήριξημιαςαπότιςπιοδιαχρονικέςκαι
εδραιωμένες εταιρείεςστηνπεριοχή, είναι έναση-
μαντικόκεκτημένοκαιγιααυτόείμαστευπερήφανοι
για τη συνεργασία.Θέλουμε να ευχαριστήσουμε
τους ιδιοκτήτες και ιδιαίτερα τονΣτέλιοΜεϊμαρίδη
για τηστήριξη, ευχόμαστεστον ίδιο και σε όλο το
προσωπικόκαλέςδουλειές!
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CMYK

του Σαββατοκύριακου

Ακόμη μια χρονιά 
ξεκινάμε δυναμικά 
και σας περιμένου-

με όλους! Ελάτε να γνωρι-
στούμε και επωφεληθείτε 
της μοναδικής ευκαιρίας να 
κάνετε δωρεάν τα 3 πρώτα 
μαθήματα ώστε τα παι-
διά να κάνουν μια πρώτη 
επαφή με το tennis και να 
αποφασίσουν εάν θέλουν 
να συνεχίσουν!

Πάμε να ενισχύσουμε το ανο-
σοποιητικό μαςπαίζοντας σε εξω-
τερικό χώρο, μαθαίνοντας ένα ά-
θλημα που βρίσκεται στην χαμη-
λότερη επικινδυνότητα μετάδοσης
Covid  και ακολουθώνταςπάντα τα
υγειονομικάπρωτόκολλα της Γενι-
κήςΓραμματείαςΑθλητισμούκαιτης
Ε.Φ.Ο.Α.

Σας περιμένουμε όλους στο
σκεπαστό μας γήπεδο στη Ραχιά
προκειμένου να γνωριστούμε, να
απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας
και φυσικά ναπαίξουμε καθώς το
tennisαποτελείένανεξαιρετικόσυν-
δυασμόγυμναστικήςκαιπαιχνιδιού!

Στόχος μας στονΌμιλο είναι η
άθληση και η ψυχαγωγία, καθώς
πάνωαπόόλαφροντίζουμεταμέλη
μας να εντάξουν το tennis και γενι-
κότερατοναθλητισμόστηνκαθημε-
ρινότητάτους.

Ο“ΌμιλοςΑντισφαίρισηςΑλέξαν-
δροςΒέροιας”ιδρύθηκετο2009και
ηέδρατουβρίσκεταιστηΡαχιάτου
ΝομούΗμαθίας.

ΟΌμιλος διαθέτει ένα ιδιόκτητο
σκεπαστό γήπεδο στη Ραχιά, ενώ
παράλληλα-μεεκχώρησητουΔήμου
Βέροιας-βρίσκονταιστηδιάθεσήτου
ταδημοτικάγήπεδαΡάχης (πίσωα-
πότοΔημοτικόΣχολείοΡάχης).

Παράλληλα οι εργασίεςπροχω-
ρούνστο υπό κατασκευή αθλητικό
κέντρο,καθώςολοκληρώθηκεκαιτο
1οανοιχτόγήπεδοτουΟμίλου:

Τοπροπονητικάτμήματαπουδι-
αθέτουμεείναι:

Τμήματα Προπαιδικά – mini
tennis(από4ετών!)

Τμήματα Παιδικά – Προαγωνι-
στικά

ΤμήματαΑγωνιστικά
ΤμήματαΕνήλικων
TennisCamp(κάθεκαλοκαίρι!)
Επικεφαλής της προπονητικής

ομάδας είναι ο Σταύρος Κουκου-
λομάτης,πρώην αθλητής, απόφοι-
τος τηςΓυμναστικήςΑκαδημίας της
ΒουλγαρίαςVassilLevskiμε ειδικό-
τηταστοτένιςκαικάτοχοςμεταπτυ-
χιακούδιπλώματοςστηνπροπονη-
τικήτουαθλήματος.

Βοηθόςπροπονητή είναι η Κο-
ρίνα Παπαδοπούλου, κάτοχος δι-
πλώματος σχολής προπονητών,
με ειδίκευσηστοmini-tennis καθώς
έχειπαρακολουθήσειπληθώρασε-
μιναρίων κόκκινου, πορτοκαλί και
πράσινουεπιπέδου.

Σαςπεριμένουμεόλους!!!»

Η ενίσχυση της γυναικείας ομά-
δας χαντ μπολ Βέροια 2017 
με την Anita Campa δείχνει 

για μία ακόμη φορά τις βλέψεις που 
έχει στην νέα περίοδο η διοίκηση .Η 
θηριώδης ύψους 1.96 περιφερειακή 
με καταγωγή από τη Σερβία έχει μια 
σημαντική καριέρα στα ευρωπαϊκή 
γήπεδα και αναμένεται να βοηθήσει 
σε μεγάλο βαθμό την νεα της ομάδα 
στο Ελληνικό πρωτάθλημα και κατά 
πάσα πιθανότητα και στην Ευρώπη 

Ησχετικήανακοίνωσηέχειωςεξής
«Οι άνθρωποι της διοίκησης δεν σταμάτησαν

τiς μεταγραφικές κινήσεις και έφεραν για την α-
γαπημένηομάδαμας την θηριώδηςAnitaCampa
ύψους 1,96 περιφερειακή, με καλές συστάσεις
πλούσιο βιογραφικό και δίψα για να κατακτήσει
τίτλους.

ΟπροπονητήςΤεοΠαυλιδηςάναψετοπράσινο
φωςκαιοιδιοκτήτηςτηςΒέροιας2017ύστερααπό
επίμονεςεπαφέςέκανετηναθλήτριαμέλοςτηςοι-
κογένειαςτηςΒέροιας.

Ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και τίτλους με τη
ομάδαμας.

ΔήλωσηAnitaCampa:Νιώθω χαρούμενηπου
έγιναμέλοςαυτήςτηςομάδας,δίνονταςτονκαλύ-
τερομουεαυτόηομάδαναπετύχει τουςστόχους
της.Η επιμονή τωνανθρώπων και τοπλάνο τους
με κέρδισαν,άλλωστε τέτοιοι άνθρωποισπανίζουν
στονχώροτουςαθλητισμού».

ΞεκίνησανοιεγγραφέςστονΌμιλο
ΑντισφαίρισηςΑλέξανδροςΒέροιας

Μεταγραφικό μπαμ για τη Βεροια 2017
με την απόκτηση της Anita Campa

Μια ακόμη σημαντική 
προσθήκη, που ενισχύ-
ει κατά πολύ τη ρακέ-

τα, πραγματοποίησαν οι Αετοί 
Βέροιας. Στην ομάδα της Ημαθί-
ας θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο 
θηριώδης σέντερ (ύψους 2,06) 
Νίκος Κόκουρας (φωτ.δεξιά), ο 
οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότι-
νος στον Ιωνικό Ιωνίας.

Ο41χρονος αθλητής έχει μια σπουδαία
παρουσία στα ελληνικά παρκέ καθώς έχει
θητεύσει μεταξύάλλωνσεΚαστοριά,Αίαντα
Ευόσμου,Ευκαρπία,GBSκ.α.

ΗδιοίκησητωνΑετώνΒέροιαςκαλωσορί-
ζειτονΝίκοκαιτουεύχεταιυγείακαιπολλές
επιτυχίες!

Μπάσκετ Γ’ Εθνική
ΕνισχύουντηρακέταμετονΝίκοΚόκουρα

οιΑετοίΒέροιας

Στονφιλικό αγώναπου έδωσε ηΒέροια στην
Κοζάνη με την τοπική ομάδα όπουπροπονητές
είναιοιαδελφοίΚαπετάνουκέρδισεεύκολαμε0-6.

Όπωςφαίνεταιαπότοσκορ΄ηΒέροιαήτανκα-
λύτερησεόλητηνδιάρκειατουαγώνακαικέρδισε
δίκαιααφήνοντας κατάδιαστήματα καλές εντυπώ-
σεις.Από την άμυνα και όλες οι άλλες γραμμές
λειτούργησανσωστάκαινομίζουμεπωςσύντομαη
ομάδαμετονερχομόκαιάλλωνέμπειρωνπαικτών
θαδιεκδικήσεικάτικαλόστονέοπρωτάθλημα

ΗΒέροιαπροηγήθηκεγρήγοραστοσκορμόλις
στο3’λεπτόμεπλασέτουΚαραγιάννη0-1.

Στο17’σεανατροπήτουΦάλοδιαιτητήςκατα-
λόγισετοπέναλτιπουεκτέλεσεοΠόζογλουγιανα
γίνειτο0-2.

Στο 31’ λεπτό ύστερα απόσυνεργασίαΠαπα-
χρήστου. Καραγιάννη και πάσα... στον Πασά ο
τελευταίοςέγραψετο0-3.

Β’ημίχρονο
ΟιαλλαγέςτουΔερμιτζάκημετηνέναρξητουβ’

ημιχρόνου ,ΜουχάληςαντίΜπουκουβάλα,Πεταυ-
ράκηςαντίΠαπαχρήστου,ΜαραγκόςαντίΣτάμου,
ΙωάννουαντίΒεργώνη,ΜούργοςαντίΚαραγιάννη
και Σιμόνι αντίΜπάρικ.Έπαιξαν ακόμη Ιωάννου
Μούχαλης,Τσιμόπουλος,ΒοσνιάδηςΒασίλτσηςκαι
Περτσιούνης

Στο55’λεπτόνέοπέναλτιγιατηνΒέροιακαιο

Πασάςτο0-4.
Στο 60’ λεπτό ο νεαρός Ιωάννου ύστερα από

πάσα τουΠεταυράκηπέτυχε το 0-5\ και στο 82’
λεπτόοΜούχαληςαπόπάσατουΣιμόνιγράφειτο
τελικό0-6.

Ηαρχική11άδατηςΒέροιας
ΒελλίδηςΜπουκουβάλας,Παπαχρήστου,Σκόν-

δρας,Στάμου,Βεργώνης,Μπλέτσας,Καραγιάννης,
Πόζογλου,ΜπάρικΦολ,Πασάς.

Εύκολα η Βέροια στο φιλικό με FC Κοζάνη 0-6



12 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου5-6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Νάουσα  03/09/2020
Αρ. Πρ. 13520

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΣ 30, 2332350335-6           

ΑΠΟΦΑΣΗ(109)
Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα 

αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει

2.  Τις διατάξεις του άρθρ. 59 του Ν.3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρ. 68 του Ν. 
4555/2018 ,τροποποιήθηκε με το άρθρ. 5 του Ν.4623/2019 
και με το άρθρο 47 του Ν.4647/19 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του N.3852/2010«Νέα 
αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθη-
κε από το άρθρ.33 του Ν.4483/2017 (Α’107) και της παρ. 
3ε’ του Ν.4051/2012 (Α’40) αναφορικά με την αντιμισθία

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
(ΦΕΚ 2018/Β/2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

5. Την υπ’ αριθμ. 22/ΕΠ/2019 Απόφαση του Πολυμε-
λούς Πρωτοδικείου Βέροιας

6. Το από  29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας 
Δημοτικής Αρχής Η.Π. Νάουσας 

7. Την 82/59633/20.08.2019  εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών 

8. Τη με αρ. 11247/28-12-2012 απόφαση της Ελλη-
νικής Στατιστικής Αρχής ¨Αποτελέσματα της απογραφής 
πληθυσμού – κατοικιών 2011 που αφορούν στο μόνιμο 
πληθυσμό της χώρας¨ (ΦΕΚ 3465 τ. Β’/28.12.2012)  σύμ-
φωνα με την οποία, ο πληθυσμός του Δήμου Ηρωϊκής 
Πόλεως Νάουσας ανέρχεται σε  32.494 κατοίκους,

9. Την με αρ. 48/22119/7-4-2020 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ)

10. Τις υπ’ αρ. 130/2019 (ΑΔΑ: 949ΗΩΚ0-6ΗΜ) και 
201/2019 (ΑΔΑ: ΩΔΧΣΩΚ0-ΛΙΔ) Αποφάσεις Δημάρχου 
Ηρωικής Πόλεως Νάουσας για τον ορισμό Αντιδημάρχων

11. Το γεγονός ότι η θητεία των Αντιδημάρχων  ορίζεται 
από 08/09/2020 έως 07/09/2021

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της 

πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Νάουσας και 
τους μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής: 

I. Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, τον κ. Γεώργιο Τριαντα-
φύλλου, καθ’ ύλην σε θέματα Νεολαίας, Παιδείας, Υγεί-
ας και Αθλητισμού και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη 
Δημοτική Ενότητα Νάουσας και του μεταβιβάζουμε τις 
παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην:
1. Έχει την ευθύνη της εποπτείας και του συντονισμού 

της λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών  του Δήμου, την 
επάρκεια, καταλληλότητα και προστασία της σχολικής στέ-
γης και των σχολικών κτιρίων, την εποπτεία και τον έλεγχο 
συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, την καθαριότητα και 
φύλαξη σχολικών κτιρίων, την τήρηση κανόνων υγιεινής 
των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, την εκτέλεση προ-
γραμμάτων δια βίου μάθησης

