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Βεροιώτικα και Λαογραφικά
Επ’ ευκαιρία της σημερινής εορτής

Ρημάζουν αβοήθητα τα παλιά
βεροιώτικα σπίτια

Ο Άγιος Προκόπιος,
ναός του 14ου αιώνα

Του Μάκη Δημητράκη

Σελ. 2

Σελ. 9

EKAB: Παρατείνουν μέχρι
τις 15 Σεπτεμβρίου την αποχή
τους από τα δευτερογενή
περιστατικά
-Ενεργοποιήθηκε ασθενοφόρο της Νάουσας,
αλλά ζητείται θεσμική λύση από το Σωματείο
Σελ. 3

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Τόσα χρόνια το ίδιο
σκηνικό στα αγροτικά
Σελ. 2
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Χρόνια και δεκαετίες,
τα ίδια και τα ίδια

ΕΤΟΣ:
2020
Μήνας: 7
Εβδομάδα: 28
05.10
Ανατολή Ήλιου:
.50
Δύση  Ήλιου: 19
190-176
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γαλομ.,
+ Προκοπίου με
ης
Θεοφίλου εκ Ζίχν

Και μετά το μάζεμα, η Γιορτή του Κερασιού
στο Ροδοχώρι!
Ήρθε η ώρα για
αποχετευτικό και βιολογικό
καθαρισμό στο Σέλι;
Δυστυχώς εν έτι 2020 ακούγεται εξωπραγματικό
να υπάρξει αποχετευτικό σύστημα και βιολογικός
καθαρισμός στο Σέλι! Κι όμως ο άμεσος σχεδιασμός
της ΔΕΥΑΒ που όπως δείχνουν τα πράγματα δεν
είναι όνειρο καλοκαιρινής νυκτός, δείχνει ότι
επιτέλους θα λύσουν αυτό το χρόνιο πρόβλημα του
Σελίου. Το πρώτο χιονοδρομικό κέντρο της χώρας
και ένα από τα πιο γνωστά χειμερινά θέρετρα θα

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

πρέπει να πάει ένα βήμα πιο μπροστά και να

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

αποκτήσει τις βασικές υποδομές για να μπορούμε

(τακτικό μέλος Σ.Η.Π.Ε.)
Ιδρυτής

να μιλούμε για τουριστική ανάπτυξη. Ο βιολογικός

+ ΖΗΣΗΣ Χ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

είναι έτοιμος εδώ και μια δεκαετία και περιμένει,

Ιδιοκτησία

ενώ το ημιτελές αποχετευτικό δείχνει να ξεκολλά
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Ετήσια ιδιωτών
εσωτερικού 100 ευρώ + ΦΠΑ
Εξαμηνιαία ιδιωτών
εσωτερικού 50 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

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

Τόσα χρόνια τα ίδια… Η ίδια τιμή, η «άγνωστη
τιμή», ακόμα και μετά τη συγκομιδή συμπύρηνου, κάθε χρόνο τα ίδια ερωτήματα, αιτήματα για
τα 23, τα 25 ή τα 26 λεπτά το κιλό, ίδιες οδηγίες
για την ποιότητα, ίδια προβλήματα για την επάρκεια, για την ανάγκη αναδιαρθρώσεων, για τις
ποσότητες που αναμένεται να απορροφηθούν,
για νέες καλλιέργειες ενδεχομένως… Τα ίδια και
τα ίδια, και τα χρόνια και οι δεκαετίες περνάνε και
φεύγουνε… Και μαζί τους φεύγουν και τα κίνητρα
των νέων ανθρώπων να δουλέψουν τη γη, να
καλλιεργήσουν και να ζήσουν με τα προϊόντα
της…
Αν δεν υπάρχει βούληση να αλλάξει κάτι,
κάθε χρόνο θα είμαστε στο ίδιο, κουραστικό για
όλους, έργο, θεατές! Και πρώτοι από όλους οι
ίδιοι οι αγρότες, που πρέπει να καταλάβουν ότι
συντεταγμένα και όχι κατά μόνας, κερδίζονται οι
«κοινές» μάχες!

και να παίρνει πάλι μπρος. Καλά τα σχέδια για
εκσυγχρονισμό του χιονοδρομικού, αλλά όταν το
Σέλι στερείται των βασικών, όπως η αποχέτευση,
τότε ας τα λύσουμε και μετά τα λέμε…

Τελειώνει το μάζεμα των κερασιών και το ορεινό Ροδοχώρι
γιορτάζει την φετινή παραγωγή
με την «Γιορτή του Κερασιού
2020» στις 10 και 11 Ιουλίου.
Με παραδοσιακές μουσικές
βραδιές, με τα χορευτικά του
Συλλόγου, με λύρα, αγγείο και
νταούλι, με τα εξαιρετικά τραγανά
κεράσια Ροδοχωρίου, χαβίτς και
μαντσίρα! Και φυσικά με Μωμόγερους Ροδοχωρίου.
Σε περίπτωση βροχής (που
μέχρι σήμερα δεν προβλέπεται)
οι εκδηλώσεις θα γίνουν στην αίθουσα του Αγροτικού Συλλόγου
«Οι Κομνηνοί» που διοργανώνουν το διήμερο των εκδηλώσεων.

Μετά το ρεκόρ αιτήσεων αυξάνονται οι δικαιούχοι
για τον Κοινωνικό Τουρισμό
Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για
συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με τους
φορολογούμενους που το ΑΦΜ λήγει σε 8 και 9. Μετά το
ρεκόρ των 457.000 αιτήσεων δικαιούχων για το ενισχυμένο
και διευρυμένο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού ΟΑΕΔ,
ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης προχώρησε στην ενίσχυση του προϋπολογισμού του προγράμματος κατά 7 εκατ. ευρώ αυξάνοντας
παράλληλα τον αριθμό των διαθέσιμων επιταγών κατά
70.000, επιπλέον των 300.000 επιταγών που είχαν ήδη
ανακοινωθεί. Συνολικά, θα χορηγηθούν 370.000 επιταγές,
δηλαδή πάνω από 2,5 φορές περισσότερες (164%) σε

σχέση με το περσινό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός
του προγράμματος θα φτάσει τα 37.000.000 €.
Οι διακοπές μέσω των επιταγών Κοινωνικού Τουρισμού ΟΑΕΔ μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1
Αυγούστου 2020 έως τις 31 Ιουλίου 2021 σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ και θα έχουν
διάρκεια:
από μία έως δέκα διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν
για διακοπές τουριστικά καταλύματα των νήσων Λέσβου,
Λέρου, Σάμου, Χίου, Κω και του Νομού Έβρου ή
από μία έως έξι διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για
διακοπές τουριστικά καταλύματα της υπόλοιπης Ελλάδας.

Ρημάζουν αβοήθητα τα παλιά βεροιώτικα σπίτια
Η παλιά Βέροια
από την πλευρά του
ποταμού Τριπόταμου,
που από την οργιώδη
βλάστηση, λόγω της
εποχής, δυσκολεύεσαι
να δεις τη ροή της.
Περπατώντας στα παλιά
παραδοσιακά σοκάκια
της Μπαρμπούτας,
πραγματικά ραγίζει η
καρδιά σου, βλέποντας
τα ωραία σπίτια της
πόλης –κάποτε- να

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται

ρημάζουν αβοήθητα,

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 1801

περαστικούς: προσοχή,

προειδοποιώντας με
μια ταμπέλα τους
κάποια στιγμή θα πέσω
και δεν θα είναι δική
μου ευθύνη… Κρίμα!
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Μετά την νεροποντή στο Σέλι και την πλημμύρα στους δρόμους και την πλατεία…
Δ. Δάσκαλος στον ΑΚΟΥ 99.6:
«Ο σχεδιασμός της ΔΕΥΑΒ για το Σέλι περιλαμβάνει
ολοκλήρωση του νέου αποχετευτικού, χρήση του παλιού
δικτύου για τα όμβρια και λειτουργία του βιολογικού»
Μετά την ισχυρή βροχόπτωση που σημειώθηκε στο Σέλι την Δευτέρα και τις εικόνες δρόμων-ποταμών που κατέληγαν στην πλατεία του
χωριού, η οποία μετατράπηκε σε «Βενετία», υπήρξαν αντιδράσεις από
κατοίκους του χωριού για την έλλειψη υποδομών ώστε να προστατευθεί το χωριό από τέτοιες καταστάσεις. Για το θέμα έκανε παρέμβαση
στην ραδιοφωνική εκπομπή «Λαϊκά&Αιρετικά» στον ΑΚΟΥ 99.6, ο
τεχνικός διευθυντής της ΔΕΥΑΒ και πρώην αντιδήμαρχος Δημήτρης
Δάσκαλος.
Ο κ. Δάσκαλος υπογράμμισε ότι ήταν ακραία τα καιρικά φαινόμενα
και δημιούργησαν προβλήματα ακόμη και μέσα στη Βέροια, που δεν
στερείται υποδομών. «Πράγματι η πλατεία πλημμύρισε, αλλά δεν
γνωρίζω αν με την ανάπλαση προχώρησαν στην κατασκευή σχαρών για τα όμβρια, έργο για το οποίο δεν επιλήφθηκε η ΔΕΥΑΒ»,
διευκρίνισε ο κ. Δάσκαλος. Ωστόσο ανέφερε ότι είναι επιβεβλημένη ανάγκη να ολοκληρωθεί το αποχετευτικό σύστημα για να διευθετηθεί και
το θέμα με τα όμβρια ύδατα. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο διεκόπη
και είναι ημιτελές, αφού κηρύχθηκε έκπτωτος ο εργολάβος, βρίσκεται
προς το τέλος της η δικαστική διαμάχη μαζί του και το έργο πρόκειται να δημοπρατηθεί ξανά γύρω στο φθινόπωρο. Από τα συνολικά 8,8 χλμ δικτύου έχουν κατασκευαστεί τα 2,2 χλμ., έχει επιστραφεί η εγγυητική ποσού
543.000 ευρώ που βρίσκεται στα ταμεία της ΔΕΥΑΒ και ο συνολικός προϋπολογισμός για να ολοκληρωθεί το
έργο είναι 700.000 ευρώ, που με τις εκπτώσεις που ίσως λάβουν από τον νέο ανάδοχο, ίσως χρειαστούν ελάχιστα χρήματα που θα καλυφθούν από το ταμείο της ΔΕΥΑΒ.
Για τον ανενεργό βιολογικό καθαρισμό…
Στη συνέχεια ο κ. Δάσκαλος αναφέρθηκε και σε ένα έργο που είναι ανενεργό, τον βιολογικό καθαρισμό
του Σελίου, ο οποίος είχε χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Θησέας», επί δημαρχίας Σκουμπόπουλου και από το 2010 ενώ έχει ολοκληρωθεί, περιμένει να τεθεί σε λειτουργία. «Απώτερος σχεδιασμός της
ΔΕΥΑΒ είναι με την ολοκλήρωση του νέου αποχετευτικού συστήματος να χρησιμοποιηθεί το παλιό δίκτυο για τα όμβρια ύδατα και να τεθεί σε λειτουργία ο βιολογικός», ενώ εξήγησε ότι το παρόν
αποχετευτικό σύστημα είναι απαρχαιωμένο και εκεί πέφτουν αποχετεύσεις και όμβρια μαζί. Με το νέο σχεδιασμό διαχωρισμού του νέου αποχετευτικού συστήματος και χρήσης του παλαιού δικτύου για τα όμβρια
χρησιμοποιώντας τον βιολογικό καθαρισμό, θα δοθεί οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί για δεκαετίες το Σέλι. (Oλόκληρη η παρέμβαση στο laosnews.gr)
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Παρατείνουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου
την αποχή τους από τα δευτερογενή περιστατικά,
οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ στην Ημαθία
-Ενεργοποιήθηκε ασθενοφόρο της Νάουσας για την εξυπηρέτησή τους, αλλά ζητείται θεσμική λύση από το Σωματείο
-Φ. Παπαστεργιόπουλος: «Όταν υπάρχει ασθενοφόρο, τότε οι χρόνοι ανταπόκρισής μας σε περιστατικό είναι πολύ γρήγοροι»
Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου παρατείνουν
την αποχή τους από τα δευτερογενή περιστατικά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ Ημαθίας,
αφού από την έναρξη της πανελλαδικής
τους κινητοποίησης, στις 29 Ιουνίου μέχρι
και σήμερα, δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη ως
προς την επίλυση των προβλημάτων τους.
Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Σωματείου
τους στην εκπομπή «πρωινές σημειώσεις»
του ΑΚΟΥ 99.6, «παρά τις κινητοποιήσεις,
στον πίνακα (πανελλαδικά) επικουρικού
προσωπικού σε Μονάδες Υγείας, τα Νοσοκομεία Βέροιας και Νάουσας δεν έχουν
θέσεις πληρωμάτων ασθενοφόρων ώστε να
αναλάβουν τα δευτερογενή περιστατικά».
Ο κ. Φίλιππος Παπαστεργιόπουλος, αναφέρθηκε σε «κάποιες κινήσεις της Διοίκησης
του Νοσοκομείου Ημαθίας, που ζήτησε την
παραχώρηση ενός ασθενοφόρου του Νοσοκομείου Νάουσας, για την εξυπηρέτηση των
αναγκών που υπάρχουν, ενώ με κάποιον τρόπο βρέθηκε και οδηγός
και φαίνεται ότι πάνε να τα εξυπηρετήσουν αυτά τα περιστατικά».
Ωστόσο, οι εργαζόμενοι θέλουν μια θεσμική απόφαση ώστε να
λυθεί οριστικά το θέμα των δευτερογενών, που όπως τονίζει ο πρόεδρος του Σωματείου, δεν είναι στα καθήκοντα των διασωστών. Και
δεν είναι ούτε στο ρόλο τους, τον οποίο πολλές φορές καθορίζουν οι
διοικήσεις των Νοσοκομείων μετατοπίζοντας την εξυπηρέτηση των
δευτερογενών στο ΕΚΑΒ, όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος.
«Έχουμε επισημάνει πολλές φορές τον κίνδυνο και το πόσο επηρεάζει όλο αυτό, άμεσα, την λειτουργία των ασθενοφόρων του
ΕΚΑΒ» λέει ο πρόεδρος, διαβεβαιώνοντας ότι κατά τη διάρκεια της α-

ποχής, το σύνολο των εργαζομένων της βάρδιας βρίσκεται
στη δουλειά του και εξυπηρετεί
100% τα επείγοντα περιστατικά.
Τα υπόλοιπα, όπως εξιτήρια, επανεξετάσεις και διακομιδές ασθενών για εξετάσεις σε
ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα,
εξυπηρετούνται με το ασθενοφόρο της Νάουσας που ενεργοποιήθηκε από τη διοίκηση
στο πλαίσιο της αποχής των
πληρωμάτων, διασωστών.
Το ΕΚΑΒ Ημαθίας, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε
ο πρόεδρος, εξυπηρετεί κατά
μέσο όρο, 7.500 περιστατικά
ανά έτος.
Ερωτηθείς για τον χρόνο
ανταπόκρισης του ασθενοφόρου (ΕΚΑΒ) από
τη στιγμή που θα κληθεί για περιστατικό, μέχρι
την παρουσία του στο σημείο του συμβάντος,
ο κ. Παπαστεργιόπουλος απάντησε ότι όλα
κρίνονται από τη διαθεσιμότητα των ασθενοφόρων στη βάρδια. «Εάν
υπάρχουν πολλά ασθενοφόρα μπορείς να ανταποκριθείς σύντομα.
Τουλάχιστον στον αστικό ιστό του Νομού μας, όταν υπάρχει ασθενοφόρο, τότε οι χρόνοι είναι πολύ γρήγοροι και μπορώ να σας πω ότι
στατιστικά είναι από τους πιο γρήγορους στην Ευρώπη. Π.χ., μέσα
στην πόλη της Βέροιας τα 7 λεπτά είναι ο μέσος χρόνος ανταπόκρισης».