2. Την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό τού Κέ-
ντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου

3. Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα ευάλω-
των κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού,  την εφαρμογή 
κοινωνικών προγραμμάτων, την πρόνοια απόρων και 
αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων 
κοινωνικής αλληλεγγύης σε συνεργασία με τον Οργανισμό 
ΝΠΔΔ του Δήμου

4. Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινω-
νικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Φαρμακείου, του 
Κέντρου Κοινότητας, καθώς και την εποπτεία θεμάτων 
σχετιζόμενων με ΑμΕΑ σε συνεργασία με τον Οργανισμό 
ΝΠΔΔ του Δήμου

5. Τη δημιουργία και λειτουργία Γραφείου Νεολαίας κα-
θώς και την ενίσχυση δράσεων 

6. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ¬-
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη α-
θίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και 
προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι¬στική 
ζωή της τοπικής κοινωνίας

7. Τα θέματα αθλητισμού υπό την πλήρη έννοιά τους, 
καθώς και η λειτουργία και διαχείριση των αθλητικών εγκα-
ταστάσεων και δημοτικών χώρων άθλησης (γυμναστήρια, 
γήπεδα, κολυμβητήριο)

8. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν 
στα ζώα συντροφιάς και η προστασία των αδέσποτων 
ζώων και η συνεργασία με αρμόδιους φορείς, ιδιώτες και 
φιλοζωικές

9. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 
και προγράμματα, που στοχεύουν στη παροχή υπηρεσιών 
υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, σε συνεργασία 
με το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου κοινωνικής προ-
στασίας και αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας 

10. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, 
της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιό-
τητές του

11. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα της 
αρμοδιότητάς του που απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες 
του Δήμου ή σε υπηρεσίες εκτός Δήμου, με σαφή κοινοποί-
ηση στο Γραφείο Δημάρχου 

12. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες και τις καταστά-
σεις του προσωπικού που ορίζεται αρμόδιος που αφορούν 
τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, επιδόματα αργίας, 
νύχτας, έξοδα κίνησης)

13. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής 
κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται 
αρμόδιος 

14. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που απορρέει από την κεί-
μενη νομοθεσία στο πλαίσιο των καθηκόντων του

Κατά τόπον: 
1. Η τέλεση Πολιτικών Γάμων, 
2. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπη-

ρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα 
Ναούσης,

3. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και 
των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα 
Ναούσης,

4. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία 
του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Να-
ούσης ,

5. Την έκδοση αδειών ταφής που αφορούν την Δημοτι-
κή Ενότητα Ναούσης  , 

6. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, 
βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγ-
γράφων (πχ. Γνήσια υπογραφών), τα οποία εκδίδονται 
από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της 
Δημοτικής  Ενότητας  Ναούσης ,

7. Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβου-
λίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκ-
προσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των 
προβλημάτων τους,

8. Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη 
Δημοτική Ενότητα Ναούσης και την οποία μπορεί να τους 
μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

II. Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, τον κ. Αντώνιο Καραγιαν-
νίδη, καθ’ ύλην σε θέματα Διοικητικών - Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ και 
κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ειρη-
νούπολης και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην:
1. Την εποπτεία και ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών 

µονάδων του ∆ήµου.  
2. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες του προσωπικού 

των υπηρεσιών για τις οποίες  ορίζεται αρμόδιος, πριν την 
τελική έγκριση από το Δήμαρχο. 

3. Τον έλεγχο και την εποπτεία καταστηµάτων και επι-
χειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη λει-
τουργία λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, υπαίθριων 
εμπορικών δραστηριοτήτων, θρησκευτικών και λοιπών ε-
ορτών καθώς και έκδοση σχετικών πράξεων και εγγράφων 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. Την χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητι-
κών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίµων των 
ανωτέρω αρµοδιοτήτων. 

5. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, 
της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιό-
τητές του.

6. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα της 
αρμοδιότητάς του που απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες 
του Δήμου ή σε υπηρεσίες εκτός Δήμου, με σαφή κοινοποί-
ηση στο Γραφείο Δημάρχου.

7. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστα-
σης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος. 

Κατά τόπον: 
1. Η τέλεση πολιτικών γάμων, 
2. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπη-

ρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα 
Ειρηνούπολης,

3. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των 
εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Ειρηνού-
πολης,

4. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία 
του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ει-
ρηνούπολης,

5. Την έκδοση αδειών ταφής που αφορούν την Δημοτι-
κή Ενότητα Ειρηνούπολης, 

6. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, 
βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγ-
γράφων (πχ. Γνήσια υπογραφών) τα οποία εκδίδονται από 
τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της 
Δημοτικής Ενότητας  Ειρηνούπολης,

7. Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβου-
λίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκ-
προσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των 
προβλημάτων τους,

8. Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη 
Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης και την οποία μπορεί να 
τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

III. Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, τον κ. Παύλο Αδαμίδη, 
καθ’ ύλην σε θέματα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 
Πολιτικής Προστασίας και κατά τόπον Αντιδήμαρχο 
για τη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων και του μεταβιβάζου-
με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην:
1. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των αντί-

στοιχων τμημάτων,
2. Την ευθύνη των ∆ασών, την προστασία και διαχεί-

ριση του περιβάλλοντος, η προστασία και διαχείριση των 
υδάτινων πόρων εντός αυτών

3. Η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία,

4. Η μέριμνα για την τήρηση των υποχρεώσεων κα-
θαρι¬σμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, 
των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που 
βρίσκο¬νται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

5. Γενικά να πραγματοποιεί δράσεις και ενημερώσεις 
στους πολίτες που αφορούν σε θέματα πολιτικής προστα-
σίας και προστασίας του περιβάλλοντος

6. Την εφαρμογή μέτρων πολιτικής προστασίας και ΠΣΕΑ
7. Τον έλεγχο ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων

8. Την εποπτεία, σχεδιασμό και οργάνωση της Δημοτι-
κής Συγκοινωνίας

9. Την εφαρμογή και εποπτεία του Σχεδίου Δράσης για 
την Αειφόρο Ενέργεια και την υλοποίηση των δεσμεύσεων 
του Δήμου βάσει του Συμφώνου Δημάρχων 2020

10. Τη διαχείριση και ανάδειξη του αστικού και περια-
στικού πρασίνου

11. Η άσκηση εποπτείας των Τοπικών Οργανισμών 
Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) της χωρικής αρμοδιότητας 
του Δήμου  σύμφωνα την κείμενη νομοθεσία, 

12. Η ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τις 
βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκ-
μεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οι¬κο-
νομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ¬ξης,

13. Η ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολού-
θηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής, 

14. Η έκδοση βεβαιώσεων απόσταξης, 
15. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που απορρέει από την κεί-

μενη νομοθεσία σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης
16. Την συντήρηση, δημιουργία, μέριμνα και διασφάλι-

ση ποιότητας αναπλάσεων εντός των οικισμών και η συ-
νεργασία με αρμόδιους φορείς για την σύνδεση με όμορες 
περιοχές

17. Οργάνωση και διάθεση των µέσων και του ανθρώ-
πινου δυναµικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό 
επίπεδο και αφορούν στον τομέα της αρμοδιότητάς του 
μετά από προγραμματισμό και σύμφωνα με τις ανάγκες 
που προκύπτουν σε συνεργασία με τους Αντιδημάρχους 
και τους Προέδρους των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων 
σε ό,τι αφορά την καθαριότητα,

18. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρη-
στων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του ∆ήµου της ορ-
γάνωσης και διάθεσης των µέσων και οχημάτων καθώς και 
του ανθρώπινου δυναµικού που απαιτούνται κάθε φορά σε 
κεντρικό επίπεδο και αφορούν τον τομέα της αρμοδιότητάς 
του, μετά από προγραμματισμό και σύμφωνα με τις ανά-
γκες που προκύπτουν

19. Εποπτεία της αποκοµιδής και διαχείρισης των απο-
βλήτων, την τήρηση του Κανονισμού Καθαριότητας και την 
ορθή υλοποίησή του, 

20. Η διαχείριση στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, 

21.  Η Εποπτεία και έλεγχος του νέου Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Αποβλήτων,

22. Η ενίσχυση του αισθήματος ανακύκλωσης, η ευ-
αισθητοποίηση των δημοτών και οι δράσεις που αποσκο-
πούν προς αυτήν την κατεύθυνση

23. Την οργάνωση και λειτουργία Προγράμματος Ανα-
κύκλωσης και Κομποστοποίησης

24. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, 
της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιό-
τητές του,

25. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα της 
αρμοδιότητάς του που  απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες 
του Δήμου ή σε υπηρεσίες εκτός Δήμου, με σαφή κοινοποί-
ηση στο Γραφείο Δημάρχου 

26. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες και τις καταστά-
σεις του προσωπικού που ορίζεται αρμόδιος που αφορούν 
τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, επιδόματα αργίας, 
νύχτας, έξοδα κίνησης)

27. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατά-
στασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος 

28. Η εποπτεία και ο έλεγχος, καθώς και η θεώρηση 
των Καρτών Επιθεώρησης και Επισκευ¬ών όλων των οχη-
μάτων του Δήμου, 

29. Την εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου επισκευ-
ής – συντήρησης οχημάτων, για τον συντονισμό, την 
επισκευή και την περιοδική συντήρηση των οχημάτων και 
μηχανημάτων του Δήμου

30. Οργάνωση και διάθεση των μέσων του ανθρώπινου 
δυναµικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο 
και αφορούν στον τομέα της αρμοδιότητάς του μετά από 
προγραμματισμό και σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύ-
πτουν σε συνεργασία με τους Αντιδημάρχους και τους Προέ-
δρους των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων,

Κατά τόπον: 
1. Η Τέλεση Πολιτικών γάμων, 
2. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών 

που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων,
3. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και 

των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα 
Ανθεμίων,

4. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του 
εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων,

5. Την έκδοση αδειών ταφής που αφορούν την Δημοτι-
κή Ενότητα Ανθεμίων, 

6. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, 
βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγ-
γράφων (πχ. Γνήσια υπογραφών) τα οποία εκδίδονται από 
τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της 
Δημοτικής Ενότητας  Ανθεμίων,

7. Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβου-
λίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκ-
προσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των 
προβλημάτων τους,

8. Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη 
Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων και την οποία μπορεί να τους 
μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

IV. Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, τον κ. Βασίλειο Τζου-
βάρα, καθ’ ύλην σε θέματα Τεχνικών Έργων και Πολε-
οδομίας, και αναπληρωτή για την ΔΕ Ναούσης και του 
μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην:
1. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των αντί-

στοιχων τμημάτων, 
2. Οργάνωση και διάθεση του ανθρώπινου δυναµικού 

που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο και αφο-
ρούν στον τομέα της αρμοδιότητάς του μετά από προγραμ-
ματισμό και σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν σε 
συνεργασία με τους Αντιδημάρχους και τους Προέδρους 

των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων,
3. Η προστασία, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση 

των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ήπιων ή 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και η κατασκευή, 
συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και εγκατα-
στάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

4. Η ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο αφορά στην ε¬-
γκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστή¬ρων, 
καθώς και η χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματι-
κών αδειών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθ. 4 του π.δ. 
78/2006 (ΦΕΚ 80Α) και των σχετικών Κ.Υ.Α.,

5. Η έκδοση και χορήγηση κάθε πράξης, πιστοποιητι-
κού, βεβαίωσης, εγγράφου κτλ που εμπίπτει στις αρμοδι-
ότητές του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον 
ισχύον ΟΕΥ του Δήμου,    

6. Εποπτεία, εύρεση, υλοποίηση δράσεων και ενερ-
γειών που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και 
την αναβάθμιση των κινητών και ακίνητων υποδομών του 
Δήμου,       

7. Την εποπτεία όλων των έργων που υλοποιεί και 
προγραμματίζει η αρμόδια υπηρεσία   

8. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, 
της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιό-
τητές του,

9. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα της 
αρμοδιότητάς του που απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες 
του Δήμου ή σε υπηρεσίες εκτός Δήμου, με σαφή κοινοποί-
ηση στο Γραφείο Δημάρχου, 

10. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες και τις καταστά-
σεις του προσωπικού που ορίζεται αρμόδιος που αφορούν 
τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, επιδόματα αργίας, 
νύχτας, έξοδα κίνησης),

11. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής 
κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται 
αρμόδιος, 

12. Η τέλεση Πολιτικών γάμων (σε περίπτωση απου-
σίας του κατά τόπον Αντιδημάρχου για την ΔΕ Ναούσης).  

13. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, 
βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγ-
γράφων (πχ. Γνήσια υπογραφών) τα οποία εκδίδονται από 
τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ΔΕ 
Ναούσης,

14. Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβου-
λίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκ-
προσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των 
προβλημάτων τους,

15. Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά 
τη ΔΕ Ναούσης και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάζει 
με απόφαση του ο Δήμαρχος.

V. Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, την κα Θεοδώρα Μπαλ-
τατζίδου, καθ’ ύλην σε θέματα Πολιτισμού, Τουρισμού, 
Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, αναπλη-
ρώτρια για τις ΔΕ Ειρηνούπολης και Ανθεμίων και της 
μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες

Καθ’ ύλην:
1. Τη λειτουργία και εποπτεία της Φιλαρμονικής και του 

Δημοτικού Ωδείου καθώς και των Δημοτικών Βιβλιοθηκών,
2. Το σχεδιασμό, την οργάνωση και τον συντονισμό 

πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία, όπου απαιτείται, 
με τα νομικά πρόσωπα του Δήμου και φορείς της πόλης.

3. Τη διαχείριση και διάθεση αιθουσών και δημοτικών 
χώρων σε φορείς της πόλης για Πολιτιστικές και Κοινωνι-
κές εκδηλώσεις.

4. Την προώθηση του εθελοντισμού και της κοινωνίας 
των πολιτών σε συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, φο-
ρείς, συλλόγους και δημότες προς όφελος του πολιτισμού 
εν γένει

5. Τη λειτουργία γραφείου διεθνών σχέσεων και εθιμο-
τυπίας του Δήμου 

6. Την αξιοποίηση του προγράμματος «Ευρώπη για 
τους Πολίτες με στόχο την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων του 
Δήμου μας και την συμμετοχή του σε διεθνή δίκτυα

7. Την αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου με 
σκοπό την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

8. Την ενίσχυση και βελτίωση των πολιτιστικών δράσε-
ων και εκδηλώσεων με στόχο την ανάδειξη του Δήμου της 
Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

9. Η εποπτεία των δράσεων που αφορούν σε θέματα 
τουρισμού 

10. Δράσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την 
προβολή του Δήμου

Η τέλεση Πολιτικών γάμων (σε περίπτωση απουσίας 
του κατά τόπον Αντιδημάρχου για τις ΔΕ Ειρηνούπολης και 
Ανθεμίων).  

Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαι-
ώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων 
(πχ. Γνήσια υπογραφών) τα οποία εκδίδονται από τις 
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των ΔΕ 
Ειρηνούπολης και Ανθεμίων, 

Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων 
των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπρο-
σώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των 
προβλημάτων τους,

Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στις 
ΔΕ Ειρηνούπολης και Ανθεμίων και την οποία μπορεί να 
τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

-Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, 
αναπληρωτής  ορίζεται η Αντιδήμαρχος  Πολιτισμού, Του-
ρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών Θεμάτων κ. Θεο-
δώρα Μπαλτατζίδου και σε περίπτωση κωλύματος της θα 
εκδίδεται κάθε φορά αντίστοιχη Απόφαση Δημάρχου

-Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τις καθ’ ύλην 
αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος. 

-Κάθε άλλη και επιπρόσθετη, ειδική ή όχι, αρμοδιότητα 
θα ανατεθεί στους Αντιδημάρχους με μεταγενέστερη Από-
φαση Δημάρχου. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα 
του νομού , να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
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                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                            Αλεξάνδρεια 04/09/2020                                                                                                
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                Αριθ. Πρωτ. : 13081                                                                                

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, 
με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
της  προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού του Δήμου 
Αλεξάνδρειας και των Νομικών Προσώπων αυτού, για ένα (1) έτος, 
προϋπολογισμού 78.529,16 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42  
Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115
Telefax: 2333350159
E-mail: kakagiannis@alexandria.gr
Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr
Κωδικός NUTS: EL521
Κωδικοί CPV: 39830000-9 (προϊόντα καθαρισμού).
Η προμήθεια διαιρείται σε τριάντα πέντε (5) ΟΜΑΔΕΣ, οι οποίες 

έχουν ως εξής: 
ΟΜΑΔΑ Α-1: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 

για το Δήμο Αλεξάνδρειας», εκτιμώμενης αξίας 16.697,02 €, συμπε-
ριλαμβανομένου του ΦΠΑ..

ΟΜΑΔΑ Α-2: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
για το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πο-
λιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας», εκτιμώμενης αξίας 1.758,88 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..

ΟΜΑΔΑ Β.1: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
για τους παιδικούς Σταθμούς του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής 
και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας», εκτιμώμενης αξίας 
7.396,69€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..

ΟΜΑΔΑ Β.2: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
για το <Βοήθεια στο Σπίτι> του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής 
και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας», εκτιμώμενης αξίας 
741,86 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..

ΟΜΑΔΑ Β.3: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
για το <ΚΑΠΗ> του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνι-
κής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας», εκτιμώμενης αξίας 860,46 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..

ΟΜΑΔΑ Γ.1: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπι-
σμού και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για το <Κέντρο 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)>  της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας », εκτιμώμενης αξίας 904,08€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..

ΟΜΑΔΑ Γ.2: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για το <Βρεφικό Σταθμό 
Παλαιού Σκυλιτσίου>  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλε-
ξάνδρειας », εκτιμώμενης αξίας 950,60€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ..

ΟΜΑΔΑ Γ.3: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπι-
σμού και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για το <Κέντρο 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών-ΜΕΑ (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)>  της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας », εκτιμώμενης αξίας 
1.750,59€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..

ΟΜΑΔΑ Γ.4: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για το <Δημοτικό Κο-
λυμβητήριο>  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας 
», εκτιμώμενης αξίας 2.159,31€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..

ΟΜΑΔΑ Γ.5: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τη <Δημοτική Φι-
λαρμονική & Δημοτική Χορωδία>  της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Αλεξάνδρειας », εκτιμώμενης αξίας 191,93€ συμπεριλαμβα-
νομένου του ΦΠΑ..

ΟΜΑΔΑ Γ.6: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις <Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις>  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας 
», εκτιμώμενης αξίας 1.458,39€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..

ΟΜΑΔΑ Δ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλε-
ξάνδρειας», εκτιμώμενης αξίας  31.124,50 €, συμπεριλαμβανομέ-
νου του ΦΠΑ..

ΟΜΑΔΑ Ε: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Αλεξάνδρειας», εκτιμώμενης αξίας  12.534,850 €, συμπεριλαμβα-
νομένου του ΦΠΑ..

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή πε-
ρισσότερες ομάδες, η οποία θα αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων 
της κάθε ομάδας .

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση 
συμμετοχής ύψους ένα (1) επί τοις εκατό (%) της προϋπολογισθεί-
σας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) της ΟΜΑΔΟΣ 
ή των ΟΜΑΔΩΝ για τις οποίες καταθέτουν προσφορά. Η εγγύηση 
συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) 
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρ-
θρου 2.4.5 της διακήρυξης.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.
gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 
29/09/2020 ημέρα Τρίτη. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφο-
ρών είναι 09/09/2020 και η ώρα έναρξης η 15:00. Η ημέρα λήξης 
παραλαβής προσφορών είναι η 23/09/2020 και η ώρα λήξης η 
15:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η 
διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 
διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Η παρούσα αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.
gr), στο site του Δήμου http://www.alexandria.gr και στον Ελληνικό 
Τύπο.

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης

ΑΔΑ: 60ΘΦΩΨΠ-Γ7Ι
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ              
Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42
593 00 Αλεξάνδρεια
Πληροφορίες: Γιαννάκης Νικόλαος

Αλεξάνδρεια, 04-09-2020
Αριθ. Πρωτ.: 13115

Αριθ. Απόφασης : 231

Θέμα : «Ορισμός Αντιδημάρχων & Με
ταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμ-
μα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε 
από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 
(Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά 
με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την ανα-
πλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του 
Ν.4623/2019 (Α’ 134) και από το άρθρο 47 του 
Ν.4647/19 (Α’ 204) αναφορικά με τους άμισθους 
Αντιδημάρχους .

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 
1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με 
το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από 
το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της 
παρ. 3 ε’ άρθρου

3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντι-
μισθία.

5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τε-
λευταίας απογραφής έτους 2011, για τον Δήμο 
Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός 
του ανέρχεται στους 41.570 κατοίκους.

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αλεξάνδρειας έχει 
τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.

7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν 
πέντε (5) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και δύο (2) άμι-
σθοι Αντιδήμαρχοι.

8. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/ 
20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.

9. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/ 
07.04.2020:Ορισμός Αντιδημάρχων.

10. Το υπ’ αριθ. 13037/3-9-2020 πρακτικό για 
την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας των συμ-
βούλων της Δημοτικής Παράταξης “ΔΥΝΑΜΗ Ε-
ΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ” για τον ορισμό των συμ-
βούλων, α) Αθανάσιο Κούγκα και β) Κιοσέογλου 
Ιερεμίας, ως Αντιδήμαρχοι για ένα έτος.

11. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΦΕΚ 1866/Β΄/26- 5-
2017 και 87/Β΄/24-1-2019), όπως ισχύει και έχει 
τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβού-

λους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αλεξάνδρειας, 
με θητεία από 05-09-2020 μέχρι 04-09-2021, 
εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβι-
βάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες 
ως εξής:

1.1.Τον κ. Στέφανο Δελιόπουλο, καθ’ ύλην 
Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών, με θητεία από 05 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι 
04 Σεπτεμβρίου 2021 και του μεταβιβάζει τις πα-
ρακάτω αρμοδιότητες :

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντο-
νισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της πα-
ρακάτω υπηρεσιακής μονάδας της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες των 
οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις 
ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υ-
πουργικών Αποφάσεων.

β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

1.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής 
Ενότητας Αντιγονιδών, τις παρακάτω αρμοδιό-
τητες:

α)Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών 
υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική 
ενότητα. 

β)Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων 
και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική 
ενότητα.

γ)Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, 

που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάστα-
ση καλής λειτουργίας.

δ)Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δη-
μάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών 
διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δη-
μοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της 
δημοτικής ενότητας.

ε)Την υπογραφή, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικί-
ας στα όρια της δημοτικής ενότητας.

στ)Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοι-
νοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ζ)Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της 
δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ 
ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο

η)Την αναπλήρωσή μου ως Ληξιάρχου της Δη-
μοτικής Ενότητας και την υπογραφή των ληξιαρχι-
κών πράξεων, καθώς και των αντιγράφων αυτών.

2.1. Τον κ. Νικόλαο Σαρακατσιάνο, καθ’ ύ-
λην Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας 
Δόμησης, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, 
με θητεία από 05 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι 04 Σε-
πτεμβρίου 2021 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω 
αρμοδιότητες :

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονι-
σμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της υπη-
ρεσιακής μονάδας, της Διεύθυνσης Υπηρεσίας 
Δόμησης, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, οι 
αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του 
Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Δια-
ταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

2.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής 
Ενότητας Μελίκης, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών 
υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική 
ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων 
και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική 
ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλι-
σμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε 
κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δη-
μάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών 
διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δη-
μοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της 
δημοτικής ενότητας.

ε) Την υπογραφή, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικί-
ας στα όρια της δημοτικής ενότητας.

στ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοι-
νοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ζ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της 
δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ 
ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο

η) Την αναπλήρωσή μου ως Ληξιάρχου της Δη-
μοτικής Ενότητας και την υπογραφή των ληξιαρχι-
κών πράξεων, καθώς και των αντιγράφων αυτών.

3.1. Τον κ. Στέφανο Δριστά, καθ’ ύλην Αντιδή-
μαρχο της Υπηρεσίας του Αυτοτελούς Τμήματος 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτι-
σμού, με θητεία από 05 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι 
04 Σεπτεμβρίου 2021 και του μεταβιβάζει τις πα-
ρακάτω αρμοδιότητες :

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντο-
νισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της υ-
πηρεσιακής μονάδας, του Αυτοτελούς Τμήματος 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, 
οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ 
του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, 
Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

3.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής 
Ενότητας Αλεξάνδρειας, τις παρακάτω αρμοδι-
ότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών 
υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική 
ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων 
και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική 
ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλι-
σμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε 
κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δη-
μάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών 
διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δη-
μοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της 
δημοτικής ενότητας.

ε) Την υπογραφή, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικί-
ας στα όρια της δημοτικής ενότητας.

στ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοι-
νοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ζ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της 
δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ 
ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο

η) Την αναπλήρωσή μου ως Ληξιάρχου της Δη-
μοτικής Ενότητας και την υπογραφή των ληξιαρχι-
κών πράξεων, καθώς και των αντιγράφων αυτών.

4.1. Τον κ. Αθανάσιο Κούγκα, από τη Δημο-
τική Παράταξη “ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛ-
ΠΙΔΑΣ” καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο των Διευθύνσεων 
Διοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ, με θητεία από 
05 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι 04 Σεπτεμβρίου 
2021 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιό-
τητες :

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντο-
νισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των πα-
ρακάτω υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών,

β) Της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ), αρμοδιότητες των οποίων ορί-
ζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες 
διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών 
Αποφάσεων.

γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
δ) Την υπογραφή, βεβαιώσεων μόνιμης κατοι-

κίας στα όρια του Δήμου Αλεξάνδρειας.
ε) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δη-

μάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών 
διοικητικών εγγράφων της Διεύθυνσης.

5.1. Τον κ. Ιερεμία Κιοσέογλου, από τη Δη-
μοτική Παράταξη “ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΛΠΙΔΑΣ”, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, με θητεία από 05 Σεπτεμβρί-
ου 2020 μέχρι 04-09-2021 και του μεταβιβάζει τις 
παρακάτω αρμοδιότητες :

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντο-
νισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της υ-
πηρεσιακής μονάδας, της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης, 
οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ 
του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, 
Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

5.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής 
Ενότητας Πλατέος, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α)Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών 
υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική 
ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων 
και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική 
ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλι-
σμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε 
κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δη-
μάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών 
διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δη-
μοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της 
δημοτικής ενότητας.

ε) Την υπογραφή, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικί-
ας στα όρια της δημοτικής ενότητας.

στ)Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοι-
νοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ζ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της 
δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ 
ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο

η) Την αναπλήρωσή μου ως Ληξιάρχου της Δη-
μοτικής Ενότητας και την υπογραφή των ληξιαρχι-
κών πράξεων, καθώς και των αντιγράφων αυτών.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας 
τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του 
προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή 
μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό 
του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρ-
χου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των 
καθηκόντων του.

Δ. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. 
Αθανάσιου Κούγκα που απουσιάζει ή κωλύεται 
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δελιόπουλος ,

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Στέ-
φανο Δελιόπουλο που απουσιάζει ή κωλύεται α-
σκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Σαρακατσάνος,

γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ιερε-
μία Κιοσέογλου. που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί 
ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δριστάς ,

δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ . Νικο-
λάου Σαρακατσάνου, που απουσιάζει ή κωλύεται 
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ Στέφανος Δελιόπουλος.

ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Στέ-
φανου Δριστά. που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο 
Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Κούγκας.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα 
καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος 
κ. Στέφανος Δελιόπουλος, που αναπληρώνει το 
Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται 
τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον 
Αντιδήμαρχο κ. Στέφανο Δριστά.

ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία 
ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερή-
σια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νο-
μού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Αλεξάνδρειας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FLEX 

Για μαθητές και μαθήτριες που θέλουν 
να ζήσουν και να πάνε σχολείο 

στις Η.Π.Α για ένα χρόνο δωρεάν

Το πρόγραμμα FLEX (Future Leaders Exchange) συνεχίζει να προσφέρει σε μαθητές και μαθήτριες από 
την Ελλάδα την ευκαιρία να λάβουν πλήρη υποτροφία για να ταξιδέψουν στις Η.Π.Α. για ένα ακαδημαϊκό 
έτος, να μείνουν σε οικογένεια υποδοχής και να φοιτήσουν σε αμερικανικό σχολείο εκεί. 

Το πρόγραμμα FLEX χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών (U.S Department of 
State) των Η.Π.Α και οργανώνεται από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Αμερικανικά Συμβούλια για τη Διε-
θνή Εκπαίδευση. 

Η επιλογή των μαθητών γίνεται μέσω ενός αξιοκρατικού και χωρίς κόστος διαδικτυακού διαγωνισμού 
που είναι ανοιχτός σε όσους/όσες πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

• Φοιτούν στην Γ’ Γυμνασίου ή στην Α’ Λυκείου και είναι γεννημένοι από 15 Ιουλίου 2003 έως 15 Ιουλίου 
2006. 

• Είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
• Έχουν γενικό μέσο όρο βαθμολογίας ίσο ή μεγαλύτερο του  “καλώς” (13,1/20).

• Έχουν γνώση της αγγλικής γλώσσας.  
• Είναι Έλληνες πολίτες και δικαιούνται 

διεθνές διαβατήριο.
• Δεν έχουν διαμείνει περισσότερες α-

πό ενενήντα (90) ημέρες στις Η.Π.Α τα 
τελευταία πέντε χρόνια.

• Πληρούν τις προϋποθέσεις για να 
τους χορηγηθεί βίζα για τις Η.Π.Α.

• Μαθητές με αναπηρία που έχουν γεν-
νηθεί από 15 Φεβρουαρίου 2003 έως 15 
Ιουλίου 2006 έχουν δικαίωμα να λάβουν 
μέρος στο πρόγραμμα FLEX. Θα λάβουμε 
ειδικά μέτρα για να διευκολύνουμε τη συμ-
μετοχή μαθητών που έχουν προβλήματα 
όρασης και ακοής και άλλες αναπηρίες. 

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους 
μαθητές που πληρούν τα κριτήρια, να λά-
βουν μέρος στο διαγωνισμό FLEX από 1 
Σεπτεμβρίου έως τις 15 Οκτωβρίου 2020. 
Η πρώτη φάση του διαγωνισμού αποτε-
λείται από την αρχική ηλεκτρονική αίτηση 
που περιλαμβάνει 3 εκθέσεις την οποία θα 
πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλει εντός 
δέκα ημερών από τη στιγμή που θα ξεκι-
νήσει τη συμπλήρωσή της και απαραίτητα 
μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2020. Η αίτηση 
αυτή είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο, ais.
americancouncils.org/flex. Στη συνέχεια 
και εντός 24 ωρών, όλοι οι υποψήφιοι 
λαμβάνουν μέσω email, πρόσκληση για 
τη 2η φάση του διαγωνισμού που είναι η 
συμπλήρωση ενός διαδικτυακού, χρονο-
μετρημένου τεστ Αγγλικών. Οι μαθητές 
που θα περάσουν στην 3η και τελευταία 
φάση του διαγωνισμού, θα ενημερωθούν 
σχετικά από το τοπικό γραφείο των Αμε-
ρικανικών Συμβουλίων. Η 3η φάση απο-
τελείται από συνέντευξη, τρεις ακόμα εκ-
θέσεις, ένα τυποποιημένο τεστ αγγλικών 
και την πλήρη αίτηση του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες:
greece.americancouncils.org
www.discoverflex.org
facebook.com/flexingreece/
instagram.com/flexgreece
E-mail: flex.gr@americancouncils.org
Tel: 6946 604 002

“1ο Σχολείο Σκηνοθεσίας
στη Σχολή του Αριστοτέλη 

 – 2500 χρόνια μετά”
«Το κάλλος παντός επιστολίου 
συστατικώτερον» Αριστοτέλης
Το Σχολείο Σκηνοθεσί-

ας είναι μια πρωτοβουλία 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας 
σε συνεργασία με το Δή-
μο Νάουσας και την Ε-
φορεία Αρχαιοτήτων Η-
μαθίας.  

 Το Σχολείο Σκηνο-
θεσίας είναι ένα Εργα-
στήριο θεατρικής έρευ-
νας, που εγκαινιάζει το 
Δημοτικό Περιφερειακό 
Θέατρο Βέροιας με καλ-
λιτεχνικό υπεύθυνο τον 
καλλιτεχνικό διευθυντή 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας,  
σκηνοθέτη Γιάννη Παρα-
σκευόπουλο διάρκειας α-
πό 8 έως 16 Σεπτεμβρίου 
2020. 

Στη Νάουσα και συγκεκριμένα στον εμβληματικό χώρο του Νυμφαίου της Μίεζας και του Αρχαίου Θεά-
τρου – Γυμνασίου, όπως και στο Πολιτιστικό Κέντρο της Σχολής του Αριστοτέλη και στο χώρο εκδηλώσε-
ων του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στον Άγιο Νικόλαο, για μια εβδομάδα οι νέοι δημιουργοί 
της τέχνης του θεάτρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πρακτικά μαθήματα, διαλέξεις και 
masterclasses. Στον ίδιο χώρο που ο Αριστοτέλης πριν από αιώνες δίδαξε και μας άφησε ως κληρονομιά 
τον ορισμό του Αρχαίου Δράματος. Στόχος του 1ου Σχολείου Σκηνοθεσίας είναι οι δάσκαλοι να επικοινω-
νήσουν στους μαθητές τη μέθοδο εργασίας τους, τον δικό τους κώδικα σκηνοθεσίας και την εμπειρία τους. 

Η πρώτη αυτή χρονιά θα έχει πιλοτική μορφή και για τω λόγω αυτό θα έχει την περιορισμένη διάρκεια 
της μιας εβδομάδας. 

Μέλημα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας είναι 
το 1Ο Σχολείο Σκηνοθεσίας να θεσμοθε-
τηθεί στο μέλλον, ώστε κάθε καλοκαίρι 
η Ημαθία να γίνεται τόπος συνάντησης, 
εξερεύνησης και ζύμωσης της εξέλιξης της 
θεατρικής τέχνης. 

Διδάσκουν: 
Γιάννης Λεοντάρης, Δημήτρης Καρα-

ντζάς, Ιώ Βουλγαράκη, Γιάννης Παρα-
σκευόπουλος, Γλυκερία Καλαϊτζή, Έφη 
Σταμούλη, Τάσος Θώμογλου. 

Συμμετέχει η Ομάδα «Εν Δυνάμει», 
κολεκτίβα καλλιτεχνών με και χωρίς α-
ναπηρία, σε συζήτηση με αφορμή την 
παράστασή τους «Ερωτευμένα Άλογα», 
με τη σκηνοθέτη της παράστασης Ελένη 
Ευθυμίου.

Το Σχολείο Σκηνοθεσίας επιχορηγείται 
από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν 
σύμφωνα με τα οριζόμενα υγειονομικά 
πρωτόκολλα και με τη συμβολή των Εθε-
λοντών Σαμαρειτών του Περιφερειακού 
Τμήματος Νάουσας του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρό.

Σημείωση: Τα μαθήματα επιτρέπεται 
να παρακολουθήσουν αυστηρά μόνο οι 
μαθητές, που έχουν επιλεγεί. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός, για τη 
2η, 3η και 4η επανάληψη που ματαιώθηκαν, σύμφωνα με την 
υπ’αριθ. 27/2020 έκθεση του Εισηγητού των Πτωχεύσεων του 
Πρωτοδικείου Βέροιας, Δημητρίου Γάτσιου, Πρωτοδίκη, ακινή-
του που ανήκει στην πλήρη κυριότητα του συμπτωχεύσαντα 
ομορρύθμου εταίρου, Δημητρίου Τσανασίδη του Γεωργίου, 
κατοίκου όσο ζούσε Τριποτάμου Βεροίας, ο οποίος απεβίωσε 
την 09/04/2018, με Α.Φ.Μ. 074830016, της πτωχής Ομόρρυθ-
μης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γ. – ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ 
Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», που εδρεύει στη Βέροια (οδός Τέρμα Πιερίων 
αριθμός 0), με Α.Φ.Μ. 084248704, και ειδικότερα ενός οικο-
πέδου, με αριθμό τεμαχίου 40, εκτάσεως 459,14 τ.μ., που 
βρίσκεται στο Δ.Δ.Τριποτάμου του Δήμου Βεροίας και στο 
οποίο οικόπεδο βρίσκεται κτισμένη δυνάμει της υπ’αριθ. 23 
/ 2003 άδειας οικοδομής της Ν.Α. Ημαθίας, διώροφη οικία 
που αποτελείται από α) υπόγειο 68,88 τ.μ β) ισόγειο 99,36 
τ.μ και γ) 1ο όροφο 85,39 τ.μ. με ΚΑΕΚ 160570917003/0/0. 
Ως ελάχιστο τίμημα της εκποίησής του ορίσθηκε το ποσό 
των ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννέα 
ευρώ και επτά λεπτών (84.679,07€ ) ευρώ, το οποίο αποτελεί 
και την τιμή πρώτης προσφοράς, το οποίο θα καταβληθεί άμε-
σα με Τραπεζικές Επιταγές Ελληνικού Πιστωτικού Ιδρύματος 
και ειδικότερα το 1/3 της τιμής πρώτης προσφοράς, κατά την 
κατακύρωση Ενώπιον της Εισηγήτριας και το υπόλοιπο κατά 
την υπογραφή της οριστικής σύμβασης μεταβίβασης ακινή-
του Ενώπιον συμβολαιογράφου. Ο δημόσιος πλειοδοτικός 
διαγωνισμός (2η επανάληψη) θα γίνει την 23-09-2020, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Βέ-
ροιας και επί μη εμφάνισης πλειοδοτών, ο πλειστηριασμός θα 
επαναληφθεί (3η επανάληψη) την 30-09-2020, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Βέροιας,  
και σε περίπτωση που και οι τρείς επαναληπτικοί αποβούν 
άκαρποι λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή οι προσφορές 
κριθούν μη συμφέρουσες ο πλειστηριασμός θα αναβληθεί 
χωρίς καμία πρόσθετη διατύπωση και θα οριστεί ημερομηνία 
που θα απέχει 4 εβδομάδες από τον τελευταίο επαναληπτικό 
πλειστηριασμό, δηλαδή τη 04.11.2020 την ίδια ημέρα και ώρα.                                                                                                                                             
         Θεσσαλονίκη, 04/09/2020

    Η Σύνδικος της Πτώχευσης
    Σοφία Ιωα. Αραβοπούλου
    Δικηγόρος (Α.Μ.Δ.Σ.Θ. 5810)
    Ερμού 18, Τ.Κ. 546 24
    Θεσσαλονίκη
    6945417636
    e-mail : sofia@themida.eu

Σύλληψη 
για 

ναρκωτικά
Συνελήφθη στις (3 Σεπτεμ-

βρίου 2020) το απόγευμα στην 
παλαιά εθνική οδό Βέροιας – 
Θεσσαλονίκης, από αστυνομι-
κούς της Ομάδας Πρόληψης και 
Καταστολής Εγκληματικότητας 
του Τμήματος Ασφάλειας Βέροι-
ας, ημεδαπός άνδρας, διότι σε 
έλεγχο του οχήματος στο οποίο 
επέβαινε, βρέθηκε στην κατοχή 
του και κατασχέθηκε ποσότητα 
ηρωίνης βάρους 2,7 γραμμαρί-
ων. Προανάκριση διενεργεί το 
Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας.