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Ημαθίας επανέλαβε την πρόταση, να αναλάβουν τα Νοσηλευτικά ιδρύματα την πρόσληψη οδηγών και πληρωμάτων για τα ασθενοφόρα τους ώστε να καλύπτουν
τα δευτερογενή περιστατικά που είναι στις αρμοδιότητες των Νοσοκομείων (εξιτήρια, διακομιδές κ.λπ.) και ζήτησε από την Πανελλήνια
Ομοσπονδία τους να μην σταματήσει την κινητοποίηση, έως ότου
ικανοποιηθεί το συγκεκριμένο αίτημα σε όλα τα Σωματεία και τις κατά
τόπους Υπηρεσίες.
Σοφία Γκαγκούση
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Απόφοιτοι του Ωδείου και της Σχολής
Βυζαντινής μουσικής
της Ιεράς Μητροπόλεως
Την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 στην έδρα του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, πραγματοποιήθηκαν οι απολυτήριες εξετάσεις του Ωδείου και της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής.
Οι αρμόδιες επιτροπές που ορίστηκαν από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, έκριναν και χορήγησαν τα εξής Πτυχία και Διπλώματα:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
1
ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΤΥΧΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΑ
2
ΜΟΛΥΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΤΥΧΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΑ
3
ΣΑΜΟΘΡΑΚΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΑ
4
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΤΥΧΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΑ
5
ΔΕΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ		
ΠΤΥΧΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΑ
6
ΛΙΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΤΥΧΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΑ
7
ΜΕΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΤΥΧΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΑ
8
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΤΥΧΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΑ
9
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΑ
10
ΝΤΟΡΤΟΓΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛ
ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΑ
11
ΣΙΩΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ		
ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΑ
12
ΤΣΙΟΥΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΑ
13
ΤΣΙΟΥΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΑ
14
ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΑ
15
ΤΣΑΝΑΚΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΑ
Η Ι. Μητρόπολη εκφράζει θερμά συγχαρητήρια σε όλους και εύχεται καλή σταδιοδρομία!

Προτάσεις Ειδικοτήτων
στο ΙΕΚ Βέροιας

-Δημοσκόπηση για την επιλογή νέων ειδικοτήτων 2020-2021
Κάθε καλοκαίρι τα Δ.ΙΕΚ της επικράτειας οφείλουν να επιλέξουν τις ειδικότητες
που θα λειτουργήσουν το αμέσως επόμενο φθινόπωρο.
Οι σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ είναι ΔΩΡΕΑΝ, διαρκούν 2 έτη και ακολουθούνται
από 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης (το οποίο μπορεί να γίνεται και ταυτόχρονα με το
2ο έτος). Το ωράριο των μαθημάτων είναι 15:00μμ – 18:55μμ. Με την αποφοίτηση ο
καταρτιζόμενος αποκτά δίπλωμα επιπέδου 5, που συνεπάγεται πληθώρα επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Το Δ.ΙΕΚ καλεί τους ενδιαφερόμενους να ψηφίσουν την ειδικότητα που θα προτιμούσαν να παρακολουθήσουν το φθινόπωρο του 2020, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών του ΙΕΚ Βέροιας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310-71743
Ιστολόγιο: https://iekverias.blogspot.com
email επικοινωνίας: grammateia@iek-veroias.ima.sch.gr
Ώρες λειτουργίας (Ιούλιος-Αύγουστος): 9.30π.μ. - 14.30 μ.μ.
Ώρες λειτουργίας (Σεπτέμβριος-Ιούνιος): 13.00μ.μ. - 20.00 μ.μ.
---------------------------ΔΙΕΚ Βέροιας
Σταδίου 121 59131 Βέροια
Τηλ: 2331071743,2331022707
Φαξ: 2331065528
Email: grammateia@iek-veroias.ima.sch.gr
Ιστολόγιο: https://iekverias.blogspot.com

Ευχαριστήριο
Το Δ.Σ. του Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας ευχαριστεί θερμά την κ. Ροζαλία Τσαμήτρου η οποία προσέφερε στο σύλλογο το ποσό των 100 ευρώ στη
μνήμη της λατρευτής της αδελφής Ελβίρας.
Το Δ.Σ.

Το κέντρο Τεχνολογίας και Ρομποτικής της ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ διοργανώνει για ακόμη μία χρονιά καλοκαιρινές δραστηριότητες για μαθητές Δημοτικού και
Γυμνασίου.
Όλες οι δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν
στους εργαστηριακούς χώρους του κέντρου μας.
Οι συμμετοχές θα είναι περιορισμένες σεβόμενοι
τις οδηγίες μη συγχρωτισμού και εφαρμόζοντας
όλους τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής για τα
παιδιά και τους εκπαιδευτές.
Το STEAM SUMMER SCHOOL θα πραγματοποιηθεί
• Καθημερινά από 13 έως 17 Ιουλίου
Στα εκπαιδευτικά εργαστήρια οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα
• Να παίξουν και να διασκεδάσουν με δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής και ρομποτικές
κατασκευές
• Να προγραμματίσουν εφαρμογές και παιχνίδια
και να αναπτύξουν αλγοριθμική σκέψη
• Να δώσουν λύσεις σε προβλήματα λύνοντας
puzzle και γρίφους ακονίζοντας το μυαλό τους
• Να συμμετέχουν σε STEAM δραστηριότητες
και να μελετήσουν επιστημονικά θέματα
• Να αναπτύξουν πνεύμα ομαδικής εργασίας,
κριτικής σκέψης, συνεργασίας και επικοινωνίας
Πρόγραμμα Steam Summer School
10:00 – 10:15 – Προσέλευση των παιδιών

10:15 – 11:45 – 1η περίοδος δραστηριοτήτων
11:45 – 12:15 – Διάλλειμα για δεκατιανό. (χυμός
και κρουασάν/σάντουιτς)
12:15 – 13:45 – 2η περίοδος δραστηριοτήτων
13:45 – 14:15 – Αποχώρηση παιδιών
5 ημέρες γεμάτες από παιχνίδια, κατασκευές με
Lego, ευφάνταστους ρομποτικούς μηχανισμούς και
STEΑM δραστηριότητες που εξάπτουν τη φαντασία
και ακονίζουν το μυαλό.
Κόστος συμμετοχής για κάθε παιδί: 50€ για όλες
τις ημέρες
Τα παιδιά δεν χρειάζεται να φέρουν μαζί τους
οποιαδήποτε υλικά. Όλα τα υλικά που θα χρειαστούν για τις δραστηριότητές τους παρέχονται από
το κέντρο.
Τα παιδιά θα πρέπει να φέρουν μαζί τους καθημερινά το δεκατιανό τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα φροντίζει γι’ αυτό το κέντρο. (extra χρέωση
10€ για όλες τις ημέρες)
Κάντε την κράτησή σας στη διεύθυνση
http://www.dictiosi.gr/index.php/lego-rompotics/
item/168-steam-summer-school.html
Οι θέσεις είναι περιορισμένες
Εγγραφές – Πληροφορίες
Καθημερινά 10:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00
Εδέσσης 21 – Βέροια - 23310-22335
- www.dictiosi.gr

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»
Σκυλομπελάς
Προβολές:
Παρασκευή 3/7
– Σάββατο 4/7 στις 20.40
Παιδική ταινία για τα πράγματα που έχουν πραγματική «αξία» στη ζωή
Το πιο αγαπημένο πλάσμα
μιας πλούσιας κυρίας, ο Μπελάς, θα βρεθεί στο δρόμο, όταν
οι άξεστοι κληρονόμοι της θα
τον πετάξουν έξω από την έπαυλη, χωρίς να έχουν αντιληφθεί πως ο όρος για να γίνουν
νόμιμοι δικαιούχοι της τεράστιας περιουσίας της θείας τους είναι να προσέχουν τον
Μπελά σαν παιδί τους. Μόνος στην μεγάλη πόλη, ο
Μπελάς θα μάθει πως όλα τα σκυλάκια δεν κοιμούνται
σε βελούδινα μαξιλάρια και ο πωπός τους δεν μυρίζει
σαν smoothie φρούτων και θα καταλήξει στο σπίτι μιας
νεαρής κοπέλας που δουλεύει ως delivery πίτσας και
ονειρεύεται να γίνει ποπ σταρ.
Ενας Υπέροχος Γείτονας
A Beautiful Day in the Neighborhood
Προβολές: Πέμπτη 2/7 στις 21.30
Παρασκευή 3/7 – Σάββατο 4/7 στις 22.00
Κυριακή 5/7 - Δευτέρα 6/7 – Τρίτη 7/7 – Τετάρτη 8/7
στις 21.00
Πρωταγωνιστούν: Τομ Χανκς, Μάθιου Ρις, Κρις Κούπερ, Σούζαν Κελέτσι Γουότσον, Γουέντι Μακένα, Κριστίν
Λάτι

2/7/20 - 8/7/20

Βασισμένη σε αληθινή ιστορία η ταινία της Μάριελ
Χέλερ, έφερε τον Τομ Χανκς στις υποψηφιότητες των
Οσκαρ για Β ρόλο.
Δεκαετία του 1990. Όταν ένας βαριεστημένος και σκεπτικιστής συντάκτης περιοδικού «αναγκάζεται» να γράψει ένα άρθρο για τον Φρεντ Ρότζερς, παρουσιαστή ενός
παιδικού εκπαιδευτικού τηλεοπτικού σόου, ξεπερνάει
τον όποιο σκεπτικισμό του, μαθαίνει από την καλοσύνη
των άλλων, αγαπάει και συγχωρεί στην πιο όμορφη γειτονιά της Αμερικής.
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω
σύνδεσμο:
http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Για τη συμπλήρωση
ενός χρόνου
διακυβέρνησης από τη ΝΔ

Μέλλων Γάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ
θρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
του Γεωργίου και της Βασιλικής, το γένος
Νικολάου, που γεννήθηκε στην Πτολεμαϊδα
Κοζάνης και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας και η ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΓΑΠΗ του Ανδρέα και της Παρθένας, το γένος Σαμαρτζίδου, που γεννήθηκε στη Φλώρινα και κατοικεί στη Σκύδρα
Πέλλας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που
θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

5

Συνεδριάζει την Παρασκευή
το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020
στις 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας
διάταξης:

«Ένας χρόνος στην διακυβέρνηση της χώρας.
Ένας χρόνος από την επιστροφή στην Εθνική αξιοπρέπεια, στην
κοινωνική ανάταξη, στην οικονομική σταθεροποίηση.
Ένας χρόνος συνεχούς αγώνα για πολυεπίπεδες τομεακές μεταρρυθμίσεις, για επιχειρηματική ανάπτυξη, για διεύρυνση της απασχόλησης, για διαφύλαξη και περαιτέρω ενίσχυση του κύρους των θεσμών
της Πολιτείας.
Ένας χρόνος οδηγός και σημείο αναφοράς για το ελπιδοφόρο μέλλον της Ελλάδας μας.
Ένας χρόνος με τον πολίτη υπερήφανο και αισιόδοξο.
Χάρη στη δική του ψήφο, στη δική του σοφή κρίση, στη δική του
εμπιστοσύνη, η χώρα μας γίνεται ξανά πρωτοπόρα, ξανά πρωταγωνίστρια.»
Λάζαρος Τσαβδαρίδης
βουλευτής Ημαθίας

www.laosnews.gr

-Καθιέρωση της 10ης Σεπτεμβρίου 1944 ως ημέρα απελευθέρωσης από τα στρατεύματα Κατοχής 1941-1944.
Εισηγητής: κ. Τσουκαλάς
-Αναγνώριση του Στέργιου Φετλή ως του πρώτου εκλεγμένου Δημάρχου μετά την κατοχή 1941-1944.
Εισηγητής: κ. Τσουκαλάς
-5η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως
Νάουσας 2020 (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών,
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
-6η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2020 (Τεχνική Υπηρεσία),
κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας.
-Έγκριση ή μη έκθεσης τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (01-01-2020 / 31-3-2020)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών,
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
-Έγκριση όρων δανείου ισοσκελισμού προϋπολογισμού σύμφωνα
με το άρθρο 43 του Ν.4325/15(ΦΕΚ 47/11.05.2015 ΤΕΥΧΟΣ Α).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών,
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
-Έγκριση ή μη αποδοχής της υπ’ αριθ. πρωτ. 829/18-06-2020
Απόφασης του ΥΠΕΣ περί συναίνεσης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως
Νάουσας για τη μεταφορά έργων απ’ το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
στο πρόγραμμα ‘‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’.
Εισηγητής: Δήμαρχος

-Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για
την περιοχή
ευθύνης του Δήμου Η.Π. Νάουσας σύμφωνα με τον πίνακα της
Υπουργικής
Απόφασης, «Καθορισμός Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
(Το.Π.Φ.Υ.)
της 3ης Υ.ΠΕ.» ΑΔΑ: Ω9ΚΟ465ΦΥΟ-2ΩΘ.
Εισηγητής: Δήμαρχος
-Αποδοχή Επιχορηγήσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών,
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
-Άνοιγμα νέου καταθετικού τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Νάουσας στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών,
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
-Απευθείας ανάθεση της εργασίας συντήρησης και υποστήριξης
λογισμικού από την ΟPEN TECHNOLOGY SERVICES.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών,
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ
-Διάθεση θέσεων μαθητείας ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των ΕΠΑΣ και ΙΕΚ Ο.Α.Ε.Δ. στο
ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού
-Έγκριση ή μη, Ταμιακού Απολογιστικού πίνακα χρήσης 2019, της
ΕΣΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού
-Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», λόγω παραίτησης.
Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.&Α.
-Καθορισμός τιμής εισιτηρίων εισόδου Κινηματογράφου Δήμου
Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας
και Ευρωπαϊκών Θεμάτων.
Στη διάθεση σας είναι η ημερήσια διάταξη και οι εισηγήσεις, στο
Γραφείο της Γραμματείας του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μέλλων Γάμος