Νάουσα  03/09/2020
Αρ. Πρ. 13521
                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΣ 30, 2332350335-6           

ΑΠΟΦΑΣΗ(110)
Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας

Έχοντας υπόψη:
1. Την περίπτ. ι’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010  

όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του 
Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’)

2. Το άρθρο 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 94 του Ν.3852/2010

3. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού 
συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

4.Την  με Α.Π. 109/13521/03-09-2020 απόφαση  Δημάρχου  
για  τον  ορισμό  και  τη μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  στους  Α-
ντιδημάρχους  του  Δήμου 

5.Το  γεγονός  ότι  οι  αρμόδιοι  αντιδήμαρχοι  έχουν  την  
ευθύνη διευρυμένων τομέων αρμοδιοτήτων

6. Τις ανάγκες ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των διαφό-
ρων δομών και υπηρεσιών του Δήμου  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε  τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους 

ως Εντεταλμένους Δημοτικούς  Συμβούλους
 Δήμου Η.Π. Νάουσας και

τους αναθέτουμε χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντο-
νισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται 
παρακάτω:

-  Στον κ. Ιωάννη Μυλωνά αναθέτουμε καθήκοντα Εξωστρέ-
φειας και Διπλωματίας Πόλεων

- Στον κ. Τσέλιο Σταύρο αναθέτουμε καθήκοντα καινοτομίας, 
νέων τεχνολογιών και ψηφιακής διακυβέρνησης του Δήμου Η-
ρωικής Πόλεως Νάουσας

- Στον κ. Τόσιο Αριστείδη αναθέτουμε καθήκοντα Περιβάλλο-
ντος και ανάδειξης ορεινού όγκου του Δήμου Ηρωικής Πόλεως 
Νάουσας 

 Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μετα-
γενέστερη απόφαση. 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη Διαύγεια, στην 
Ιστοσελίδα και στον Πίνακα  Ανακοινώσεων  του  Δήμου  και  να  
δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ



155-6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Σεπτέμβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

7-9-2020 μέχρι13-

9-2020 θαείναιτο

εξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

07/09/2020 έως 11/09/2020
ΣτοΔημοτικόΙατρείοτουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίεςΠρω-

τοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείας σε ανασφάλιστους και άπορουςπολίτες του
ΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπληροφορίεςκαι
ραντεβούγιαόλαταιατρείαοιενδιαφερόμενοιμπορούννατηλεφωνούνστο
τηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809ήναεπισκέπτονται τοΔημο-
τικό ΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιοκάτωαπότογήπεδοτης
Βέροιας.

Σάββατο
5-9-2020

0 8 : 0 0 - 1 4 : 3 0
ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙ-
ΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ29-31
(πλατείαΤσερμένι)
23310-65770
0 8 : 0 0 - 1 4 : 3 0

ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑ-
ΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ

18ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759
08:00-14:30ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑΜΗΤΡΟΠΟ-

ΛΕΩΣ623310-22017
14:30-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355
19:00-21:00ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΛ.

ΠΛΑΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534
21:00-08:00ΘΕΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΛ.

ΠΛΑΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534

Κυριακή 6-9-2020
08:00-14:30ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΚΑΡΑΤΑ-

ΣΟΥ 19 (κοντά στο 6οΔημοτικό σχολείο) 23310-
66755
14:30-21:00ΠΑΝΤΑΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΪΒΑ-

ΛΙΟΥ2&ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΚΕΝΤΡΟΠΡΟΜΗΘΕΑ
23310-66812
19:00-21:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551
21:00-08:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551

Δευτέρα 7-9-2020
14:30-21:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ4523310-26757
14:30-21:00ΠΑΠΑΡΗ -ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑΛ.

ΣΤΡΑΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-23360
19:00-21:00 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ723310-28594
21:00-08:00 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ723310-28594

Φαρμακεία

Την άμεση ανάγκη για τον ε-
ξορθολογισμότωνμέτρωνενίσχυ-
σηςτηςμικρομεσαίαςεπιχειρημα-
τικότηταςυπότοφωςτωνέντονα
αρνητικών επιπτώσεωνπου έχει
προκαλέσει η πανδημία στην α-
γορά έθεσε ο Προέδρος της Ε-
ΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας στη
συνάντησή του με τονΑναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών κ.
ΘόδωροΣκυλακάκη, πουπραγ-
ματοποιήθηκεπροχθες,Πέμπτη,
3Σεπτεμβρίου.

Η συζήτηση πραγματοποιή-
θηκεσε ιδιαίτερα εποικοδομητικό
κλίμα, το οποίο επέτρεψε στον
Πρόεδρο τηςΕΣΕΕ να αναδείξει
την αναγκαιότητα για αντικατά-
στασητηςπρακτικής τωνενισχύ-
σεων της επιχειρηματικότητας,
όπωςισχύουνσήμεραβάσεικλά-
δου και ΚΑΔ, και την προσαρ-
μογή τους στις πραγματικές τα-
μειακές ανάγκες, απαιτήσεις και
δυνατότητες των επιχειρήσεων,
έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί α-
πότοσοκτου lockdownκαι τους
αναιμικούς τζίρουςμετά την επα-
ναλειτουργίατους.

Συγκεκριμένα,οΠρόεδροςτης
ΕΣΕΕ είχε την ευκαιρία νασυζη-
τήσει με τον κ.Υπουργό τα εξής
θέματα:

•Τηνδιαδικασίαενίσχυσηςτων
επιχειρήσεων που είναι συνδε-
δεμένες με τον τουρισμό.  Η Ε-
ΣΕΕπρότεινε, όλα ταμέτραπου
ισχύουνγια τηνυποβοήθηση του
τουρισμούναισχύσουνκαιγιατις
εποχικές επιχειρήσεις του εμπο-
ρίου, στη βάση του καθορισμού
της εποχικότητάς τους, με τον
τρόποπου εφαρμόστηκε για την
παράταση των επιταγών και την
πρόσφατη επιδότηση τωνασφα-
λιστικών εισφορών, δηλαδή να
έχουνπραγματοποιήσειποσοστό
άνω του 50% του τζίρου τους το
τρίμηνο Ιουλίου –Αυγούστου –
Σεπτεμβρίου.

•Τον  προσδ ιορ ισμό των

«πληττόμενων επιχειρήσεων»
πουπρέπει να ενισχυθούν λόγω
τηςπανδημίας.Ο έως τώρα κα-
θορισμός μέσω κλάδου ή μέσω
ΚΑΔ είναι αλυσιτελής και ελλειμ-
ματικός, καθώς είναι διαπιστω-
μένο ότι, ηπανδημίαπλήττει σε
διαφορετικό βαθμό επιχειρήσεις
του ιδίου κλάδου.  Συνακόλουθα,
οΠρόεδρος της ΕΣΕΕπρότεινε
ο χαρακτηρισμός μιας επιχείρη-
σηςως«πληττόμενης»ναγίνεται
με κριτήριο τοποσοστό μείωσης
τουτζίρουτηςσεσύγκρισημετον
περυσινό για την δεδομένη χρο-
νικήπερίοδο, κατ΄ αναλογία του
μέτρου που εφαρμόζεται για τη
μείωσηή κατάργηση τηςπροκα-
ταβολήςφόρουστα νομικάπρό-
σωπα.

Από την πλευρά της ΕΣΕΕ
έγινε αναφορά και στην ανάγκη
θεσμοθέτησης του ακατάσχετου
επιχειρηματικού λογαριασμού και
σύνδεσής του με τα ηλεκτρονικά
μέσαπληρωμήςγιανα τροφοδο-
τεί τις λειτουργικές υποχρεώσεις
της επιχείρησης. Επισημάνθηκε
ότι η υλοποίηση αυτού του μέ-

τρου, απόμόνη της θα αρκούσε
για ναδώσει ανάσες ζωήςσε χι-
λιάδεςμικρομεσαίες επιχειρήσεις,
ώστεναανταπεξέλθουναποτελε-
σματικάαπέναντιστιςπροκλήσεις
πουέχειφέρειηπανδημία.

Ο κ.Υπουργός τόνισε την α-
ποφασιστικότητα της Κυβέρνη-
σηςνασταθείαρωγόςδίπλαστην
μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
Αντιλαμβάνεται, πρόσθεσε, τις
μειωμένες οικονομικές δυνατότη-
τες των επιχειρήσεων και για το
λόγοαυτό,θαπροσδιοριστούνμε
μεγαλύτερηακρίβειακαιθαεπιτα-
χυνθούν τα μέτρα ενίσχυσης.Υ-
πογράμμισεπωςθασυνεχιστούν
οιπροσπάθειες τηςΚυβέρνησης
γιαπεραιτέρωμειώσεις τωνφό-
ρων μαζί με τονπεριορισμό της
φοροδιαφυγής,σημειώνονταςπα-
ράλληλαότιτοπλαίσιοτηςεπόμε-
νηςημέραςθααποσαφηνιστείμέ-
σααπό τιςπροσεχείς εξαγγελίες
τουΠρωθυπουργού.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γ.
Καρανίκαςδήλωσεσχετικά:

«ΑναμένουμεαπότηνΠολιτεία
ναεπιδείξειευελιξία,υπομονήκαι

αποφασιστικότητα για την αντι-
μετώπιση τωναναγκών τηςπλη-
γείσας επιχειρηματικότητας.Μου
δόθηκε η ευκαιρία να εξηγήσω
στονΑναπληρωτήΥπ.Οικονομι-
κών κ. Σκυλακάκηπως η αγορά
έχει επείγουσαανάγκημία δικαι-
ότερη μέθοδο στήριξης, καθώς
μεκριτήριο τονκλάδοή τονΚΑΔ
μένουν εκτός τουπλέγματος των
κυβερνητικώνμέτρων χιλιάδες ε-
πιχειρήσειςπουπλήττονταιπραγ-
ματικά.Μόνο στη βάση της μεί-
ωσης τζίρου, όπως εφαρμόστηκε
για τη μείωση ή κατάργηση της
προκαταβολήςφόρου, θαπρέπει
να εντοπίζεται και να χαρακτηρί-
ζεταιως«πληττόμενη»μίαεπιχεί-
ρηση.ΗΚυβέρνηση δείχνειπως
διαθέτει τηνπολιτικήβούλησηνα
διορθώνει λάθη καιπαραλείψεις.
Σε συνεργασία με τους εκπρο-
σώπους του εμπορικού κόσμου,
μπορούνναπεριοριστούναποτε-
λεσματικότερα οι επιπτώσεις της
πανδημίας στην πραγματική οι-
κονομία».

Συνάντηση του Προέδρου της ΕΣΕΕ
για τα αιτήματα της αγοράς με τον Αναπληρωτή Υπουργό 

Οικονομικών κ. Θόδωρο Σκυλακάκη

Αποτελέσματαελέγχωνγια
ταμέτρααποφυγήςτης
διάδοσηςτουκορωνοϊού
Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα

απότιςΥπηρεσίεςτηςΕλληνικήςΑστυνομίαςγιατηνεφαρ-
μογήτωνμέτρωναποφυγήςκαιπεριορισμούτηςδιάδοσης
του κορωνοϊού. Στοπλαίσιο αυτό τηνΠέμπτη 3 Σεπτεμ-
βρίουπραγματοποιήθηκανσε όλη την επικράτεια (48.362)
έλεγχοικαιβεβαιώθηκανοιακόλουθεςπαραβάσεις:

•(4)παραβάσειςκαι(4)συλλήψειςγιακανόνεςλειτουργί-
αςκαταστημάτωνκαιιδιωτικώνεπιχειρήσεων(απαγόρευση
λειτουργίας,μηχρήσημάσκαςαπότοπροσωπικό,ποσοστό
τ.μ.επιφανείαςανάάτομο,αποστάσειςτραπεζοκαθισμάτων,
μηδήλωσηραντεβούκαιλίσταςπελατών,κ.λπ.).