Μέλλων Γάμος

Γνωσ τοποιε ίται σύμφ ων α με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του Ευαγγέλου και της Δέσποινας, το γένος Χιωτήρογλου, που γεννήθηκε στη Νίκαια
και κατοικεί στη Βέροια και η ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του Παύλου και της Ελένης, το γένος Καρατζόγλου, που γεννήθηκε και κατοικεί
στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο
που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Γνωσ τοποιε ίται σύμφ ων α με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του Χρήστου και της Βεργίνας, το γένος
Παπαγεωργοπούλου, που γεννήθηκε
στο Ντύσσελντορφ Γερμανίας και κατοικεί στη Βέροια και η ΒΑΪΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, το γένος Ζιούζιου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου στα Ριζώματα Ημαθίας.
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TΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 11 Ιουλίου
2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου
Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για
την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου και πατέρα

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝ.
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ
(Υποστράτηγος Οικονομικού)
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το
Θεό.
Η σύζυγος,
Τα παιδιά,
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ

Kηδεύτηκε χθες Tρίτη 7 Ιουλίου
2020 στις 11.30 π.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια)
Βέροιας ο Θεόδωρος Πεχλιβανίδης
σε ηλικία 73 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα Tετάρτη 8 Ιουλίου 2020 στις 12.00 μ. από τον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια)
Βέροιας ο Νικόλαος Μαρμαράς σε
ηλικία 81 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί την κ. Έλλη Τζιαμπούρα και τον κ. Θανάση
Τζιαμπούρα για τη δωρεά των 50,00 ευρώ αντί στεφάνου στη μνήμη της αγαπητής Μαίρης Γιαγκούλα.
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί την κ. Ντουμανοπούλου-Κελεπούρη Αναστασία
για τη δωρεά τ6ων 50,00 ευρώ για οικονομική ενίσχυση του Ομίλου.
To Δ.Σ.
του Ομίλου

Κατασκηνωτικό
Πρόγραμμα ΑμεΑ 2020
Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την
υ πο β ολ ή τω ν
δικαιολογητικών
για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα
ΑμεΑ 2020, είναι μέχρι την Δευτέρα
6/7/2020 το πρωί. Για όποιον ενδιαφέρεται να συμμετέχει, το αργότερο
την Δευτέρα το πρωί να αποστείλει
τα απαραίτητα έγγραφα στο ΚΔΗΦ
ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» ή να
τα αποστείλει με e-mail στο info@
tapaidiatisanoixis.gr. Τα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των ΑμεΑ στο
κατασκηνωτικό πρόγραμμα του 2020
είναι:
1. Δελτίο Κατασκηνωτή συμπληρωμένο
2. Αντίγραφο ΚΕΠΑ
3. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Εμβολίων
4. Φωτογραφία μικρή του κατασκηνωτή
Οι οριστικά επιλεχθέντες/είσες
κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ που θα
συμμετάσχουν στο ΚΠ ΑμεΑ 2020,
ΥΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ από 24 έως 72
ΏΡΕΣ πριν την είσοδο τους στους
κατασκηνωτικούς χώρους σε ΜΟΡΙΑΚΌ ΈΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΙΟ SARSCOv-2 στο σύνολό τους. Η κάλυψη
του κόστους του μοριακού ελέγχου
SARS-CoV-2 δεν επιβαρύνει τους/ τις
συμμετέχοντες / ούσες στο ΚΠ ΑμεΑ
2020.

Πρόσληψη συνοδών
για τις κατασκηνώσεις

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, ενημερώνει
ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της
Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ προκηρύσσει το

Κρατικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Ατόμων με Αναπηρία για το έτος
2020.
Ο Σύλλογος θα προβεί στην πρόσληψη συνοδών ( ανδρών και γυναικών ), ηλικίας 18 ετών και άνω,
προκειμένου να διοργανώσει με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο το κατασκηνωτικό πρόγραμμα προς όφελος των
ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.
Επιθυμητές ειδικότητες συνοδών:
Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί,
Φυσικοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές,
Εργοθεραπευτές Λογοθεραπευτές,
Εργοθεραπευτές, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Νηπιαγωγοί ειδικής εκπαίδευσης, Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας
Φροντίδας Παιδιών Αναπηρία, Νοσηλευτές, Γυμναστές, Άτομα με εμπειρία
σε Κατασκηνώσεις ΑμεΑ, Άτομα που
ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο
Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ζητούν πληροφορίες και να προμηθεύονται αιτήσεις (υπάρχουν και στην
ιστοσελίδα της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ), από το ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της
Άνοιξης», Ελ. Βενιζέλου 7 στην Αλεξάνδρεια (απέναντι από το Κέντρο
Υγείας) και στο τηλέφωνο 2333027212 καθώς και στο email: info@
tapaidiatisanoixis.gr ή στο spring.
children@yahoo.gr
Οι συνοδοί, μαζί με την αίτηση θα
πρέπει να προσκομίσουν φωτογραφία, βιογραφικό σημείωμα, καθώς
και φωτοαντίγραφα σχετικών εγγράφων που αφορούν την ταυτότητα,
το Α.Φ.Μ., το ΑΜΚΑ και ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
Mε εκτίμηση
Το Δ.Σ του Συλλόγου

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
9.00 Μ.Μ.
ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πανήγυρις
Αγίου Προκοπίου

Τήν Τετάρτη 8 Ἰουλίου 2020 ἑορτή τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου πανηγυρίζει ὁ ὁμόνυμος ἱερός Ναός πού βρίσκεται ἐπί τῆς ὁδοῦ Λυκούργου 3 στή Βέροια
(Πλατεῖα Κόρακα). Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες θὰ τελεσθοῦν
κατά τὸ ἀκόλουθο πρόγραμμα:
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
07.00-10.00: Πανηγυρικός ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας κ.κ. Παντελεήμονος.
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
20.00-24.00: Ἀγρυπνία κατά τήν ὁποία θά ψαλλεῖ ἡ
ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἀρσενίου ἐπισκόπου
Βεροίας.
Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Προκοπίου θά εἶναι ἀνοικτός τήν
Τετάρτη 8-7-2020 καθ᾿ ὅλη τήν διάρκεια τῆς ἡμέρας γιά
νά ἔχουν τήν δυνατότητα οἱ πιστοί νά προσκυνήσουν τό
τίμιο λείψανο τοῦ Ἁγίου Προκοπίου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων
του Δήμου Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις
δωρεές τους:
1. Την επιχείρηση ΜΠΟΥΤΖΩΛΑΣ για την δωρεά κρέατος για το γεύμα των παιδιών.
Με πολύ αγάπη που εισπράττουμε από τους ανθρώπους της επιχείρησης σε κάθε επικοινωνία μας
2. Ανώνυμη Κυρία για την προσφορά ενός πλήρους
γεύματος για το γεύμα των παιδιών εις μνήμην τεθνεόντων της οικογενείας της
Ο Θεός ας τους αναπαύσει
Η Εθελόντρια Διευθύντρια
και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί
ευχαριστεί θερμά:
1.Τους εκπαιδευτικούς του Pinwood School της Θεσσαλονίκης για τη δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη Κώστα Μπραβάκη.
2. Τον κύριο Γεώργιο Κουλίνα, για τη δωρεά ποσού 50€
στη μνήμη Κώστα Μπραβάκη.
3. Τη βιοτεχνία ενδυμάτων «Γάτος ΕΠΕ», για την προσφορά παιδικών μασκών προστασίας, για όλα τα παιδιά.
4. Την Επιχείρηση «Δ. Μπουτζόλας και ΣΙΑ ΟΕ» για την
προσφορά 20 κιλών κιμά και 20 κιλών χοιρινού κρέατος.
5. Την Εταιρεία “Agritex S.A.” για την προσφορά 14 κιβωτίων τομάτας.
6. Το Φαρμακείο της κυρίας Φιλιώς Σοφιανίδου στον Άγιο
Γεώργιο, για την προσφορά αντικουνουπικών σκευασμάτων.
7. Την κυρία Άννα Τέτου, για την προσφορά τροφίμων και
απορρυπαντικών.
8. Τον κύριο Ιωάννη-Χρυσοβαλάντη Στουρνάρα για τη δωρεά χρηματικού ποσού.
9. Την κυρία Βασιλική Δουλδούρη για την προσφορά χρηματικού ποσού.
10. Την κυρία Μαριάννα Κατσαβού, για την προσφορά
αντιφθειρικών σκευασμάτων.
11. Τους φούρνους Ευθύμογλου για τη σταθερή υποστήριξη.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
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Έκκληση του Δήμου
Νάουσας για στήριξη
στην 28χρονη Μαριάννα
Η κοινωνία
της Νάουσας
αποδεικνύει
περίτρανα για
άλλη μια φορά
ότι είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα
κοινωνικής αλληλεγγύης και
στήριξης των
συνανθρώπων
μας, που βρίσκονται σε ανάγκη. Στον δύσκολο αγώνα της 28χρονης Μαριάννας και της οικογένειάς
της, στον οποίο βρίσκεται σύσσωμο το κοινωνικό
σύνολο, ο Δήμος Η.Π. Νάουσας στέκεται από την
πλευρά του αρωγός όλης αυτής της προσπάθειας
στήριξης.
Καλούμε τους Δημότες και όλους τους φορείς
του Δήμου Νάουσας που θέλουν να συνδράμουν
οικονομικά, να προβούν σε κατάθεση χρηματικού
ποσού, στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό που
έχει γνωστοποιηθεί από τους συγγενείς της 28χρονης και ειδικότερα:
Τράπεζα Πειραιώς, GR 53 0172 2440 0052 4402
1245 075
Bic: PIRBGRAA
Επισημαίνεται ότι ο Δήμος της Η.Π. Νάουσας
προχωρά άμεσα στην καταβολή ποσού, με σκοπό
την βοήθεια στην κάλυψη των νοσηλίων της νεαρής
κοπέλας, ενώ για όσους πολίτες δεν μπορούν να
μεταβούν σε τράπεζα, από τις 14 Ιουλίου δίνεται η
δυνατότητα να μπορούν να καταθέτουν στα ταμεία
του Δήμου, χρηματικό ποσό δωρεάς που επιθυμούν, για την υποστήριξη της Μαριάννας.
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Παράταση Λειτουργίας του Κέντρου
Υποστήριξης Ενηλίκων με ψυχικές
διαταραχές Βέροιας του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας
Από τον Σύλλογο Φίλων
Οικογενειών Ψυχικής Υγείας
(ΣΟΦΨΥ) Ημαθίας, γνωστοποιούνται τα εξής:
« Όλα αυτά τα χρόνια,
από τον Δεκέμβριο του 2014
μέχρι σήμερα, προσπαθήσαμε να σταθούμε δίπλα στους
λήπτες υπηρεσιών ψυχικής
υγείας και στις οικογένειες –
φροντιστές τους.
Στην αρχή με τη Στέγη Δημιουργίας και τους εθελοντές
επαγγελματίες ψυχικής υγείας,
για την ψυχολογική τους υποστήριξη, την ψυχοεκπαίδευση
και την ψυχοενδυνάμωση και
παράλληλα με πλήθος εκδηλώσεων για τον αποστιγματισμό της ψυχικής
ασθένειας, την κοινωνική και επαγγελματική
επανένταξη των ληπτών μας, την ενημέρωση της
τοπικής μας κοινωνίας για τα θέματα της ψυχικής
ασθένειας (συνέδρια, σεμινάρια, ομιλίες, διαδραστικές εκδηλώσεις κ.ά.).
Οι αυξανόμενες ανάγκες και οι άοκνες προσπάθειές μας, οδήγησαν στην ένταξή μας στο
ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του Προγράμματος ΣΒΑΑ του Δήμου Βέροιας και τη λειτουργία
του Κέντρου Υποστήριξης Ενηλίκων με ψυχικές
διαταραχές Βέροιας , διάρκειας 2 ετών, από τον
Δεκέμβριο του 2018 μέχρι τον Δεκέμβριο του
2020.
Το Κέντρο στελεχώθηκε με επαγγελματίες
ψυχικής υγείας και διοικητικό προσωπικό, οργανώθηκαν οι Ομάδες υποστήριξης, ψυχοενδυνάμωσης και ψυχοεκπαίδευσης, οι Ομάδες
δραστηριοτήτων και οι ατομικές συνεδρίες με
εμφανή και άριστα αποτελέσματα, τα οποία θα
παρουσιάσουμε σε κάποια στιγμή και δημόσια.
Στο σχέδιο ένταξης του έργου προβλεπόταν η εξυπηρέτηση 40 ωφελούμενων για τα δύο
χρόνια.
Σήμερα το Κέντρο εξυπηρετεί πάνω από 150
ωφελούμενους (90 – 110 άτομα σε εβδομαδιαία
βάση).

με την ενίσχυσή του με έναν επιπλέον επαγγελματία ψυχικής υγείας για την κάλυψη των αναγκών του.
Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας και τη Διαχειριστική Αρχή για την
εμπιστοσύνη τους στο έργο που προσφέρει το
Κέντρο Υποστήριξης του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας και τη
συνέχιση της χρηματοδότησής του.
Εμείς θα συνεχίσουμε με την ίδια και περισσότερη θέληση και ένταση τις προσπάθειές μας
και θα ανεβάσουμε τον πήχη ψηλότερα, για τη
συνεχή αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του Κέντρου και την επίτευξη των σκοπών
και στόχων του Συλλόγου.
Οσο όμως αυξάνονται οι υπηρεσίες και ο
αριθμός των ωφελούμενων τόσο αυξάνονται και
οι λειτουργικές δαπάνες και απαιτήσεις του. Και
σαυτό έχουμε μόνο εσάς δίπλα μας και υποστηρικτές μας. Σας καλούμε να συμβάλετε με
ότι μπορείτε στην οικονομική μας στήριξη, για να
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις απαιτούμενες ανάγκες μας. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ !
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Γιώργος Σαλιάγκας»

Η αγωνία μας για τη λήξη του Προγράμματος
τον ερχόμενο Δεκέμβρη, ιδιαίτερα με το θέμα που
προέκυψε με την πανδημία και την έξαρση των
ψυχικών ασθενειών, λόγω του εγκλεισμού και
της κοινωνικής απομόνωσης, μας οδήγησε σε
επίμονες προσπάθειες και προτάσεις για την παράτασή του, γιατί δεν διανοηθήκαμε ποτέ ότι το
Κέντρο αυτό πρόκειται να κλείσει και να μείνουν
δεκάδες συμπολίτες μας χωρίς καμία υποστήριξη.
Η επιμονή μας, η ουσιαστική και διαφανής λειτουργία του, τα αποτελέσματα της
λειτουργίας του σε σχέση με
Γνωσ τοποιε ίται σύμφ ων α με το
τις ποιοτικά υψηλές παροχές
θρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
άρ
υπηρεσιών και η συνεργασία με τους εποπτευόμενους
Ο ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του
φορείς καθώς και η αμέριστη
Πέτρου και της Βασιλικής, το γένος Τζιστήριξη του Δημάρχου Βέροιας κ. Κώστα Βοργιαζίδη τον
ώρου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη
οποίο ευχαριστούμε και δηΒέροια και η ΤΣΙΟΜΠΑΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑμόσια, είχε σαν αποτέλεσμα
την απόφαση της Π.Κ.Μ. για
ΣΙΑ του Κων/νου και της Βαρβάρας, το
την παράταση της χρηματογένος Αργυροπούλου, που γεννήθηκε
δότησης της λειτουργίας του
Κέντρου Υποστήριξης μέχρι
και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με
το τέλος του 2023 και μάλιστα

Συλλήψεις για ναρκωτικά

Συνελήφθησαν στις 6 Ιουλίου 2020 το απόγευμα σε περιοχή της Ημαθίας από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας δύο ημεδαποί άνδρες διότι σε
έλεγχο του οχήματος που επέβαιναν, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν 5,3 γραμμάρια ηρωίνης, μικροποσότητα κοκαΐνης και 4,5 ναρκωτικά δισκία. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας.

Συνεδριάζει την Τρίτη
η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής Δήμου Βέροιας
Tακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας θα
πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΘΥΡΩΝ την Τρίτη 14-07-2020 στις 09:00, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που
έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, με
μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την διακοπή
ή μη λειτουργίας της επιχείρησης «καφέ – μπαρ –
ζαχαροπλαστείο» της εταιρείας “Our Food Μον/πη
Ι.Κ.Ε.” (Έλλης 5-7 Βέροια,
“ Amnesia ”).
Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να
κατατίθενται γραπτώς στη
γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά
τη διάρκεια της συζήτησης
του θέματός του.

Μέλλων Γάμος

θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αναλήψεως - Αγ. Νεκταρίου Βέροιας.

Μέλλων Γάμος
Γνωσ τοποιε ίται σύμφ ων α με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΠΑΓΓΟΥΡΑΣ ΖΗΣΗΣ του Αθανασίου και της Ανθούλας, το γένος Κατσαβού, που γεννήθηκε στη Βέροια και
κατοικεί στα Παλατίτσια Ημαθίας και η
ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Θεόφιλου και
της Σοφίας, το γένος Λαζεκίδου, που
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στον Άμμο Ημαθίας,
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.
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Πέρασε άνετα η πρόταση
Ανανέωσε ο Δημήτρης Σουτζόπουλος
Λεουτσάκου για τετραετή θητεία
Παίκτρια στην γυναικεία ομάδα η Γεωργία Κεσεσίδου
Φίλιππος Α2

επιτυχιών της τα
τελευταία χρόνια
και θα παραμείνει
στη Βέροια για
τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Η περσινή του πρώτη
παρουσία στην Α2
συνοδεύτηκε από
τη μεγάλη ατυχία
του σοβαρού τραυματισμού του στον
ώμο, η οποία του
στέρησε τη συμμετοχή του στο μεγαλύτερο μέρος του
πρωταθλήματος.

Η

ΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης του ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας με χαρά ανακοινώνει την
ανανέωση της συνεργασίας της με το
Δημήτρη Σουτζόπουλο (32, 1.99m)
για τη σαιζόν 2020-21. Ο δυναμικός
power forward αποτελεί την ψυχή της
ομάδας και αναπόσπαστο μέλος των

Τώρα, όντας πανέτοιμος αγωνιστικά και ψυχολογικά, ο «Σούτζο της
καρδιάς μας» είναι έτοιμος να ηγηθεί της προσπάθειας της ομάδας
μας στο μαραθώνιο της
επόμενης σαιζόν στην
Α2.   Προς το παρόν,
«λιώνει» στις ατομικές προπονήσεις με τη σύντροφό του Γεωργία Κεσεσίδου, η οποία θα ηγηθεί της
αντίστοιχης προσπάθειας του γυναικείου τμήματος
του συλλόγου μας filippos womens bc στη δική του
παρθενική παρουσία στην Α2 Εθνική Γυναικών.
Σούτζο & Γεωργία, σας ευχόμαστε καλή αγωνιστική χρονιά χωρίς τραυματισμούς και χαιρόμαστε που,
παρόλο που δεν κατάγεστε από την πόλη μας, έχετε
γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της μπασκετικής οικογένειας του Φιλίππου Βέροιας!

Γενική Συνέλευση
στον ΦΑΣ Νάουσα

Από τον ΦΑΣ Νάουσα ανακοινώθηκαν τα εξής: Καλούνται τα μέλη
του Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ στη Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την Τετάρτη
15 Ιουλίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα «Βέτλανς» με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Απολογισμός της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020,
ενημέρωση για ζητήματα της ομάδας». Σε περίπτωση μη απαρτίας
η Γεν. Συνέλευση θα επαναληφθεί
την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020, την
ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τα
ίδια θέματα.

Ε

Τι ψήφισε η ΒΕΡΟΙΑ

γκρίθηκε
στη γενική
συνέλευση
της Τρίτης (7/7)
η τροποποίηση
του καταστατικού της Ένωσης
Σούπερ Λίγκας 2 –
Football League,
σύμφωνα με την
πρόταση του Λεωνίδα Λεουτσάκου
για να γίνει από
διετής, τετραετής
η θητεία του Δ.Σ.
της διοργανώτριας. Και μάλιστα, η αλλαγή αυτή
πέρασε άνετα με ψήφους 17 υπέρ
και μόλις 5 κατά.

Συγκεκριμένα «ναι» ψήφισαν οι: Απόλλων Λάρισας, Απόλλων Σμύρνης, Απόλλων Πόντου, Δόξα
Δράμας, Εργοτέλης, Κέρκυρα, Παναχαϊκή, Αιγάλεω, Βέροια, Διαγόρας, Θεσπρωτός, Ιάλυσος, Ιωνικός, Καβάλα, Καλαμάτα, Ολυμπιακός Βόλου, και
ο Λεουτσάκος, ενώ «όχι» επέλεξαν οι: A.E. Kαρα-

ϊσκάκης, Τρίκαλα, Νίκη Βόλου, Ασπρόπυργος και
Λεβαδειακός.
Να σημειωθεί ότι από τη διαδικασία έλειπαν
πέντε ομάδες, αυτές ήταν οι ΠΑΣ Γιάννινα, Πλατανιάς, Χανιά, Ιεράπετρα, Τρίγλια.
Τέλος σχεδόν ομόφωνα εγκρίθηκαν ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός με μόνη διαφωνία αυτή του Λεβαδειακού, που είναι σε ανοιχτή
κόντρα με τη διοίκηση της διοργανώτριας με αφορμή την απόφαση της οριστικής διακοπής του πρωταθλήματος της SL2.
Πηγή: a-sports.gr

Επιτυχίες των Αθλητών/τριών
του ΓΑΣ Αλεξάνδρειας στα Γιαννιτσά
Πολλές επιτυχίες για τους Αθλητές /τριες του ΓΑΣ
Αλεξάνδρειας στο Διασ/κο πρωτάθλημα Κ-18 που
έγινε στο Δημοτικό Στάδιο Γιαννιτσών.
Τα 7 μετάλλια, 6 ατομικά ρεκόρ και μια πρόκριση
για το πανελλήνιο πρωτάθλημα κ-18 που θα γίνει
στη Λάρισα και λόγω του covid-19 θα πάρουν μέρος
μόνο οι 12 καλύτερες επιδόσεις σε κάθε αγώνισμα
από το σύνολο των 22 ομίλων που έγιναν σε όλη
την Ελλάδα, ήταν τα αποτελέσματα του ΓΑΣ  Αλεξάνδρεια στο χθεσινό διασυλλογικό πρωτάθλημα που
έγινε στα Γιαννιτσά, υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες
και μικρή διακοπή των αγώνων λόγω καταιγίδας.
Μπράβο σε όλους τους αθλητές μας και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια καθώς η ομάδας μας είχε
παιδιά 16 ετων και μικρότερα, όποτε όλοι οι αθλητές
μας,θα είναι του χρόνου στην ίδια κατηγορία!!!!
Αναλυτικά αποτελέσματα:
Σωτήρης Μπογιατζής: 1ος στο τριπλούν 13,80μ(νέο ατομικό ρεκόρ-πρόκριση στο πανελλήνιο
πρωτάθλημα) - 2ος στο
μήκος 6,17μ
Απικέλλη Χρύσα: 1η
στη σφαίρα 11,02μ(νέο
ατομικό ρεκόρ)- 3η στο δίσκο 23,80μ
Στανίτσας Μανώλης:

2ος στη σφαίρα 10,20μ(νέο ατομικό ρεκόρ) - 9ος στο
δίσκο 22,16μ(νέο ατομικό ρεκόρ)
Μπουλιοπούλου Κωνσταντίνα: 2η στο μήκος 4,72μ
Ναλμπάντης Λεωνίδας: 3ος στη σφαίρα 9,85(νέο ατομικό ρεκόρ) - 10ος στο δίσκο 20,26μ(νέο ατομικό ρεκόρ)
Ατανάσωφ Μάριος: 4ος στο μήκος 6,09μ
Θεοδωριάδου Μιχαέλα: 7η στη σφαίρα 8,40μ
Περιφανοπούλου Σέβη: 8η στο μήκος 3,97μ
Αλαμπουρνός Γιώργος: 9ος στο μήκος 4,97μ
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Επ’ ευκαιρία της σημερινής εορτής
Ο Άγιος Προκόπιος, ναός του 14ου αιώνα
Του Μάκη Δημητράκη
Καταγόταν από την Ιερουσαλήμ και γεννήθηκε
την περίοδο του μεγάλου διώκτη των χριστιανών
αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Ο πατέρας του ονομαζόταν Χριστόφορος και ήταν χριστιανός ενώ
η μητέρα του Θεοδοσία (Θεοδότη) ήταν ειδωλολάτρισσα.
Αρχικά ονομάσθηκε «Νεανίας» και επειδή ορφάνεψε πολύ μικρός από πατέρα, η μητέρα του
φρόντισε για την ειδωλολατρική του αγωγή. Όταν
μεγάλωσε, με τις διασυνδέσεις που είχε η μητέρα
του, διορίστηκε Δούκας της Αλεξάνδρειας της Συρίας και λίγο αργότερα
του ανατέθηκε η αποστολή του διωγμού των χριστιανών της πόλης Απάμεια (σημερινό Χαμάν).
Κατά τη διαδρομή μετά από έναν ισχυρό σεισμό και ένα όραμα που είδε στον ουράνιο θόλο (Σταυρός και «ουράνια φωνή») αποφάσισε να ακυρώσει την αποστολή του. Εκστασιασμένος πήγε στην Απάμεια και ζήτησε
να κατηχηθεί και να γνωρίσει τις αλήθειες του Χριστιανισμού. Δεν άργησε
να πιστέψει. Βαπτίστηκε και του δόθηκε το όνομα Προκόπιος.
Όταν αργότερα επέστρεψε στη βάση του, του ανατέθηκε άλλες αποστολές και είχε λαμπρές επιτυχίες. Η μητέρα του χαρούμενη του ζήτησε να
θυσιάσει στα είδωλα. Όταν όμως ο γιος της, δήλωσε πως οι επιτυχίες του
οφείλονταν και έγιναν με τη δύναμη του Χριστού και όχι των ειδώλων αυτή
τον κατήγγειλε στον αυτοκράτορα ο οποίος έδωσε εντολή στον ηγεμόνα
Ούλκιο να εξετάσει τον Προκόπιο και την πίστη του.
Ο Προκόπιος ενώπιον του ηγεμόνα δε δίστασε να παραδεχτεί την
πίστη του γι’ αυτό και φυλακίσθηκε Την επόμενη μέρα μάλιστα τον οδήγησαν σε ειδωλολατρικό ναό για να θυσιάσει. Ο Προκόπιος αρνήθηκε. Προσευχήθηκε και με τη βοήθεια του Θεού τα είδωλα έλιωσαν ενώ ένα μέρος
του ναού γκρεμίστηκε. Στη θέα των γεγονότων και του θαύματος πολλοί
από τους παρευρισκόμενους πίστεψαν μεταξύ των οποίων η μητέρα του,
δώδεκα ακόμη γυναίκες και στρατιώτες.
Το τέλος όμως του Προκόπιου ήταν μαρτυρικό. Μετά από φρικτά βασανιστήρια που υπέμεινα με θαυμαστή καρτερία αποκεφαλίστηκε κερδίζοντας τον αμάραντο στέφανο της αιώνιας ζωής. Πέθανε το 303 μ.Χ.
Η Εκκλησία μας, που τον χαρακτήρισε Μεγαλομάρτυρα τιμά τη μνήμη
του στις 8 Ιουλίου ενώ αξιοπρόσεκτο γεγονός είναι ότι η Εκκλησία μας
τιμά σε διαφορετικές ημερομηνίες τη μνήμη και άλλων επτά οσίων, μαρτύρων και ιερομονάχων που έχουν το ίδιο όνομα.