ΑπόαρχέςΑυγούστου έχουνβεβαιωθεί συνολικά (515)
σχετικέςπαραβάσειςκαιέχουνσυλληφθεί(36)άτομα.

•(6)γιαλειτουργίακαταστήματοςπέραντης24:00ώρας
μεεπιβολήδιοικητικούπροστίμου10.000ευρώκαιτριήμερη
αναστολή λειτουργίας, από τις οποίες (3)στα ΙόνιαΝησιά,
(2)στηΘεσσαλονίκηκαι(1)στηνΚρήτη.

Απότηνέναρξηεφαρμογήςτουμέτρου(Τρίτη11Αυγού-
στου)έχουνβεβαιωθείσυνολικά(72)σχετικέςπαραβάσεις.

•(1)γιαμησυμπλήρωσητηςηλεκτρονικήςφόρμαςPLF
(PassengerLocatorForm)απόταξιδιώτη.

ΑπόαρχέςΑυγούστου έχουνβεβαιωθεί συνολικά (137)
σχετικέςπαραβάσεις.

•(302)γιαμηχρήσημάσκας–μητήρησηπροβλεπόμε-
νηςαπόστασης και επιβλήθηκαν ισάριθμαδιοικητικάπρό-
στιματων(150)ευρώ.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γιααγορά
γκαρσονιέρα στο κέ-
ντρο, μεασανσέρ, 1ος
και άνω, μέχρι 20.000
ευρώ.  Τηλ . :  6945
122583.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  δ ι ό -
ροφη κατο ικ ία  του
‘71, 140 τ.μ. συνο-
λικά, κάτω από Πιε-
ρίων, εντός οικοπέ-
δου,  55.000 ευρώ.
Τηλ. :  6945 122583

EUROMESITIKI.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη

οικοδομήαπό100 τ.μ.
περίπουοκάθεόροφος,
κοντά στη ΜΕΒΓΑΛ.
Τηλ.:6971706894.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κατά-
στημα63τ.μ.μεπατά-
ρικαιυπόγειοστηΒέ-
ροια, οδόςΤρύφωνος
3.Τηλ.:6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-
τοικίακοντάστο7οΔη-
μοτικό,75τ.μ.,μευπό-
γειο75τ.μ.καιοικόπε-
δο200τ.μ.,48.000ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικό-

πεδο στη Μέση Βέ-
ροιας, 6 στρέμματα,
τ ιμή 130.000 ευρώ
(συζητήσιμη).  Κιν. :
6972913645κ.Τάσος.

του Σαββατοκύριακου

ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό1-7-2020έως6-9-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα 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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
-Γκαρσονιέρα35τ.μ.,πίσωαποτοΣτά-

διοΒέροιας.
-Οικόπεδο1.250τ.μ.κέντροΛαζοχωρίου
-Χωράφι 6 στρ. στο δρόμο προςΑγ.

Μαρίνα
-Χωράφι 3 στρ., στο κανάλιΛαζοχωρί-

ου,ποτιστικό.
Τηλ.:6996436044,6972236144

&2331062812.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΘΗΝΑ ενοικιάζονται
γκαρσονιέρες50τ.μ.και55
τ.μ.(σαλόνι,κουζίνα,υπνο-

δωμάτιο,W.C.)στηνπερι-
οχήΖωγράφου, δίπλαστα
Πανεπιστήμια. Τηλ.: 6977
782641&6971884916.

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ενοικιάζε-
ται γκαρσονιέρα, ανακαι-
νισμένη, κοντάστηΛέσχη
Αξωματικών . Τηλ.: 6949

408554&6948726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπερίπτε-

ροΑκροπόλεως, στην και-
νούργιαγέφυρα«Κούσιου».
Τηλ.:6984108684.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29  ενοι-
κιάζεται επαγγελματικός
χώρος 50 τ.μ.,πλήρωςα-
νακαινισμένος, 1ος όρ.,
γωνιακό,δίπλασταΑστικά.
Τηλ.:6946740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ29-8 .Κωδ:24263ΓΗΠΕ-

ΔΟ,γκαρσονιέρα30τ.μ.,κατασκευή1982,1
χώρος,2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιά,
ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογηκατάσταση,
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ατομική
θέρμανσημεκλιματιστικόκαιμεμίαντουλάπα,
ενοίκιο150€.ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23132 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφά-
νειας32τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελεί-
ταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1972και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικό ,
έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμιακαι
Ανελκυστήρα,έχειΗλ.Συσκευές,Τιμή:180€.
Επιθυμητήμόνογυναίκαεκπαιδευτικός.

Κωδ: 106623 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται
Studio35τ.μ.,1ουορόφουυπερυψωμένου,
σεάριστηκατάσταση,αποτελείταιαπόέναν
μεγάλοενιαίοχώροκαιWC,βρίσκεταισεπολύ
κεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου,σεπολύκαλήτιμήμόνο:170€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24413ΠΙΕΡΙΩΝ,Γκαρσονιέρα46
τ.μ.,μικτάκαι37τ.μ.καθ.κατασκευή2004,1
υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο,1οςόροφος,
σεάψογηκατάσταση,καινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,επιμελημένηςκα-
τασκευής,σεπολυκατοικίααξιώσεων,αυτόνο-
μηθέρμανσημεωρομετρητές,ενοίκιο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23457ΚΑΛΛΙΘΕΑ,κομπλέεπιπλω-
μένηγκαρσονιέρα60τ.μ.,κατασκευή1983,1
υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο,σεεξαιρετικά
καλήκατάσταση,μεατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα,2οςόροφος
,χωρίςανελκυστήρα,ενοίκιο250€,Πληροφορί-
εςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναι
ελεύθεροαπό1/09/2020.

Κωδ:106238-ΚΑΤΩΜΟΥΣΕΙΟΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
63τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υ-
πνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο.Είναικα-
τασκευασμένοτο1980καιδιαθέτειθέρμανση
μεκλιματιστικό,απεριόριστηθέαστονκάμπο,
κουφώματασυνθετικάμεδιπλάτζάμια,θωρακι-
σμένηπόρταεισόδου,ανελκυστήρα,πάρκινγκ
πιλοτής,μερικώςεπιπλωμένο,μεηλεκτρικές
συσκευές,έχειτέντες,σεπολύκαλήγειτονιάμε
μίσθωμαμόνο230€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106672ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Ενοικιάζεται
ωραιότατοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
80τ.μ.στον1οόροφομε2υ/δ,σαλοκουζίνα
καιμπάνιο,βλέπεισεανοιχτωσιά,νεόδμητο,
σεάριστηκατάσταση,διαμπερές,κομπλέε-
πιπλωμένο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερμοσίφωνα,
μετζάκι,χωρίςκοινόχρηστα,μεμίαντουλάπα
εντοιχισμένη,σεπολύκαλήγειτονιά,μεμηνιαίο
μίσθωμα300€.Θαείναιελεύθεροκαιεπισκέψι-
μοαπό1/09/2020.

Κωδ.13175ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑπεριοχήΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ ,κομπλέεπιπλωμένο108 τ.μ.

3οςορ.του1985με2υ/δ,,ηθέατουκαλή
καιηκατάστασητου,ξύλιναπατώματα,και
θέρμανσημεσόμπαπετρελαίουκαιθερμο-
πομπούς,με2κλιματιστικά,για σοβαρούς
μισθωτές,ΑποκλειστικήανάθεσηστηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ζητούμενομίσθωμα250€.
Θαείναιελεύθεροαπό15/09/2020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:14039-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστηνοδό

ΣαλαμίνοςμίαΜονοκατοικίασυνολικήςεπι-
φάνειας100τ.μ.ισόγειασεσχετικάκαλήκατά-
στασημεοικόπεδο600τ.μ..Αποτελείταιαπό
2-3Υπνοδωμάτιασαλονοκουζίνακαιμπάνιο
ΔιαθέτειεπίσηςθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέ-
λαιοκαιμίαμεγάληαποθήκη.-Τιμή:220€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλά
καιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον

περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23472ΚΕΝΤΡΟ,Γραφείο19τ.μ.,

κατασκευή1976,ημιόροφος,ανακαινισμένοεκ
βάθρωνκαιάψογασυντηρημένο,σεεξαιρετική
κατάσταση,μεατομικήθέρμανσημεκλιματιστι-
κό,επιπλωμένοκομπλέ,μεκοινόWC,κεντρι-
κότατο,ενοίκιο150€.

Κωδ.23189ΚΕΝΤΡ0,Γραφείο40 τ.μ.,
προςενοικίασηκοντάστονΆγιοΑντώνιο,κα-
τασκευή1974,2χώροικαιWC,3οςόροφος,
ενοίκιοπολύχαμηλόμόνο150€.

κωδ.23272ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γραφείο
50τ.μ.,1οςόροφος,πολύμεγάληςπροβολής
,γωνιακό ,δύοχώροιμεδικήτουτουαλέτα
έξω,κατασκευή1972,κουφώματακαινούργια
συνθετικά,ενοίκιο150€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23560-ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας51τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό2Χώρους, .Είναικατασκευ-
ασμένοτο1979καιδιαθέτειγιαθέρμανσηΚλι-
ματισμόταδεκουφώματατουείναιαλουμινίου
συρόμενα,μεδιπλάτζάμια,ενοίκιο130€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22738-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητοκατάστημα
ηαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας37τ.μ.ισόγεια
κατάλληλοκαιγιαέδραεπιχείρησης.Είναικα-
τασκευασμένητο2002καιδιαθέτεικουφώματα
συνθετικάμεδιπλάτζάμια-Τιμή:100€.

Κωδ:14607 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΆΖΕΤΑΙ
Κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας55 τ.μ. Ι-
σόγειομεμεγάληκαινούργιαβιτρίνακαιδύο
WC,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,Τιμή:
450.ΑποκλειστικήανάθεσηστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14612ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας68τ.μ.Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο,Κουζίνα,καιWC.
Είναιανακαινισμένομερικώς,μεκαινούργια
κουφώματααλουμινίου,ρολάασφαλείας,σε
καλήκατάσταση,μεμεγάληβιτρίνα,οιχώ-
ροιτουλειτουργικοί,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις.Διατίθεταισεπολύκαλήτιμή:250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚμεράμπα,σεπλήρηλειτουργία
,κοντάστηνΒενιζέλου τιμήαπό80€/μήνα
μόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.14046ΚΕΝΤΡ0,κάτωαπότηνΕληά

πωλείταιδιαμ/μα77τ.μ.,κατασκευή1975,2
υ/δ,1οςόροφος,πρόκειταιγιαδιπλοκατοι-
κίακαλοδιατηρημένηωραιότατηκατασκευή ,
μεωραίαβεράντακαιμεατομικήθέρμανση
,διαθέτεικαιμίααποθήκη9τ.μ. ,συνολική
τιμή63.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14545-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας84τ.μ.καθαρόστον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό2μεγάλαΥπνοδωμάτια,Σαλο-
νοκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου
καινούργια ,έχειανελκυστήρα,πάρκινγκπυ-
λωτήςκαιμίααποθήκημέσα.Διαθέτειεπίσης
καιηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:53.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14267-στηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.καθαρό , 1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-

λονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγάλομπάνιο .
Είναικατασκευασμένοτο1995καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,Κουφώματα
Αλουμινίουκαινούργια,Ανελκυστήρακαιθέση
στάθμευσηςστηνΠυλωτή , έχει επίσηςκαι
Ηλιακόθερμοσίφωνα.προσφέρεται σετιμή
ευκαιρίαςμόνο52.000€.

Κωδ13609ΣτηΡάχηΒέροιαςπωλείται
ημιτελέςδιαμ/μα1ουορόφου103τ.μ.με2δσκλ
καιεπιπλέονμίααποθήκη 50τ.μ.σεοικό-
πεδο1236τ.μ. τιμή25.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνεό-

δμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας50
τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνακαι
μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,Έχει
απεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιποδόμη-
σηςοικοπέδουκαικήπο,Τιμήμόνο30.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.μεα-
νεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.,κα-
τασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,
μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογασυντηρη-
μένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορθολογικά
καιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρμανση,με
δυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκιήσόμπα(υ-
πάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο,μεαποθήκη
,μεδύοντουλάπες,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπωσιακοίχώροι
υποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,μεδύομπάνια,
διαμπερές,σετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο
130.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας,πω-
λείταισπάνιαΒίλα400τ.μ.,συνολικάσετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση
,πολύαυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,
γεωμετρικάδομημένη,γιαπολύαπαιτητικούς

αγοραστές,επιβλητικήστηνόψη, μεδιπλό
γκαράζκλειστόκαιάλλαδύογκαράζέξωσκε-
παστάμεντουλάπεςπαντού,διαθέτειδρύινα
δάπεδασταυπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευ-
κόμάρμαροΒεροίαςστοσαλόνι ,αλουμινίου
κουφώματα μεθερμογέφυρακαιμεδιπλά
τζάμιακαι3μπάνια .Τοοικόπεδοτουείναι
5680τ.μ.περιφραγμένο , ζητούμενοτίμημα
380.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13519ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,πωλείταιυ-

πόγειααποθήκη65τ.μ.,σεκαινούργιαοικοδο-
μή,κατασκευή2005.Πρόκειταιγιαένανενιαίο
χώροστουπόγειοοικοδομής,τιμή,μοναδικά
καιπολύσπάνιατόσοχαμηλή,μόνο7.500€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ:106495ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο70τ.μ.

μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέροι-
ας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1οςόρο-
φος),αποτελείταιαπόένανμεγάλοενιαίοχώρο
γραφείων,ξεχωριστό2ογραφειακόχώροκαι
μπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,τοοποίοχρήζειανακαί-
νισης.Τοακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετη
γκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαι
μπάνιο.Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο
23.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:116070ΚΕΝΤΡΟστηναρχή της
ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικήστέγη
συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.
Πρόκειταιγιαέναμοναδικόακίνητο,εξολοκλή-
ρουανακαινισμένοτοοποίοαποτελείταιαπό
τρειςγραφειακούςχώρους,έναμπάνιοπολυ-
τελείαςκαθώςκαιαποθήκη.Έχεικαινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάενεργειακά
τζάμιατεσσάρωνεποχών,ευρίσκεταισεπολυ-
κατοικίααξιώσεων,μεάνετουςχώρους,ατο-
μικήθέρμανσηφυσικούαερίου,θωρακισμένη
πόρταεισόδουκαιαποτελεί ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία, τιμή:87.000€. Ιδανικόακίνητο
γιακάποιονπουαναζητείκάτιμοναδικόστην
καρδιάτηςπόλης.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ. Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευα-
σμένοτο1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατάστη-
μα65τ.μ. Ισόγειο,κατασκευή1974,οιχώροι
τουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοποθεσία ,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμεγάλη
βιτρίνα,σεπολύκαλήτιμήμόνο35.000€,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101
τ.μ.,καιμε110τ.μ.υπόγειοτοοποίοεπικοι-
νωνείμεεσωτερικό υδραυλικόανελκυστήρα
,κατασκευή2002,μεδικό τουςWC ,  ισό-
γειο,νεόδμητο ,σεεξαιρετικήκατάστασηκαι
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,άριστηκατασκευήκαιατομικήθέρμανση
πετρελαίου,σεπολύκαλήγειτονιά,κατάλληλο
γιαπολλαπλέςχρήσεις,Αποκλειστικήδιάθεση

καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Τιμή92.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφοοι-

κόπεδο5.000τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο,με
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,αμφιθεατρικό
,σεμοναδικήτοποθεσίακαισίγουρασεπρο-
νομιακήθέση,κατάλληλογιαανέγερσηΒίλλας
,τιμή130.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπολύ

πολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτουχωριού.
Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ.13056ΑΚΡΟΠΟΛΗ,ευκαιρίαπω-
λείταιοικόπεδο400τ.μ.,μεσ/δ0,8εντόςσχε-
δίουπόλεως,άρτιοοικοδομήσιμο,μεγύρω
-γύρωοικοδομές,ηαντικειμενικήτουτιμήείναι
83.000€αποδεδειγμέναηδετιμήπώλησηςτου
από80.000€τώραπροσφέρεταιστα32.000€,
ευκαιρίαάριστη.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ.13514ΣτουςΓεωργιανούςΒέροιας
σεπολύκεντρικόσημείοπάνωστονκεντρικό
δρόμογωνιακόπωλείταιένασπάνιοωραιότατο
οικόπεδογωνιακό617τ.μ.,καταπληκτικόαπό
κάθεάποψη,εντόςσχεδίουπόλεωςμεσ/δ0,8
καιτιμήστα20.000€μόνο.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000τ.μ.,
εντόςζώνης,μεεκπληκτικήθέαστονκάμπο,
αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμήπροσφοράς,
μόνο35.000€.

κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-
ΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,ΚέντροΑπο-
κατάστασης,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχι
μόνοστηθέσηΚαβάκιαδίπλαστολόφοΜα-
γούλαπάνωστοδρόμογιατηΡαχιά12.000
τ.μ.αμφιθεατρικόμεθέαόλοντονκάμποτης
Ημαθίαςκαιορατότηταμέχρι τηνΘεσ/νίκη .
Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,προνομιούχο
απόκάθεάποψη,αναφέρεταιμόνοσεπολύ
σοβαρόεπενδυτή,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή450.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106495ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο70τ.μ.

μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέροι-
ας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1οςόρο-
φος),αποτελείταιαπόένανμεγάλοενιαίοχώρο
γραφείων,ξεχωριστό2ογραφειακόχώροκαι
μπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,τοοποίοχρήζειανακαί-
νισης.Τοακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετη
γκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαι
μπάνιο.Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο
25.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 120 τ.μ.
+ 35 τ.μ.πατάρι, με μεγάληπρόσοψη,
γωνιακό, εξαιρετικήςπροβολής,πλησίον
τηςνέαςΓέφυραςΚούσιου,κατάλληλογια
πολλές χρήσεις.Πληροφορίες τηλ.: 6972
269839κ.Γιώργος.

ΑΠΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ βιοτεχνία ενδυμάτων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1)Λογιστής με γνώσεις Γερ-
μανικώνήΑγγλικών,2)υπευθ.παραγωγής,
3) υπεύθ. δειγμάτων, να γνωρίζει όλες τις
μηχανές, 4) έμπειρες γαζώτριες, κοπτορά-
πτριες,πλακοραφούδες.Τηλ.:6996882201
&6996939909&lakosto1966@gmail.com.

ΚΕΝΤΡΟ, ενοικιά-
ζεταιμεζονέτα100τ.μ.,
μονοκατοικία,απέναντι
απόταείδηυγιεινής«Ι-
ωαννίδη»Αντωνιάδη3.
Τηλ.:6973226912.



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος ΤΕ-
ΦΑΑ με εξειδίκευση στην κο-
λύμβηση για να εργαστεί ως
προπονητής στο κολυμβητήριο
“ΠΗΓΑΣΟΣAqua Center” στη
Βέροια.Ασφάλισηκαιαποδοχές
σύμφωνα με το νόμο. Κατάθε-
σηβιογραφικώνστηγραμματεία
τουκολυμβητηρίουΣταδίου125
Βέροια.Τηλ:2331125087.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκι-
νήτων, ηλεκτρολόγος αυτοκινή-
τωναπόεπιχείρησηστηΒέροια
γιαπλήρηαπασχόληση. Ικανο-

ποιητικήαμοιβή.ΖΗΤΕΙΤΑΙοδη-
γόςΤαξίγιαπλήρηαπασχόληση
καθώς καιΠΩΛΗΣΗ γαϊδουρά-
κια. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2331071553&2331062900.Ώ-
ρεςεπικοινωνίας:9:00με18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός ή
βοηθόςφαρμακοποιούμεεμπει-
ρία γιαφαρμακείοστοΝομόΗ-
μαθιας.Αποστολή βιογραφικού
στο: aggeliesfarmakio@gmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανοτεχνίτης
αυτοκινήτωνγιαμόνιμηεργασία.
Τηλ.:2331021904κοςΚώστας.

ΗΕΤΑΙΡΙΑALU-SYN ζητάει
άτομο για μόνιμη εργασίαμε ε-

μπειρίασεκατασκευήκαιτοποθέ-
τηση κουφωμάτων.Επικοινωνία
γιαραντεβού2331073281υπεύ-
θυνοςπροσωπικουΒύρωνΣτα-
μπούλογλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-
σίασεφαρμακείομε επιδότηση
και σχετική εμπειρία.Απαραίτη-
τηπροϋπόθεσηκάρταανεργίας.
Τηλ.:2331027507,6947259696.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλοςσε ξε-
νοδοχείο στη Βέροια για απο-
γευματινή εργασία.Απαραίτητη
η ικανότητα συνεννόησης στα

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μ1οςχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρηςανακαιν.
50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΚΕΝΤΡΟΔιατηρητεομε3ΔΣΚκαιαδειααπόαρχαιολογιαγιαεργα-
σιεςμονο25000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ58000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ30000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενο1ΔΣΚΧ.Θ.εμπροσθιο220€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥαρχη,2ΔΣΚχωριςΘερμνση,ξυλινεςμπαλκονοπρτες220€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣεπιπλωμενο2ΔΣΚ,Θεα,Α/CΑ.Θ350€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ1ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΘερμ/τεςΘεα200€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη1200Ε
ΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσαμε
αδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαηκαλλι-
εργειες22000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΟικοπεδο450τ.μμεθεαΘαλασσααποστ.1800μ,15000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο
28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογιαπαρκιγκ
28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μαπό37000τωρα
15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ7χωρηεπαγ.στεγη2οςχωριςασαν.γιαφροντιστηριο700€
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθησηκτλπ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΠΑΡΚΙΓΚυπαιθριοστηναγορα50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα50
τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟΣΤΗΝΑΓΟΡΑ50€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρεια,ινστι-
ντουτα,κτλπ349€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

18 5-6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020www.laosnews.gr του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη ΧαρίεσσαΝαούσης

εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και 100 τ.μ.
περίπου τοσπίτι με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
Πληρ.τηλ.:6981906509.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστον

ΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.Επί-
σηςένατρακτέρUNIMOK,μίαπλατφόρμακαινούργιακαιμία
φρέζασυρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.Πληροφορίεςστο
τηλέφωνο:6973616847.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπι-
κό γιαπαρασκευαστήριο
κρεάτων.Πληρ.στο τηλ.:
23310 42680 απο τις
9.00π.μ.έως1.00μ.μ.



Αγγλικά.Τηλ.:6948457059.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για περι-

ποίηση και φροντίδα ηλικιωμέ-
νου στη Βέροια. Τηλ.: 23310
91098κοςΔημήτρης,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαφροντί-
δα ηλικιωμένης στηνΑγ. Βαρ-
βάρα για 24ωρη βάση. Πληρ.
τηλ.:2331300216.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από τη
Μεταφορ ική  «Ν.  Ίκαρος»
CarrierμεδίπλωμαΓ΄ήΕ΄κα-
τηγορίας. Επιθυμητή προϋπη-
ρεσία.Τηλ.:2331022022.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για
το κρεοπωλείο «Καρατζούλας»
στηΒέροια, με εμπειρία.Τηλ.:
6937249048.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία
κρεάτωνξεκοκαλιστήςκαιοδη-
γός με επαγγελματικό δίπλω-
μα.Πληρ.τηλ.:2332042608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςμεδιπλω-
μαΓ΄κατηγορίαςγιαοδικήβο-
ήθεια στηΒέροια.Τηλ.: 23310
41601& 6980 136902& 6988
564576.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζητάει
ναπροσλάβει για μόνιμη απα-
σχόληση, εξωτερικόπωλητή ή
πωλήτρια για τουςΝομούςΗ-
μαθίας,Πέλλας,Θεσσαλονίκης.
Απαραίτηταπροσόντα,ευχέρεια
λόγου,αγγλικήγλώσσα,δίπλω-
μααυτοκινήτου,άδεια εργασίας
προσωπικούασφαλείας, εμπει-
ρίαμεβιογραφικόκαισυστάσεις.
Μισθός,ασφάλισηκαιποσοστά.
Παραλαβή δικαιολογητικών με
συνέντευξη στα κεντρικά γρα-
φεία μας, Θεσσαλονίκης 45
Βέροιαwww.securitytsiflidis.gr-
sales@securitytsiflidis.gr- Τηλ.

2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής,

τελειόφοιτος του ΑΠΘ, με
φροντιστηριακηπείρα, παρα-
διδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητέςΔημοτικού, Γυμνασί-
ου,Λυκείου (με εξειδίκευση
στηνΈκθεση).Τιμέςπροσιτές
μεμονωμένα και σε γκρουπά-
κια.Τηλ.:6973707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ τύπου

ΚΟΥΜΠΟΤΑ, τύπου 7100,
17 ίππους, μαζί μεπλατφόρ-
μα, σε καλή κατάσταση.Τηλ.:
6942 256821 από τις 3.00
μ.μ.έως10.00μ.μ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από μαθητή
τουΜουσικούΣχολείουσεάρι-
στηκατάστασηAltoΣαξόφωνο
μάρκαςJinbaoκαιταμπουράς.
Ελαφρώς μεταχειρισμένα μα-
ζί με τις θήκες τους.ΤιμήΣα-
ξόφωνου 300 ευρώ.Τιμή τα-
μπουρά80 ευρώ.Τηλ.: 6973
658037.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία νο-
σοκ. κρεβάτι ηλεκτρ. με κο-
μπιούτερσεάριστηκατάστα-
ση. Τηλ.: 6977 402239 κος
Γιώργος.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά εί-
δη της CICU σε πολύ καλή
κατάσταση, 400 ευρώ όλα
μαζί.Τηλ.:2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ επιστήμων
με μεγάλη κινητή και ακίνη-
τη περιουσία, καθώς και υ-
ψηλά εισοδήματα, ζητει σύζυ-
γο-σύντροφο για σοβαρή κι
ανθρώπινησχέση.Τηλ.:6949
215864.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονομι-
κά ανεξάρτητος αναζητά σο-
βαρή εμφανίσιμη κυρία χωρίς
οικογενειακές υποχρεώσεις
άνω των 65 ετών έως 75 ε-
τών με τηνπροοπτική γνωρι-
μίαςκαισυμβίωση.Τηλ.:6977
951301.