Βυζαντινός ναός στη Βέροια

Στην οδό Λυκούργου, κοντά στην πλατεία Κόρακα, υπήρχε μονόχωρος, ξυλόστεγος ναός του 14ου αιώνα. Κατά τον 17ο αιώνα αντικαταστάθηκαν ο βόρειος και νότιος τοίχος και δόθηκε στο ναό η σημερινή του
μορφή τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής.
Από τις αρχικές τοιχογραφίες του 14ου αιώνα που διατηρούνται και
σήμερα, εντυπωσιάσει ο έφιππος Αγ. Προκόπιος. Υπάρχουν ακόμη τοιχογραφίες του 1589 και του 1607 με πιο εντυπωσιακές της Ανάληψης, της
θυσίας του Αβραάμ, του Ευαγγελισμού και έξι σπάνιες σκηνές του βίου του Αγίου. Από επιγραφή του 1607 που υπάρχει στο κεντρικό κλίτος του ναού πληροφορούμαστε ότι χορηγός των τοιχογραφιών αυτής
της περιόδου είναι πιθανότατα ο Μανιός (Ματθαίος) (Μ)πογιατζής το
όνομα του οποίου αναφέρεται και σε σχετικό έγγραφο του Ιεροδικείου
Βέροιας μαζί με το όνομα του παπα-Κωνσταντίνου που λειτουργούσε
στο ναό την ίδια χρονική περίοδο. Σπάνια φορητή εικόνα του Αγίου
Προκοπίου εκτίθεται στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας.
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Πανελλήνιες, γλώσσα, λαϊκή παράδοση
Του Γιώργου
Πολάκη
Σε προηγούμενο άρθρο μου
αναφέρθηκα στο
ποιητικό κείμενο
πο υ έ π ε σ ε σ τ ι ς
Πανελλαδικές εξετάσεις. Στην ποίηση
που τη συναντάμε
στην καθημερινότητά μας διαχρονικά
από τον Όμηρο μέχρι σήμερα. Έφερα παραδείγματα
προσέγγισης της
ποίησης έτσι ώστε
να γίνει ελκυστική
για όλους. Ιδιαίτερα
για τους μαθητές.
Σήμερα θα αναφερθώ στην Ελληνίδα
μητέρα από τους Ομηρικούς χρόνους, τότε που
μεγάλωνε τα παιδιά της και φρόντιζε να μη λείπει
τίποτα από το σπίτι. Τους μετέπειτα αγώνες της
για την ελευθερία, την τιμή και την αξιοπρέπεια
της οικογένειας και της Πατρίδας και για την
υπεράσπιση των πατρογονικών εστιών και της
Θρησκείας. Μέχρι τις μέρες μας, που εκτός από
τα παραπάνω, έχει να ετοιμάσει και τα παιδιά για
τις Πανελλαδικές εξετάσεις και εργαζόμενη να βοηθήσει την οικογενειακή προσπάθεια επιβίωσης
μέσα από μια αγωνιώδη και κοπιαστική πορεία.
Μπορεί να βαρυγκομά, αλλά δεν τα παρατάει ποτέ. Κι’ όλο φορτώνεται με καινούργια αντικείμενα
και καινούργια βάρη. Η ζωή γίνεται όλο και πολυπλοκότερη όλο και πιο απαιτητική.
Την σημερινή αναφορά μου στην Ομηρική
ποίηση θα τη συνδυάσω με το σήμερα, για να
προσδώσω επί πλέον ενδιαφέρον στην ανάγνωση. Θυμάστε πιστεύω την πολύ όμορφη εκδήλωση που έγινε από το Υπουργείο Εσωτερικών
(τομέας Μακεδονίας και Θράκης) στη Νάουσα
στις 22/11/2019. Την έκθεση φωτογραφίας με
θέμα “Η Ελληνίδα στον πόλεμο”. Από εκεί είναι
και οι φωτογραφίες που έχετε την ευκαιρία να
δείτε σήμερα, ορισμένες σε double exposure, για
να πάρω το background. Αυτό το παρασκήνιο
που ταιριάζει στις πανέμορφεςπαραδοσιακές
στολές της Πατρίδας μας και στις κοπέλες που
τις φοράνε.
Ο Μενέλαος, βασιλιάς της Σπάρτης, φιλοξενεί
με τιμές στο παλάτι του τον Τηλέμαχο, τον γιό του
Οδυσσέα.
«σῖτον δέ σφ ̓ ἄλοχοι καλλικρήδεμνοι ἔπεμπον»
«...για το ψωμί (στο τραπέζι) φρόντιζαν οι γυναίκες τους,
με τις πανέμορφες μαντίλες στο κεφάλι». (Μετάφραση Δημήτρη Ν. Μαρωνίτη, 1929-2016,
καθηγητή φιλοσοφίας στο Α.Π.Θ., διετέλεσε πρόεδρος και γενικός διευθυντής του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη την περίοδο
1994-2001).
«...τὰ σιταρόψωμα ἔστελναν οἱ λυγερὲς κυράδες, (Μετάφραση Αργύρη Εφταλιώτη , 18491923, συγγραφέα και ποιητή).
«...άρτον οι ευμορφομάντηλες γυναίκες τους
εστέλναν» (Μετάφραση Ιάκωβου Πολυλά, 18251896, πολιτικού και συγγραφέα)
«...ψωμί τους στέλναν οι γυναίκες τους οι ομορφομαντιλούσες (Μετάφραση Ιωάννη Κακριδή
(1901-1992), φιλολόγου και Νίκου Καζαντζάκη,
1883-1957, συγγραφέα, δημοσιογράφου, πολιτικού, μουσικού, ποιητή και φιλοσόφου.

Πόσο όμορφες λέξεις χρησιμοποιούν οι μεταφραστές. Ο Εφταλιώτης, επειδή κάνει έμμετρη μετάφραση, του ταίριαξε η λέξη «λυγερές»,
σε πολύ ελεύθερη μετάφραση-ποίηση. Ο Μαρωνίτης χρησιμοποιεί ολόκληρη φράση «με τις
πανέμορφες μαντίλες στο κεφάλι» και αποδίδει
πλήρως το νόημα. Ο Πολυλάς φτιάχνει τη δική
του λέξη «ευμορφομάντηλες». Ο Καζαντζάκης κάνει χρήση μιας πολύ ποιητικής και εύηχης λέξης
«ομορφομαντιλούσες», κατά το ξανθομαλλούσες.
Ο Ζήσιμος Σιδέρης (1871-1933, δικαστικός, δικηγόρος, ποιητής, μεταφραστής, πολιτικός και
δημοσιογράφος) πλέκει επίσης μια δική του λέξη
με μεγάλη επιτυχία «ομορφομαντήλωτες».
Αυτός όμως που χρησιμοποιεί μια λέξη όνειρο, που κυλάει σαν γάργαρο νερό μέσα στο στίχο, με αποτέλεσμα να ακούμε ένα μαγικό μουσικό κελάρυσμα, είναι ο μεγάλος μας ποιητής Όμηρος. Η μουσικότητα και το μέτρο σε μια μόνο
λέξη: «Καλλικρήδεμνος». Δεν μπορούμε παρά
να υποκλιθούμε σ’ αυτό το μεγάλο ταλέντο, σ’
αυτόν τον Τιτάνα της ποίησης. Κρήδεμνος (κάρα+δέω, δένω) : κεφαλόδεσμο. Κάλλος+ κρήδεμνος: ο (η) Καλλικρήδεμνος. Άλοχος : σύζυγος,
γυνή (λέχω: πλαγιάζω, εξ ου και λοχεία, λεχών).
Το «α» είναι προσθετικό α+λέχος, συμμετέχουσα τῆς αὐτῆς κλίνης μετά τινος.
Θαυμάστε την ομορφιά του κρήδεμνου με το
πλουμιστό κέντημα και τα φανταχτερά χρώματα
στο μέτωπο της κοπελιάς με την στολή Επισκοπής Νάουσας.
Κάντε μια βαθιά υπόκλιση στον κρήδεμνο
(κατσούλι) της κοπελιάς με την πανέμορφη και
άψογη από κάθε άποψη παραδοσιακή στολή
της Αλεξανδρείας (Ρουμλούκι).
Σταυροκοπηθείτε μπροστά στην αρχοντική,
απαστράπτουσα και ακτινοβολούσα στολή της
Ηρωίδας Ναουσαίας, το «βαρύ πυροβολικό»
της παράδοσής μας που έχει Αγιοκαταταχτεί,
έχει περάσει στη χορεία των Αγίων Νεομαρτύρων (Οι εν Αράπιτσα Ναούσης Εθελούσιοι Άγιοι
Νεομάρτυρες), η δε πόλη της Νάουσας έχει καταστεί Αγιοτόκος και Αγιοτρόφος, μετά τις άοκνες
προσπάθειες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
μας κ. Παντελεήμονος και την αναγνώριση και
επισφράγιση επίσημα από τη Μητέρα Εκκλησία
Κωνσταντινουπόλεως, τηρηθεισών όλων των
ενεργειών της Κανονικής Οδού (βλ. Χρυσοστόμου Παπαδάκη, Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού
Θρόνου, Ιεράπετρα 9-5-2014, «είναι ισόκυρο και
ισοστάσιο με το μαρτύριο των λοιπών Ναουσαίων Αγίων Νεομαρτύρων, αν όχι και ενδοξότερο
και ηρωϊκότερο ως απολύτως εθελούσιο..!!».
Τις στολές φοράνε χορεύτριες του περιβαλ-

λοντικού, χορευτικού, λαογραφικού και πολιτιστικού Ομίλου Νάουσας «Η Αράπιτσα». Τις πλαισιώνουν «εκόντες-άκοντες», προφανώς με καμάρι
και εύλογη υπερηφάνεια οι Θεόδωρος Καράογλου, Υφυπουργός Εσωτερικών, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, συνάδελφος δικηγόρος και βουλευτής
Ημαθίας και ο Δήμαρχος Νάουσας, καθηγητής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης,
Νικόλας Καρανικόλας.
• *Γιώργος Πολάκης, πρώην δήμαρχος Ηρωϊκής (και Μαρτυρικής) Πόλης Νάουσας

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας
της ΑΔΕΔΥ Ημαθίας αύριο στη Βέροια,
για την απαγόρευση των διαδηλώσεων
Το Ν.Τ ΑΔΕΔΥ Ημαθίας, την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 στις 7.30μ.μ διοργανώνει στην πλατεία Ελιάς της
Βέροιας, συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενόψει της ψήφισης του νομοσχεδίου στη Βουλή για την ουσιαστική
απαγόρευση των διαδηλώσεων και των συγκεντρώσεων, κλιμακώνοντας την επίθεση στα λαϊκά δικαιώματα
και τις ελευθερίες.
Το Δ.Σ. καλεί τα πρωτοβάθμια Σωματεία και όλους τους εργαζόμενους του Δημόσιου τομέα να συμμετέχουν στην κινητοποίηση .

Συλλαλητήριο αύριο Πέμπτη
στην Πλατεία Δημαρχείου της Βέροιας
για το ν/σ περί διαδηλώσεων
Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο Δημόσιο , το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων & Ποτών Ημαθίας Πέλλας
, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Βέροιας με ανακοίνωσή τους καλούν τους εργαζόμενους, σε μαζικό ξεσηκωμό, με αίτημα «να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ, που προσπαθεί να βάλει
στο γύψο το δικαίωμα των εργαζομένων στη διαδήλωση, στη διεκδίκηση, στην απεργία και στους αγώνες»,
όπως αναφέρουν
«Η κυβέρνηση πήρε την σκυτάλη από τον προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με την άθλια διάταξη
της, για απαγόρευση των κινητοποιήσεων κατά των πλειστηριασμών, που θεσπίστηκε ως ιδιώνυμο αδίκημα.
Με τον νέο χουντονόμο που κατατέθηκε στην βουλή, προσπαθούν να πετύχουν ότι δεν κατάφεραν στην
διάρκεια της καραντίνας , να κλείσουν τα στόματα των εργαζόμενων , των συνταξιούχων προωθώντας νέα
μέτρα περιορισμού, καταστολής και διάλυσης ενός βασικού δημοκρατικού δικαιώματος, το οποίο ο λαός μας
κατέκτησε με αιματηρούς αγώνες», προσθέτουν στην ανακοίνωση και καλούν όλους στο συλλαλητήριο που
διοργανώνουν την Πέμπτη 9 Ιουλίου, στην Πλατεία Δημαρχείου της Βέροιας στις 7:30 μ.μ.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6:00, 6:30, 7:15, 8:00, 9:30, 11:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30,
21:00.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ
6:15, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:30,
13:30, 14:40, 16:00, 17:00, 18:15, 19:30,
21:00.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η Αναπτυξιακή Νοµού Ηµαθίας Α.Ε. – Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Κατάρτιση
και πιστοποίηση δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων ανέργων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ
στην Ημαθία» και «Κατάρτιση απασχολουμένων στην εγκεκριμένη
περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία».
Αναθέτουσα αρχή: Αναπτυξιακή Νοµού Ηµαθίας Α.Ε. – Α.Α.Ε.
Ο.Τ.Α.
Περιγραφή του αντικειμένου: Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης για την υλοποίηση πέντε (5) προγραμμάτων
κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης συμβουλευτικής και πιστοποίησης.
Προϋπολογισμός: 47.632,00€ (Φ.Π.Α. 0,00 €). Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Διαδικασία ανάθεσης: Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Προθεσμία υποβολής προσφορών: Όσοι επιθυμούν να
λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη
προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα Πρωτοκόλλου, ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. την
Πέμπτη 23/7/2020, και ώρα έναρξης 10:30 π.μ και λήξης 11:00
π.μ. ή να στείλουν τις προσφορές ταχυδρομικώς ή με courier αφού
πρωτοκολληθούν, στο πρωτόκολλο της εταιρίας επί της οδού ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 46, 591 32 ΒΕΡΟΙΑ, το αργότερο μέχρι την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την Πέμπτη 23/7/2020, και
ώρα 11:00 π.μ.
Πληροφοριακά στοιχεία: Τα έγγραφα της Σύμβασης είναι
διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): www.anhma.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα διεύθυνση και στο
τηλέφωνο: 2331020809.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ
7:00, 7:45, 8:30, 10:20, 12:00, 13:00,
15:00, 17:30, 19:45, 22:15.
NΑΟΥΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ
6:05, 7:30, 9:00, 10:30, 11:00, 12:30,
13:30, 16:00, 19:00, 20:35.

ΝΑΟΥΣΑ-ΑΘΗΝΑ 7:25
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΘΗΝΑ 8:00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΑΘΗΝΑ 8:30
ΑΘΗΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ 8:00
Τηλ. Επικοινωνίας Υπεραστικών
Γραμμών: 2331022342.

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Φαρμακεία

Τετάρτη 8-7-2020
14:30-21:00 ΣΙΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ
ΚΑΠΠΟΥ 4 (πεζόδρομος αγοράς)
23310-73124

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

14:30-21:00 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο
ΙΚΑ) 23310-66649
19:00-21:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ
Ο.Ε. ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60279
21:00-08:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ
Ο.Ε. ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60279

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ
06/07/2020 έως 10/07/2020
Στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Βέροιας   προσφέρονται Υπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ανασφάλιστους και άπορους πολίτες
του Δήμου Βέροιας,  από εθελοντές επαγγελματίες υγείας. Για πληροφορίες
και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν
στο τηλεφωνικό νούμερο 23313-53821 και 53809 ή να επισκέπτονται το
Δημοτικό Ιατρείο στη  διεύθυνση οδός Σταδίου 51, πιο κάτω από το γήπεδο
της Βέροιας.

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

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

-Κεντρικό: Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια

Συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ
Ιούλιος 2020
Το συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ κατά το διάστημα από 67-2020 μέχρι 12-7-2020 θα είναι το εξής: Αυτόματος τηλεφωνη
τής βλαβών: τηλ. 2331021814.
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1η συνεδρίαση
του 2020 της
Περιφερειακής
Επιτροπής Διαβούλευσης
της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας
Η πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση της Περιφερειακής
Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που συστάθηκε βάσει του άρθρου 178 του Ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020, στις 12 το μεσημέρι,
με τη φυσική παρουσία των μελών και λοιπών προσκεκλημένων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη).
Η συνεδρίαση θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών λόγω
των ρυθμίσεων για τον περιορισμό της διασποράς του ιού
COVID-19 (έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. αρ. πρωτ.:   33954/2-6-2020)  
με  θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Συγκρότηση σε σώμα της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Θέμα 2ο: Προβλήματα και αναπτυξιακές δυνατότητες της
Περιφέρειας – Διατύπωση γνώμης για την επίλυσή των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων.
Εισηγητές: Τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με βάση
την αρμοδιότητα της Επιτροπής εδάφιο γ΄ παρ. 2 άρθρου
178 του Ν. 3852/2010.
Σύνθεση και αρμοδιότητες
της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης
Σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται (με βάση το άρθρο 178
του Ν. 3852/2010) με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης ως γνωμοδοτικό όργανο. Η θητεία της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακών αρχών.
Πρόεδρος της είναι ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου.
(Στην Κεντρική Μακεδονία, ο κ. Βενιαμίν Καρακωστάνογλου).
Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται
από εκπροσώπους των, κατά το δυνατόν, αντιπροσωπευτικότερων, σε περιφερειακό επίπεδο, φορέων της τοπικής
κοινωνίας, όπως:
α) των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων,
β) των επιμελητηρίων και των επιστημονικών οργανώσεων, συλλόγων και φορέων,
γ) των συνεταιριστικών οργανώσεων,
δ) των εργαζομένων στην περιφέρεια και στα νομικά της
πρόσωπα,
ε) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
στ) οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
στην περιφέρεια και
ζ) πολίτες (το ένα τρίτο του αριθμού των εκπροσώπων
φορέων που έχουν κληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους).
Επίσης, προσκαλούνται και συμμετέχουν υποχρεωτικά με
δικαίωμα λόγου ο Περιφερειάρχης και οι Αντιπεριφερειάρχες,
οι επικεφαλής των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και εκπρόσωποι των κομμάτων της Βουλής. Ακόμη,
συμμετέχουν δυνητικά Δήμαρχοι κατά περίπτωση, εκπρόσωποι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο Συμπαραστάτης του
Πολίτη και εκπρόσωποι άλλων κρατικών υπηρεσιών με έδρα
την Περιφέρεια.
Οι κύριες αρμοδιότητες της  Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης είναι οι παρακάτω:
α) Εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με τις
βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας.
β) Γνωμοδοτεί ως προς θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος.
γ) Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες
της περιφέρειας και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των
προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
Η διατύπωση γνώμης από την Περιφερειακή Επιτροπή
Διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική
διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω του διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται
και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της
Περιφέρειας και παρουσιάζονται από τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη
συνεδρίασή της.
δ) Μπορεί να εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο τη
διεξαγωγή περιφερειακού δημοψηφίσματος.
ε) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 78 του ν.
4172/2013.
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Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει του πολίτες ότι λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν, αναπροσαρμόζει
τα καθημερινά δρομολόγιά του από 15-5-2020 έως 30-6-2020.

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

Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής: 	
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.643
Γραμματεία: 	
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:	 2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής: 	
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.653
Γραμματεία: 	
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: 	
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής: 	
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.669
Γραμματεία: 	
2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών 	
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
2331350536
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
2332 3 50300
Δημαρχείο: 	
Fax: 	
2332 0 24260
ΚΕΠ: 	
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: 	
2333 3 50100
Δημοτολόγιο
23333 50150
Ληξιιαρχείο
23333 50130
Πρωτόκολλο
23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
23333 50144
Γραφείο Προσωπικού
23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου
23333 50142
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ.
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Ανελκυστήρα, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.23898 ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται κομπλέ
επιπλωμένη γκαρσονιέρα 29 τ.μ., μικτά κατασκευή 1978, 1 υ/δ σαλοκουζίνα και μπάνιο , 1
ος όροφος , με ανεξάρτητη θέρμανση , A/C και
ελάχιστα κοινόχρηστα μόνο 200€. Θα είναι ελεύθερο και επισκέψιμο από 1/05/2020.
Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη  κομπλέ
, γκαρσονιέρα 30 τ.μ., κατασκευή 1982, 1 χώρος
,  2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά , ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατάσταση, συνθετικά
κουφώματα με διπλά τζάμια, ατομική θέρμανση
με κλιματιστικό και με μία ντουλάπα, ενοίκιο 150€.
Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106563 ΚΕΝΤΡΟ, Ξενοικιάζεται
Studio 35τ.μ., 1ου ορόφου υπερυψωμένου,
σε άριστη κατάσταση, αποτελείται από έναν
μεγάλο ενιαίο χώρο και WC, βρίσκεται σε πολύ
κεντρικό σημείο, με ατομική θέρμανση πετρελαίου, σε πολύ καλή τιμή μόνο: 170€. Θα είναι
ελεύθερο από 1/08/2020. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23771 - ΣΤΟ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας
40 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1
Υπνοδωμάτιο, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο μερικώς
επιπλωμένη. Είναι κατασκευασμένη το 1978
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα,
Ανελκυστήρα, Θέρμανση  με κλιματιστική  Τιμή:
200€ .Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24438 ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ περιοχή Ανοίξεως , ενοικιάζεται μερικώς ανακαινισμένη γκαρσονιέρα 50 τ.μ., με καλή κουζίνα και μπάνιο
κατασκευή 1972, 1 υ/δ, 3 ος όροφος , χωρίς
ασανσέρ , με ατομική θέρμανση και ελάχιστα
κοινόχρηστα , καινούργια συνθετικά κουφώματα
και ενοίκιο μόνο 180€. Θα είναι ελεύθερο από
20/7/2020. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106569 ΚΕΝΤΡΟ Ενοικιάζεται Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 75τ.μ. στον 5ο όροφο, Ρετιρέ, με 2υ/δ, σαλόνι, ανακαινισμένη κουζίνα, μπάνιο, έχει ατομική θέρμανση πετρελαίου,
επιπλωμένο κομπλέ, με ηλεκτρικές συσκευές
και πλυντήριο ρούχων, με μία ντουλάπα, διαμπερές, βλέπει σε μεγάλη ανοιχτωσιά, ηλιόλουστοι χώροι, κουφώματα αλουμινίου συρόμενα,
με ανελκυστήρα, ηλιακό θερμοσίφωνα, σε πολύ
κεντρικό σημείο, μίσθωμα 350€. Πληροφορίες
μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 115202 ΑΝΟΙΞΕΩΣ , Διαμέρισμα 77
τ.μ., καθ. και 87 τ.μ. μικτά κατασκευή 1980, 2
υ/δ, 4 ος όροφος, διαθέτει θέα απρόσκοπτη,
ανακαινισμένο πολυτελώς , άψογα συντηρημένο, καταπληκτικό διαμέρισμα, σε εξαιρετική
κατάσταση, σύγχρονες προδιαγραφές , καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια,
απίστευτα εργονομικό, οι χώροι του λειτουργικοί,
ατομική θέρμανση πετρελαίου, επιπλωμένο
, με ανελκυστήρα, με δύο ντουλάπες , με ηλιακό θερμοσίφωνα, με κλιματιστικό , με πολύ
μεγάλη βεράντα,  με θωρακισμένη πόρτα, με
πολύ ωραίο μπάνιο, για απαιτητικούς μισθωτές,

γωνιακό,  τιμή 280 €.
ΚΩΔ: 106507 ΕΛΗΑ, Διατίθεται ένα ωραιότατο Διαμέρισμα 80τ.μ. σε Ημιόροφο, με 2υ/δ,
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, κομπλέ επιπλωμένο,
με ηλεκτρικές συσκευές, η θέρμανση είναι με 2
κλιματιστικά Inverter, με πολύ μοντέρνα διακόσμηση, διαμπερές, με μία ντουλάπα, θωρακισμένη πόρτα εισόδου, ηλιακό θερμοσίφωνα, σε
πολύ καλή τοποθεσία, μηνιαίο μίσθωμα 380€.
Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23712 - Βέροια Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο Διαμέρισμα συνολικής
επιφάνειας 98 τ.μ. μικτά και 88 τ.μ. καθ. στον
3ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1968 και διαθέτει Ατομική
θέρμανση Πετρελαίου, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, A/C, Έπιπλα, Διπλά τζάμια
- Τιμή: 270 €.
Κωδ: 12742 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ενοικιάζεται πολύ άνετο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105
τ.μ. μικτά και 78 τ.μ. καθ. ευρισκόμενο στον 2ο
όροφο. Αποτελείται από 2 υ/δ , σαλονοκουζίνα
, μπάνιο και αποθήκη. Είναι κατασκευασμένο
το 1995, έχει Κουφώματα Αλουμινίου, με διπλά
τζάμια, χωρίς θέρμανση, Αποθήκη 4 τ.μ.,, Τιμή
200 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι ελεύθερο από 1/08/2020.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ: 14039 - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην οδό Σαλαμίνος μία Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας
100 τ.μ. ισόγεια σε σχετικά καλή κατάσταση με
οικόπεδο 600 τ.μ.. Αποτελείται από 2-3 Υπνοδωμάτια σαλονοκουζίνα και μπάνιο Διαθέτει
επίσης θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο και μία
μεγάλη αποθήκη . - Τιμή: 220€.
Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40 τ.μ.
,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σαλόνια
5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, και δύο
μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει καμινάδα),
επιπλωμένη , με αποθήκη και με δύο ντουλάπες
, έχει ηλεκτρικές συσκευές αλλά και ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται σε τιμή πραγματικής
ευκαιρίας , 350€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24291 - Στον Κοπανό Νάουσας   ,
ενοικιάζεται αποθήκη συνολικής επιφάνειας
650 τ.μ. σε ισόγειο χώρο με αυλή μπροστά .
Αποτελείται από έναν ενιαίο  Χώρο, και WC. .
Μίσθωμα  650 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24763 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 35 τ.μ.,
κατασκευή 2000, με δύο χώρους , 3 ος όροφος, καινούργιο εντελώς, σε άψογη κατάσταση,
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, άψογα
συντηρημένο, με ωραία διαρρύθμιση, με υδραυλικό ανελκυστήρα , κεντρικότατο, με μίσθωμα
τα 200€.
Κωδ: 24716 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ.
κομπλέ επιπλωμένο 1ου ορ.  Αποτελείται από
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υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
2 Χώρους και δικό του wc αλλά και με κουζινάκι
. Είναι κατασκευασμένο το 2005 και διαθέτει
θέρμανση με κλιματιστικό , τα κουφώματα του
Συνθετικά και Διπλά τζάμια, πόρτα θωρακισμένη
, με Ανελκυστήρα μεγάλο , A/C,  Τιμή: 250 €.
Κωδ: 104786 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 1
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, και με  Ανελκυστήρα - Τιμή: 170 €.
Κωδ: 24748  Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. Είναι
κατασκευασμένο το 1981 και διαθέτει κουφώματα συνθετικά, με  έπιπλα και με  διπλά τζάμια
- Τιμή: 300 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106566 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 25τ.μ. Ισόγειο
και 15τ.μ. πατάρι, με μεγάλη πρόσοψη σε κεντρικό δρόμο, σε σημείο μεγάλης προβολής
και εμπορικότητας, κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις, με μηνιαίο μίσθωμα 220€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106195 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα 105τ.μ. Ισόγειο και 20τ.μ. πατάρι,
με πολύ μεγάλη βιτρίνα, σπάνιας προβολής,
σε εμπορικό δρόμο, κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις, με WC, μίσθωμα πολύ λογικό μόνο
500€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 1112 - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον πεζόδρομο κατ΄ αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 160 τ.μ. αναλυτικά με 60 τ.μ. ισόγειο,
60 τ.μ. υπόγειο και 40 τ.μ πατάρι, με πολύ μεγάλη βιτρίνα , σπάνιο το σημείο και η ευκαιρία
μοναδική. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρό ενδιαφερόμενο μισθωτή. Τιμή: 1.200 €. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106447 - ΠΙΕΡΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Νεόδμητο Κατάστημα συνολικής επιφάνειας
172 τ.μ. Ισόγειο και 172τ.μ. Υπόγειο. Είναι κατασκευασμένο το 2005, διατίθεται για πολλαπλές
χρήσεις, ιδανικό για γραφειακούς χώρους, με
πολύ μεγάλη βιτρίνα και προαύλιο χώρο, Τιμή:
550 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται
Πάρκινγκ 15τ.μ. κλειστό με άνετη πρόσβαση με
μηνιαίο μίσθωμα μόνο 50€.
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 104996 - ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα καινούργιο ακατοίκητο συνολικής
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 1ο ορ. Αποτελείται από
2 υ/δ , σαλόνι, κουζίνα ξεχωριστή και μπάνιο
. Είναι κατασκευασμένο το 2006 και διαθέτει
θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Διαθέτει απεριόριστη θέα, τα δε κουφώματα του είναι καινούργια συνθετικά. Διαθέτει και κλειστό πάρκινγκ με
πολύ εύκολη πρόσβαση. - Τιμή: 78.000 €.
Κωδ: 12870 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. μικτά και
80τ.μ. καθ., στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 2
υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1967 και διαθέτει απεριόριστη Θέα,
οι χώροι του λειτουργικοί, κουφώματα ξύλινα,
ανελκυστήρα, χωρίς θέρμανση, με εξαιρετική διαρρύθμιση, σκαλιά εισόδου,  σε μοναδική τοποθεσία, σε τιμή προσφοράς μόνο: 52.000 €. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12743 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 2 ο
όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο
το 1995 και διαθέτει θέρμανση με σόμπα η
ότι άλλο θελήσει ο αγοραστής  , έχει καινούργια
κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, και
ανελκυστήρα, έχει επίσης πάρκινγκ πυλωτής  ,
αποθήκη μέσα και ηλιακό θερμοσίφωνα - Τιμή:
50.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13084 ΡΟΔΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οροφοδιαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 τ.μ. στον
5ο όροφο Ρετιρέ, αποτελείται από 3 υπνοδωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1997 και διαθέτει θέρμανση ατομική
με κλιματιστικό, απεριόριστη Θέα στον κάμπο,
κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, ηλιακό
θερμοσίφωνα, θωρακισμένη πόρτα εισόδου,
ανελκυστήρα, με τέντες, κλειστό πάρκινγκ 18τ.μ.
καθώς και μια αποθήκη 9 τ.μ., σε πολύ καλή γειτονιά, άνετοι χώροι, σε τιμή προσφοράς
95.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο αγοραστή.Αποκλειστική διάθεση και

ΚΙΑΖΕΤΑΙ στον κεντρι-

θεσία. Τιμή 25.000 ευρώ.