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζη-
τά γνωριμία με κυρία από 55
ετών έως 68 ετών, με σκοπό
τησυμβιωσηήτογάμο.Τηλ.:
6986585060.

ΚΥΡΙΑ60ετών,συνταξιού-
χος, κοινωνική, αξιοπρεπής,

αναζητά σύντροφο έως 68 ε-
τών με τα ίδια χαρακτηριστικά
γιαμίαουσιαστικήσχέσηζωής.
Μόνοσοβαρέςπροτάσεις.Τηλ.:
6997933246.

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

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλαστα600 ευρώ.Ηπαραλαβή γίνεται από
τοναγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι χαμηλή.Ηπεριοχή είναι
έξωαπό τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο
6981088721.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να

γνωρίζει το πρόγραμμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα

Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που

να έχει γνώσεις χειριστή

κλαρκ

Πληροφορίες  στο

τηλ.:6947021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗμεέδρατηΒέροια,
ζητάάνδραή γυναίκαα-
πό 30 έως 50 ετών για
το Τμήμα Πωλήσεων.
Προσφέρει μισθό,πλήρη
ασφάλιση,αυτοκίνητοκαι
κινητό.Πληροφορίες στο
6947021868.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

μαθητέςΓυμνασίου-Λυκείου.Τιμέςπροσιτές.
Πληρ.τηλ.:6934447574.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κερδο-
φόραεπιχείρηση,ερ-
γαστήριοζυμαρικών,
μεσταθερήπελατεία
καιμηχανήματασεε-
ξαιρετικήκατάσταση.
Τηλ.:2331092777.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Σ. ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΟΥΚΑΙ ΣΙΑΟ.Ε. επιθυμεί
ναπροσλάβειμεπλήρηαπα-
σχόληση πωλητή/πωλήτρια
έως 30 ετών για το νομόΗ-
μαθίας.Απαραίτητη η κατοχή
διπλώματος ΙΧ αυτοκινήτου.
Ηπροϋπηρεσίασεαντίστοιχη
θέση θα συνεκτιμηθεί. Προ-
σφέρεται εταιρικό αυτοκίνητο
και ελκυστικό πακέτο απο-
δοχών.Αποστολή βιογραφι-
κού στο e-mail: logistirio@
oikobros.gr.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμανι-
κών, με φροντιστηριακήπεί-
ρα, παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα όλων των επιπέδων.
Τηλ.:6931155908.
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Σκέψεις με τη μνήμη των «Σεπτεμβριανών» του 1955 !!!
Του Πάρη 
Παπακανάκη
 
Η θλιβερή επέτειος της 6ης  & 7ης 

Σεπτεμβρίου του 1955, γνωστή ως «Σε-
πτεμβριανά της Πόλης», έρχεται να μας 
υπενθυμίσει ότι η επιδερμική θεώρηση 
της στάσης του προέδρου και των λοι-
πών πολιτικών προσώπων της γείτονος 
Τουρκίας  ως αφελή έπαρση ή υπερφίαλη 
χρήση ρητορικών επιθετικών σχημάτων 

μόνο και μόνο για την ικανοποίηση εσωτερικών σχεδιασμών 

μπορεί να αποβεί τεράστιο στρατηγικό λάθος με τραγικές εθνι-
κές συνέπειες!!!

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης (1923), εξαιρέθηκαν 
από τις ανταλλαγές οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της 
Ίμβρου και της Τενέδου όπως και οι μουσουλμάνοι στο θρή-
σκευμα Έλληνες πολίτες της Δυτικής Θράκης. Έτσι, το 1925 
υπήρχαν στην Κωνσταντινούπολη 250.000 Έλληνες (το 1/3 του 
συνολικού τότε πληθυσμού της). Σχεδόν αμέσως μετά την υπο-
γραφή της συνθήκης το νέο (κεμαλικό) καθεστώς της Τουρκίας, 
άρχισε να επιβάλλει σειρά συντριπτικών περιορισμών στην 
πολιτιστική και οικονομική ζωή των Ελλήνων, στοχεύοντας στον 
εκτουρκισμό ή την εξόντωσή τους σε βάθος χρόνου…

Με την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ (για 
την απελευθέρωση της Κύπρου από κατοχή των Άγγλων) 
την 1η  Απριλίου 1955, η κατάσταση για τους ομογενείς στην 
Τουρκία άρχισε να γίνεται ακόμα πιο δύσκολη, καθώς ο τότε 
πρωθυπουργός Αντνάν Μεντερές -ένας «πρώιμος Ερντογάν»- 
υποδαύλιζε σε κάθε ευκαιρία με δηλώσεις του τον τουρκικό 
εθνικιστικό πυρετό. Έτσι, η προβοκάτσια της δήθεν βομβιστικής 
επίθεσης στον κήπο του τουρκικού προξενείου της Θεσσαλονί-
κης και έξω από το σπίτι του Κεμάλ τη νύχτα της 5ης προς 6η 
Σεπτεμβρίου χρησιμοποιήθηκε ως θρυαλλίδα για να ξεσπάσουν 
προσχεδιασμένα έκτροπα βαρβαρότητας εις βάρος των Ελλή-
νων της Πόλης.

Τα γεγονότα όπως τα περιγράφει ο Β. Θεοδωρόπουλος, τότε 
Πρόξενος της χώρας μας στην Κωνσταντινούπολη:

«Ώρα 13.30, μεταδίδεται ραδιοφωνικώς η είδησις περί βόμ-
βας εις την οικίαν του Ατατούρκ στη Θεσσαλονική.

Ώρα 16.00, κυκλοφορεί έκτακτον παράρτημα της «Ισταμπούλ 
Εξπρές» με την είδησιν, δημοσιεύον και παραποιημένην φωτο-
γραφίαν δήθεν της καταστραφείσης οικίας.

(Επρόκειτο για τις φωτογραφίες που είχαν τραβηχτεί για λο-
γαριασμό της συζύγου του Τούρκου Πρόξενου στη Θεσσαλονίκη 
, οι οποίες παραποιήθηκαν έντεχνα και εμφανίστηκαν ως γνήσι-
ες!)

Ώρα 16.30, ομάδες νέων περιέρχονται τας κεντρικάς οδούς 
του Πέραν αναγράφοντας υβριστικά συνθήματα κατά των Ελλή-
νων εις τους τοίχους.

Ώρα 17.30, αι πρώται ομάδες διαδηλωτών συγκεντρώνονται 

εις την πλατείαν του Ταξίμ.
Ώρα 18.00, η συγκέντρωσις εις την πλατείαν του Ταξίμ ακούει 

διαφόρους ρήτορας εκφωνούντας εμπρηστικούς λόγους κατά 
των Ελλήνων και της Ελλάδος.

Ώρα 18.30, η συγκέντρωσις μεταβάλλεται εις διαδήλωσιν, της 
οποίας μία ομάς φθάνει μέχρι του Γεν. Προξενείου και διαλύεται 
με την άμεσον εμφάνισιν αστυνομικών δυνάμεων αι οποίοι κλεί-
ουν όλας τας προς το Προξενείον προσβάσεις.

Ώρα 19.00, άρχεται η θραύσις των υαλοπινάκων  και σιδη-
ρών θυρών των ομογενών καταστημάτων της πλατείας Ταξίμ 
και της οδού του Πέραν…».

 
 

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία: 16 Έλληνες έχασαν τη ζωή 
τους και 32 τραυματίστηκαν σοβαρά εκείνο το μοιραίο βράδυ, 
200 Ελληνίδες έπεσαν θύματα βιασμού, 73 ορθόδοξες εκκλη-
σίες με κειμήλια τεράστιας αξίας, 8 αγιάσματα, 2 Μονές, 26 ελ-
ληνικά σχολεία και 5 αθλητικοί σύλλογοι, 1004 κατοικίες, 4.348 
καταστήματα, 27 φαρμακεία, 21 εργοστάσια και 110 ξενοδοχεία 
καταστράφηκαν. Σε 69.578.744 τουρκικές λίρες υπολογίστηκαν 
από τις τουρκικές αρχές οι υλικές ζημιές. Ελληνικές πηγές υπο-
λόγισαν τις ζημιές σε 165 εκατ. τουρκικές λίρες (60 εκατ. δολά-
ρια), ενώ 150 εκατ. δολάρια ήταν οι ζημιές από τις καταστροφές 
σε εκκλησίες κλπ.

 

Η τότε ελληνική κυβέρνηση (Παπάγου) προσπάθησε να 
διεθνοποιήσει το θέμα, αλλά χωρίς σημαντικά αποτελέσματα. 
Οι νατοϊκοί σύμμαχοί μας (κυρίως οι Αμερικανοί και οι Βρετα-
νοί) δεν ήταν διατεθειμένοι να ασκήσουν πιέσεις στην Τουρ-
κία, πολύτιμο σύμμαχό τους κατά τη διάρκεια του 
«Ψυχρού Πολέμου», και ξεκάθαρα υπέδειξαν να… 
ξεχάσουμε το συμβάν. Τα μακροπρόθεσμα αποτε-
λέσματα αυτής της «διατεταγμένης λήθης» είναι η 
δυστυχής μοίρα τόσο των Ελλήνων της Κωνσταντι-
νούπολης, Ίμβρου, Τενέδου αφενός και της Κύπρου 
αφετέρου…

Για να επιστρέψουμε στο σήμερα, όσο φαιδρό κι 
αν ακούγεται το αναθεωρητικό επινόημα της «Γαλά-
ζιας Πατρίδας» του αντιναύαρχου Τζιχάτ Γιαϊτζί, το 
οποίο τελευταία έχει ενστερνιστεί και προβάλλει με 
φανατισμό ο νυν πρόεδρος της Τουρκίας, σε καμιά 
περίπτωση δεν θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε 
μόνο ως «γραφικό εθνικιστικό παραλήρημα» ή ως 
«προϊόν προς εσωτερική κατανάλωση και προσω-

πική πολιτική εκμετάλλευση».
Η ορθή ανάγνωση είναι ότι η Τουρκία διά του ανώτατου άρ-

χοντά της θεωρεί πως είναι ο κατάλληλος χρόνος (ευνοούν οι 
συγκυρίες) για να υλοποιήσει τους όρους –εάν όχι όλους, τουλά-
χιστον τους περισσότερους- του περίφημου «Εθνικού Όρκου*» 
(misak-I millî στα τουρκικά), τον οποίο είχε βάλει στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων ο Μουσταφά  Κεμάλ αλλά στην πράξη 
η Συνθήκη της Λωζάνης απέτρεψε.

 Ο χάρτης της «Γαλάζιας Πατρίδας» του Ερντογάν

 Ο Ερντογάν μπροστά από τον οθωμανικό χάρτη
 του «Εθνικού Όρκου»

[*Την περίοδο που ο Μουσταφά Κεμάλ προσπαθούσε να 
οργανώσει την αντίσταση εναντίον κυρίως των Ελλήνων στην 
Μικρά Ασία, συγκάλεσε δύο συνέδρια στο Ερζερούμ (Ιούλιος 
-Αύγουστος 1919) και στη Σεβάστεια (Σεπτέμβριος 1919) όπου 
τέθηκαν οι βάσεις ενός κειμένου με τις προϋποθέσεις τις οποίες 
η τότε Οθωμανική αυτοκρατορία θα υπέγραφε συνθήκη ειρήνης. 
Αργότερα, στις 28 Ιανουαρίου 1920, το Όθωμανικό κοινοβούλιο, 
καθοδηγούμενο από τους υποστηριχτές του Μουσταφά Κεμάλ 
υιοθέτησε αυτό το κείμενο για το οποίο ο ίδιος αναφέρει πως 
«Αποτελεί την σιδερένια γροθιά του έθνους η οποία γράφει τον 
Εθνικό Όρκο, που αποτελεί την κύρια αρχή η οποία διέπει την 
ανεξαρτησία μας…»].

Να υπενθυμίσω τέλος ότι όλα τα γεγονότα για τα οποία καυ-
χώνται κατά τον εθνικιστικό τους παροξυσμό οι γείτονες (μάχη 
του Ματζικέρτ, πτώση της Κωνσταντινούπολης, Μικρασιατική 
καταστροφή) ως πολεμικές τους επιτυχίες ήταν επί της ουσίας 
απότοκα του μεγάλου εθνικού μας ελαττώματος, του διχα-
σμού…   

Οι περιστάσεις, αγαπητοί φίλοι, απαιτούν: περίσκεψη, εγρή-
γορση και ενότητα !!! 
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