κό δρόμο του Διαβατού

Τηλ.: 6934 662478.

φη κατοικία του ‘71,
140 τ.μ. συνολικά, κάτω από Πιερίων, εντός
οικοπέδου, 55.000 ευρώ. Τηλ.: 6945 122583
EUROMESITIKI.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη
οικοδομή από 100 τ.μ.
περίπου ο κάθε όροφος,
κοντά στη ΜΕΒΓΑΛ.
Τηλ.: 6971 706894.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115745 - ΣΤΟ ΣΑΑΚ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριν του Μπονάνου πωλείται αγροτεμάχιο με
σύνδεση στο δίκτυο υψηλής πίεσης , συνολικής
επιφάνειας 26.100 τ.μ. άδειο η και μισθωμένο ,
με δική του βάνα , Τιμή: 58.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120
τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές ,
σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία
χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.
Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας
2183 τ.μ. Τιμή: 33.000 €.
Κωδ.12734  ΑΓΚΑΘΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ πωλείται
οικόπεδο 4.420 τ.μ.  τ.μ., μέσα στο χωριό, εντός
σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο, με , σε πολύ
καλή γειτονιά μόνο 45.000€ όλο μαζί. Πωλείται
και το μισό στις 25.000€ Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 12811 - ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιτελές μεγάλο και  ακατοίκητο διαμέρισμα  συνολικής επιφάνειας 156 τ.μ. στον 1 ο
όροφο με μοναδική θέα , σπάνια ανοιχτωσιά ,
επιβλητικό με 4 υ/δ και πολύ άνεση. Πωλείται
σε τιμή σπάνιας ευκαιρίας μόνο 42.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.  

Όλα τα ακίνητά μας στο

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΧΩΡΩΝ

δο στη Μέση Βέροι-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

067283 κος Γιώργος.

ας, 6 στρέμματα, τιμή

σονιέρα επιπλωμένη,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστη-

130.000 ευρώ (συζητή-

Πλατεία Ωρολογίου, ο-

μα 63 τ.μ. με πατάρι και

σιμη). Κιν.: 6972913645

δός Μιαούλη 17, Βέροια.

υπόγειο στη Βέροια, ο-

κ. Τάσος.

Τηλ.: 6977 174457.

υπόγειο 75 τ.μ. και οικόπεδο 200 τ.μ., 48.000
ευρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πωλείται οικόπεδο 433 μέτρα
(περιφραγμένο αμπέλι).
Τιμή 22.000 ευρώ. Τηλ.:
6971 879698.
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη
ευκαιρία, πωλείται οικόπεδο 2 στρ., οικοδομήσιμο,

www.mesitiki.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ζητήσιμη. Τηλ.: 6942

Δημοτικό, 75 τ.μ., με

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι δ ι ό ρ ο -

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 105097 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Κατάστημα 70 τ.μ., κατασκευή 90, ενιαίος χώρος , Ισόγειο, γωνιακό, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε πολύ καλή
τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 20.000 €.
Κωδ: 105093 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 114 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται από
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1979 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου,  Τιμή: 18.000 €.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

κατοικία κοντά στο 7ο

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

κλειστικά από το γραφείο μας σπάνιο γραφείο  
39 τ.μ. και με 17,5 τ.μ. αποθήκη στο υπόγειο
1ος όρ. ψηλός  οικοδομή του 1999, σε πολύ
καλή κατάσταση και σε εξαιρετικά καλή τιμή, χωρίς θέρμανση. Πρόκειται για ένα πολύ φωτεινό
και γωνιακό ακίνητο στο κέντρο της πόλης, με
ανοιχτωσιά μπροστά του , Τιμή 28.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται
από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά
τζάμια - Τιμή: 54.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

μαγαζί 91 τ.μ. Τιμή συ-

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι μ ο ν ο -

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12808 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 27 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου
- Τιμή: 12.000 €.
Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο
συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
- Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.
ΚΩΔ.116300 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ απο-

με θέα, σε ήσυχη τοπο-

6944 024468.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο με
εύκολη πρόσβαση.   Τιμή: 30.000 € .

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙ-

δός Τρύφωνος 3. Τηλ.:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας
50 τ.μ. Αποτελείται από 1 υ/δ , Σαλονοκουζίνα
και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 2002 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική με  Ηλεκτρικό, Έχει
απεριόριστη Θέα και μεγάλο υπόλοιπο δόμησης
οικοπέδου και κήπο,  Τιμή μόνο 30.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του
ακινήτου αυτού.
Κωδ. 13971 ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπάνια μονοκατοικία στο Λοζίτσι   συνολικά σε δύο επίπεδα
220 τ.μ., σε  3.850τ.μ  οικόπεδο  , η κατασκευή
της έγινε το 2005, 2 υ/δ στο ισόγειο και 3 δσκλ
στον πρώτο όροφο , ανοιχτωσιά, εξαιρετικής
κατασκευής, γεωμετρικά δομημένο , ηλιόλουστοι
χώροι, έχει τζάκι, με δύο μπάνια , σε πολύ καλή
τιμή μόνο: 300.000€.
κωδ. 14216 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. με ανεξάρτητη μεγάλη αυλή, με υπόγειο 40τ.μ. ,κατασκευή 1980, 4 υ/δ, διαθέτει θέα απρόσκοπτη, με
πολύ μεγάλες βεράντες, άψογα συντηρημένο,
χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα τοποθέτησης
για τζάκι ή σόμπα(υπάρχει καμινάδα), επιπλωμένο , με αποθήκη , με δύο ντουλάπες , με
ηλεκτρικές συσκευές, με ηλιακό θερμοσίφωνα,
εντυπωσιακοί χώροι υποδοχής, ηλιόλουστοι χώροι, με δύο μπάνια , διαμπερές, σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας μόνο 130.000€, Πληροφορίες
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.14390 Στα ΚΑΒΑΚΙΑ Βέροιας , πωλείται σπάνια Βίλα 400 τ.μ., συνολικά σε τρία επίπεδα , η θέα της μοναδική , σε κατάσταση εξαιρετική
, άνετοι χώροι, άριστη διαρρύθμιση , πολύ αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών, γεωμετρικά
δομημένη , για πολύ απαιτητικούς αγοραστές ,
επιβλητική στην όψη , με αρμονικές αναλογίες ,  
διαθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα , ψησταριά , ενεργειακό τζάκι, μια μεγάλη αποθήκη και ένα δεύτερο
διαμέρισμα ξενώνα στο ισόγειο , με διπλό γκαράζ
κλειστό και άλλα δύο γκαράζ έξω σκεπαστά με
ντουλάπες παντού, διαθέτει δρύινα δάπεδα στα
υπνοδωμάτια και επιλεγμένο λευκό μάρμαρο
Βεροίας στο σαλόνι , αλουμινίου κουφώματα  με
θερμογέφυρα και με διπλά τζάμια και 3 μπάνια .
Το οικόπεδο του είναι 5680 τ.μ. περιφραγμένο ,
ζητούμενο τίμημα 380.000 €.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο Ακροπόλεως,
στην καινούργια γέφυρα
«Κούσιου». Τηλ.: 6984
108684.

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α) Εργατών Παραγωγής
Β) Αδειούχων και βοηθών χειριστών κλαρκ
Γ) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Μηχανικού εγκαταστάσεων
2ης ειδικότητας
Δ) Αρχιτεχνίτη Μηχανικού εγκαταστάσεων 4πς ειδικότητας-(Θερμαστή) Ε) Τεχνίτη ή
Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας
ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):
1. ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2. Α.Φ.Μ. (εκκαθαριστικό της εφορίας η βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.),
3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
4. Α.Μ.Κ.Α.
5.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ (επικυρωμένο αντίγραφο)
6.  ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (πρώτος δικαιούχος ο εργαζόμενος),
7. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (από λογαριασμό ΔΕΗ ή τηλεφωνίας)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:
Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας και
-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ:
-Άδεια χειριστή ή βοηθού χειριστή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 144 ή 141 ή 146
Mail: venus@venusgrowers.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ   94 τ.μ  χωρις, ασανσέρ 3ΔΣΚ Χρήζει μικρης  
ανακαιν. 50000€
Β. ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  πλησιον ,42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 21000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 44000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75+75 τ.μ
Οικ.200 τ.μ 50000€
ΚΕΝΤΡΟ 94 τ.μ. 2ος με Θεα Α.Θ. ασανσερ,κοπλαμ 2-3 ΔΣΚ 70000€
ΠΙΕΡΙΩΝ κοντά  διπλοκατοικία 80 τ.μ+ ισογειο σε οικοπ.220
τ.μ 58000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 97 Τ.Μ 30 ετων 1ος 2Δσκ Αν.Θερμ. μονο 40000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ διαμερισμα  με 2ΔΣ-Κ 75 τ.μ διαμπερες,με
θερμ/τες 34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  8 διατηρητεο 1ος 54 τ.μ-ισογειο 27τ.μ 60000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ  2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 380€
ΙΣΟΓΕΙΟ Διαμερισμα στα Παπακια 2ΔΣΚ Ατ.Θ. αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟ επιπλωμενο Στουντιο 2ος καλο 250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 3ΔΣΚ Α.Θ Κοπλαμ 330                                                                                                  
ΚΕΝΤΡΟ Στουντιο επιπλωμενο 150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ΔΣΚ τζακι Α.Θ.  300€
ΠΡΟΣ ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ κτημα με καστανιες και αγροικια εξοχικη
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 22000 τ.μ  για Φωτοβολταικά 35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης 1000 τ.μ αρτιο οικοπεδο 1000 μ.
από παραλια 45000€
ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€

Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ Οικοπεδο σ.δ 04 750 τ.μ 35000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 10 ΣΤΡ ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ Φωτοβολταικα 24000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 16.400 στρ 1.200.στην ασφαλτο
σοβαρες προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην ασφαλτο 7500 τ.μΒιομηχανικο μόνο 28000€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ
ΕΜ. ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟ στον Αγ.Παταπιο καταστημα 18 τ.μ καταλληλο για
παρκιγκ 28000€
Π. ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
τωρα 15000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά, 85 τ.μ χρηζει ανακ.για   Ιατρειο 70000
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γραφειο μονοχωρο που χωριζει με γυψοσανιδα 50 τ.μ. 280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κεντρο 4τραχωρη επαγγελματικη στεγη ,Ιατρεια,ινστιντουτα,κτλπ 349€
ΓΚΑΡΑΖ (θεση) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  37τ.μ 60€
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα καταστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€
Σοβαρες προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ:
A) ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - Άνδρες, Γυναίκες
B) ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
·ΓΕΩΠΟΝΟΣ
·ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
·ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ / ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
·ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
·ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718
Υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων στο:
ergasiamrk@gmail.com
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 τμ.
με κτίσμα δυόροφο σε τιμή ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδομή και κατάστημα με υπόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. περιοχή Παπάγου
στα μπετά 100 τ.μ. ο κάθε όροφος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα Πιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/ΝΑ με
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώ και 110.000 ευρώ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό
11 στρέμματα στη Μελίκη (περιοχή

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

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

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

Από το Φροντιστήριο
«ΟΜΙΛΟΣ» ζητούνται: Φυσικός, Χημικός και Μαθηματικός. Πληροφορίες στο
τηλέφωνο: 23310 21021.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός, απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ για να
εργασθεί με πλήρες ωράριο
στο κατάστημα Hair Shop.
Τηλ.: 23310 24141.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τη Βέροια,
ζητά άνδρα ή γυναίκα από 30 έως 50 ετών για το
Τμήμα Πωλήσεων. Προσφέρει μισθό, πλήρη ασφάλιση, αυτοκίνητο και
κινητό. Πληροφορίες στο
6947 021868.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετών στον
Βάλτο Σταυρού Βέροιας και με αντιχαλαζική προστασια. Επίσης ένα τρακτέρ UNIMOK, μία πλατφόρμα καινούργια και μία
φρέζα συρταρωτή 1,70 σχεδόν καινούργια. Πληροφορίες στο
τηλέφωνο: 6973 616847.

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

Από την εταιρια KORMOS EMPORIKI με έδρα τη
Βέροια ζητείται, νέος ή νέα με γνώσεις λογιστικής και αγγλικών για άμεση πρόσληψη. Αποστολή βιογραφικων στο
kormosemp@gmail.com.
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ΠΙΝΔΟΥ & ΕΜ. ΠΑΠΠΑ γωνία ενοικιάζεται κα-

Τηλ.: 23310 41601 & 6980
136902 & 6988 564576.

χος βοηθός φαρμακείου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1. Οδη-

& W.C., ανακαινισμένο με

γός ταξί, 2. Βοηθός συ-

καινούργια κουφώματα.

νεργείου από επιχείρηση

Τηλ.: 6936 554258.

στη Βέροια για πλήρη α-

ΞΕΩΝ

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιά-

πασχόληση, ικανοποιητι-

SECURITY’’ ζητάει να

ζεται επαγγελματικός χώ-

κή αμοιβή. Και πωλούνται

προσλάβει για μόνιμη

ρος 50 τ.μ., πλήρως ανα-

γαϊδουράκια. Τηλ. Επικοι-

απασχόληση, εξωτερικό

καινισμένος, 1ος όρ., γω-

νωνίας: 2331071553 &

πωλητή ή πωλήτρια για

νιακό, δίπλα στα Αστικά.

2331062900, ώρες επικοι-

τους Νομούς Ημαθίας,

Τηλ.: 6946 740621.

νωνίας: 9.00 με 18.00.

Πέλλας, Θεσσαλονίκης.

στη Βέροια. Τηλ.: 6947
564217.
Η   ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑ‘’TSIFLIDIS

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για πε-

Απαραίτητα προσόντα,

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ριποίηση ενός ανδρόγυνου

ευχέρεια λόγου, αγγλι-

ΕΡΓΑΣΙΑ

στη Μελίκη Ημαθίας για

κ ή γ λώ σ σ α , δ ί π λω μ α

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δι-

24ωρη βάση, με δίπλωμα

αυτοκινήτου, άδεια ερ-

πλωμα Γ΄ κατηγορίας για

αυτοκινήτου. Τηλ.: 23310

γασίας προσωπικού α-

οδική βοήθεια στη Βέροια.

81912.

σφαλείας, εμπειρία με

Πωλούνται οικιακά έπιπλα μεταχειρισμένα σε τιμή ευκαιρίας. Πληρ. στο τηλ.: 6977 933532 (κ. Απόστολος).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευρώ. Η παραλαβή γίνεται από
τον αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι χαμηλή. Η περιοχή είναι
έξω από τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες πληροφορίες στο
6981 088721.

βιογραφικό και συστάσεις. Μισθός, ασφάλιση
και ποσοστά. Παραλαβή δικαιολογητικών με
συνέντευξη στα κεντρικά γραφεία μας, Θεσσαλονίκης 45 Βέροια
www.securitytsiflidis.grsales@securitytsiflidis.
gr- Τηλ. 2331027102.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Β Ρ Ε Φ Ο Ν Η Π Ι Ο ΚΟ ΜΟΣ με πείρα και αγάπη
για τα παιδιά αναλαμβάνει τη φύλαξη βρεφών
και νηπίων. Τηλ.: 6987
910004.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει
την περιποίηση γερόντων και για 24ωρη απασχόληση, καθαριότη-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
-Υπόγειο κυρια χρήση 90 τ.μ.
-Ισόγειο κύρια χρήση 90 τ.μ.
-Όροφος κύρια χρήση 90 τ.μ.
-2ος όροφος κύρια χρήση
90 τ.μ., σύνολο 360 τ.μ.. Έχει
κλιματισμό κα ασανσέρ. Αριστοτέλους 21, στο κέντρο της
Βέροιας. Πληροφορίες: 6945
541642 (Ζαφείρης) & 6972
605550 (Βασίλης)
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ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερικό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτητη
οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο και
2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€.
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο,
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάσταση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δωμάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη η κατοικία.
Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 120.000€(κωδ
ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμένο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδΠΔ21)
Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση,
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κουζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαίου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώροι.

τα γραφείων και σκάλες.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ

Τηλ.: 6946 479828.

Ζητείται τεχνίτης επιπλοποιός για μόνιμη εργασία.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

Τηλ.: 6987 501595.

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από
τη Βέροια, επιθυμεί γνωριμία με κοπέλα 25-40 ετών. Τηλ.: 6974 706470.

www.mesitikoveria.gr

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

ρίς υποχρεώσεις ζητά Κυ-

μ2   1ος όροφος   4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

ρία έως 50 ετών για οο-

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

μ2 με θέα 40.000€

μ2   2ος όροφος λούξ τζάκι

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

βαρή σχέση. Τηλ.: 6984
040769.

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

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85
μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ.
κέντρο 55.000€
6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία
90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2
σούπερ λούξ 80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο)
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444 μ2 Γιοτζαλίκια
14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409
μ2 Γιοτζαλίκια

CMYK
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P Έρχεται νέο κύμα κορωνοϊού, νέο κύμα
ανεργίας και νέο κύμα καύσωνα. Ένα και δύο
μετράω τα κύματα…

P Ζω για τη μέρα που θα βγει καρπούζι
χωρίς κουκούτσια ή ατομικό. Να το παίρνεις στη
δουλειά όπως την μπανάνα.

P Δεν ξέρω για εσάς, εγώ πάντως αναπολώ
την ηρεμία της καραντίνας.

P Δεκτό και το εναλλακτικό σενάριο, να
έχει το καρπούζι τα κουκούτσια στη μέση, σαν
το πεπόνι. Αρκεί να τα καθαρίζει η αγάπη.

P Από μικρούς μάς έμαθαν να τρώμε όλο
το φαγητό μας, αντί να μας μάθουν να το μοιραζόμαστε.
P Κάθε καλοκαίρι η αγάπη βάζει στοίχημα να
φορέσει ένα μπραζίλ μαγιό. Και πάντα απομένει
με έναν ντικάφ μπραζίλ φραπέ.
P Στην επόμενη ζωή θα πάρω πτυχίο θε-

ολογίας και ψυχολογίας. Να έρχεται ο πελάτης
και να του λέω: ο Θεός κι η ψυχή σου!

Χθες μού έκανε το μεσημέρι ομελέτα, με
μπόλικα κασέρια και αλλαντικά. Την ξέχασε, την
έκαψε, κι έγινε πίτσα. Η γνωστή από χθες ομελίτσα.

P

P Γωγώ Τσαμπά: Το πανηγύρι δεν είναι
εκκλησία για να κάτσει ο κόσμος προσοχή.
Μέχρι χθες, πάντως, θαύμαζε τον Τσιόδρα.
P Στα πανηγύρια λέω εγώ να επιτρέπεται χορός μόνο ο αντικριστός, σε έκδοση 2 μέτρα συν.

Κανονίστε να αναβληθεί το πανηγύρι
του Αιγινίου. Στο τέλος δεν θα έχω κασκορσέ,
κάλτσες και βρακιά.

P

P Ανοίγουν 15 Ιουλίου τα σύνορα και για τη
Βρετανία. Θα έχει ολοκληρώσει τη σεζόν η Λίβερπουλ;
P Φαντάσου να είσαι Βρετανός και να θέλεις να έλθεις οδικώς μέσω Σερβίας.
P Και:

Είναι ο Μήτσος με την γκόμενα στο ξενοδοχείο και η γυναικά του στο σπίτι να τον περιμένει.
Η γκόμενα να τον έχει φάει να ξυρίσει το μούσι:
«Μήτσο μου, δε λέω, σου πάει, αλλά θα προτιμούσα να βλέπω το ωραίο σου πρόσωπο» του

λέει.
«Θα με σκοτώσει η γυναίκα μου» της λέει
αυτός. «Σ’ αυτήν αρέσει πολύ και δεν θέλω να
χαλάω το χατίρι της καημένης γιατί με αγαπάει
πολύ. Βλέπεις που είμαι εγώ εδώ τώρα, αυτή είναι στο σπίτι και με περιμένει».
«Έλα σε παρακαλώ…» να του τριβελίζει τα
αυτιά η γκόμενα…. «έλα.. έλα… έλα…»
Τι να κάνει και αυτός πάει στο μπάνιο, ξυρίζεται και γίνεται καινούριος.
Όταν κάποια στιγμή γυρίζει στο σπίτι, μπαίνει
στις μύτες στο δωμάτιο να μην ξυπνήσει η γυναίκα του και χώνεται σιγά σιγά στο κρεβάτι. Εκείνη
μες τον ύπνο της τον αγκαλιάζει, του πιάνει το
πρόσωπο και του λέει:
«Αγάπη μου δε θα’πρεπε να είσαι εδώ ακόμα.
Όπου να ‘ναι θα γυρίσει ο άνδρας μου!»
Κ.Π.

Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού μέσω ΣΔΙΤ στο οδικό δίκτυο
ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

-Περιλαμβάνει και τμήματα της Ημαθίας

Στη δημοπράτηση του μεγάλου
έργου ΣΔΙΤ για την αναβάθμιση του
ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο
ευθύνης της προχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Η προκήρυξη του διαγωνισμού
ΣΔΙΤ έχει ήδη εκδοθεί και η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 17η Σεπτεμβρίου
2020.
Η διάρκεια της σύμβασης είναι
12 έτη, ο προϋπολογισμός 18,5 εκ.
ευρώ (με ΦΠΑ), ενώ το αντικείμενο
αφορά στην αντικατάσταση 14.996
φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με σύγχρονης τεχνολογίας τύπου LED, στην εφαρμογή συστημάτων απομακρυσμένου ελέγχου
και τηλεμετρίας και στη λειτουργία
και συντήρηση όλου του δικτύου
ηλεκτροφωτισμού των δρόμων, που
ανήκουν στην ευθύνη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνεται η αποκατάσταση των
βλαβών και η επισκευή του ηλεκτρολογικού δικτύου στο σύνολό
του. Θα αντικατασταθούν τα φωτιστικά σώματα σε συνολικό μήκος
δρόμων άνω των 1.000 χιλιομέτρων.
«Η βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού σε όλους τους εθνικούς και
επαρχιακούς δρόμους της Κεντρικής Μακεδονίας, που ανήκουν
στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας, αποτελεί κομβική παρέμβαση
της τρέχουσας θητείας της διοίκησής μας στην Περιφέρεια. Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο έργο Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα στην Ελλάδα. Το εργαλείο των ΣΔΙΤ σκοπεύουμε να το αξιοποιήσουμε σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα και ειδικά για την Αυτοδιοίκηση, για να μη μείνουν πίσω σημαντικά έργα,
που τα έχει ανάγκη ο τόπος και βελτιώνουν την καθημερινότητα των
πολιτών. Η αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού των δρόμων είναι
μια προσωπική δέσμευση που έχω αναλάβει απέναντι στους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας, που γίνεται πράξη. Προετοιμάσαμε
αυτό το έργο από το 2017 με μεθοδικότητα και σκληρή δουλειά. Με
την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας και στις επτά Περιφερειακές Ενότητες, βελτιώνουμε αποφασιστικά την ασφάλεια στους δρόμους μας, περιορίζοντας τα τροχαία

ατυχήματα. Επίσης περιορίζουμε δραστικά το οικονομικό κόστος
τόσο από την κατανάλωση ενέργειας, που θα είναι μειωμένη κατά
60% - 70%, όσο κι από τις περιορισμένες ανάγκες συντήρησης και
αντικατάστασης των 15.000 λαμπτήρων νέα τεχνολογίας που θα
τοποθετηθούν. Επιπλέον, θα έχουμε σημαντικά περιβαλλοντικά
οφέλη. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο
πλαίσιο ασφαλών, σύγχρονων και ποιοτικών μετακινήσεων σε όλη
την Κεντρική Μακεδονία», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη από τη μείωση της κατανάλωσης
ρεύματος σε ετήσια βάση υπολογίζεται ότι η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας θα εξοικονομήσει 2,8 εκ. ευρώ. Η έναρξη υλοποίησης
του έργου υπολογίζεται εντός του επόμενου έτους και σε 12 μήνες
θα έχουν αντικατασταθεί όλα τα φωτιστικά σώματα στο εθνικό και
επαρχιακό οδικό δίκτυο.
Οι δρόμοι στους οποίους θα τοποθετηθούν τα νέας τεχνολογίας
φωτιστικά είναι:
-Περιαστικό δίκτυο (περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης έως Κ16,
οδός Λαγκαδά από το στρατόπεδο Π. Μελά ως το ΤΙΤΑΝ): 48 χλμ.,

3.198 φωτιστικά.
-Μοναστηρίου (αερογέφυρα ΚΤΕΛ έως διασταύρωση με εξωτερική περιφερειακή): 7 χλμ., 217 φωτιστικά.
-Σίνδος – Χαλκηδόνα – Βέροια – Όρια (Μοναστηρίου από διασταύρωση με εξωτερική περιφερειακή – Νέα Μαγνησία – Χαλκηδόνα – Αλεξάνδρεια – Βέροια – Παναγία Σουμελά): 84 χλμ., 1.484
φωτιστικά.
-Διαβατά – Ν. Σάντα (κόμβος Ν. Μαγνησίας – Πεντάλοφος – Πετρωτό – Ν. Σάντα): 24 χλμ., 27 φωτιστικά.
-Χαλκηδόνα – Έδεσσα – Όρια (Χαλκηδόνα – Νέα Πέλλα – Γιαννιτσά – Παλαιόφυτο – Σκύδρα – Έδεσσα – Άρνισσα): 92 χλμ., 1.192
φωτιστικά.
-Χαλκηδόνα – Έδεσσα – Νέα Εθνική Οδός (Χαλκηδόνα – Παραλίμνη και Μελίσσι έως Μαυροβούνι): 29 χλμ., 558 φωτιστικά.
-Αλεξάνδρεια – Κατερίνη (κόμβος Αλεξάνδρειας – Αιγίνιο – Κίτρος – Κατερίνη): 86 χλμ., 566 φωτιστικά.
-Λητή – Δροσάτο (κόμβος Λητής – Ν. Σάντα – Δροσάτο – Σύνορα): 53 χλμ., 1.052 φωτιστικά.
-Δροσάτο – Λευκώνας (Δροσάτο – Μουριές – Ροδόπολη – Πετρίτσι – Σιδηρόκαστρο – Λευκώνας): 83 χλμ., 512 φωτιστικά.
-Λευκώνας – Όρια Δράμας (Λευκώνας – Σέρρες – Ζίχνη – Αλιστράτη – Όρια Ν. Δράμας): 57 χλμ., 1.196 φωτιστικά.
Δερβένι – Καβάλα (κόμβος Εγνατίας – Λαγυνά – Γερακαρού –
Απολλωνία – Σταυρός – Ασπροβάλτα – Όρια νομού): 85 χλμ., 628
φωτιστικά.
-Θέρμη – Πολύγυρος (κόμβος Θέρμης – Βασιλικά – Γαλάτιστα –
Πολύγυρος): 50 χλμ., 446 φωτιστικά.
-Άγιος Πρόδρομος – Αρναία (Άγ. Πρόδρομος – Παλαιόχωρα –
Αρναία): 28 χλμ., 86 φωτιστικά.
-Θέρμη – Μουδανιά – Νικήτη (κόμβος Θέρμης – κόμβος Μουδανιών – Νικήτη): 89 χλμ., 1.617 φωτιστικά.
-Κύκλωμα Κασσάνδρας (κόμβος Μουδανιών – Ποτίδαια – Φώκαια – Καλλιθέα – Παλιούρι – Ποσείδι – Σίβηρη – Καλλιθέα): 98
χλμ., 875 φωτιστικά.
-Κύκλωμα Σιθωνίας (κόμβος Νικήτης – Μαρμαράς – Τορώνη –
Καλαμίτσι – Σάρτη – Βουρβουρού – κόμβος Νικήτης): 104 χλμ., 376
φωτιστικά.
-Μεσοράχη – Αμφίπολη (κόμβος Μεσοράχης – Μαυρόλοφος –
Αμφίπολη): 30 χλμ., 351 φωτιστικά.
-Μεσολακκιά – Όρια Δράμας (Μεσολακκιά – Παλαιοκώμη – Πρώτη – Όρια νομού Δράμας): 25 χλμ., 265 φωτιστικά.
-Ενωτική Σίνδου (κόμβος ΠΑΘΕ – Σίνδος): 7 χλμ., 350 φωτιστικά.

