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Συνδρομές

Ετήσια ιδιωτών
εσωτερικού 100 ευρώ + ΦΠΑ
Εξαμηνιαία ιδιωτών
εσωτερικού 50 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

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

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

Μηχανάκια και ποδήλατα εναντίον πεζών!!!
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.46
Δύση  Ήλιου: 19
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Ας σκεφτεί κι ας αποφασίσει
η κυβέρνηση
το αυτονόητο…
Ο δισταγμός και το δίλημμα της κυβέρνησης να
αναβάλει τα καλοκαιρινά πανηγύρια πραγματικά
προβληματίζει, αφού πλέον διαφαίνεται ότι είναι
εκδηλώσεις υψηλού κινδύνου για την διασπορά
του κορωνοϊού. Η απόφαση του δήμου Βέροιας
να αναβάλει της εκδηλώσεις της ΚΕΠΑ, παρόλο
που με το γράμμα του νόμου θα μπορούσαν να
τις κάνουν, όπως και η απόφαση των διοργανωτών
της εμποροπανήγυρης του Αιγινίου να μην το
διοργανώσουν γιατί δεν μπορούν να ελέγξουν
τις χιλιάδες των επισκεπτών δείχνει ότι υπάρχει
νους και σύνεση. Αν και η κυβέρνηση δεν
αποφασίζει προς το παρόν το αυτονόητο, φαίνεται
να φέρνει την απαγόρευση σε δόσεις, βλέποντας
και κάνοντας, προφανώς για να μετριάσει τις
αντιδράσεις. Όταν όμως τίθεται θέμα εξάπλωσης
του ιού, καλή η διατήρηση ισορροπιών και
η στάθμιση των αντιδράσεων, αλλά σκεφτείτε
πρωτίστως την δημόσια υγεία και πράξτε το
αυτονόητο.

Τελικά έκανε DEAL
ο βεροιώτης Σάκης Σκοτίδας!
Το απόγευμα
της Τετάρτης 15
Ιουλίου, ήρθε ξανά η στιγμή ένας
παίκτης από την
Βέροια να αναμετρηθεί με τον
τραπεζίτη του
τηλεπαιχνιδιού
DEAL, που μεταδίδεται από τον
Αlpha και παρουσιάζει ο Χρήστος Φερεντίνος.
Ο Σάκης Σκοτίδας, ιδιοκτήτης
καφέ από την
Βέροια, δήλωσε εξ αρχής ότι
γενικά έχει τύχη
στη ζωή του και
έπαιξε για να διεκδικήσει το ποσό των 60.000€.
Τελικά στο κρίσιμο σημείο και ενώ είχε μείνει στο παιχνίδι το ποσό των
20.000€ δέχθηκε την προσφορά των 4.400€ από τον τραπεζίτη κάνοντας deal! Δεν άκουσε την σύζυγό του Σίσσυ, η οποία
σε τηλεφωνική παρέμβαση τον προέτρεψε να συνεχίσει για το
μεγαλύτερο ποσό, ωστόσο ο Σάκης προτίμησε την σιγουριά
των 4.400 ευρώ και δικαιώθηκε για την επιλογή του, αφού το
μεγάλο ποσό χάθηκε. Αρχικά είχε δηλώσει ότι με τα χρήματα
θα βοηθήσει την επιχείρησή του και θα πάει ένα ταξίδι με την
σύζυγο. Εμείς να του ευχηθούμε σε καλή μεριά!

Συνεχή παράπονα και καταγγελίες από πεζούς τις τελευταίες ημέρες για επικίνδυνη οδήγηση δικύκλων, αλλά και
ποδηλάτων σε πεζοδρόμους και πεζοδρόμια. Χθες το απόγευμα υπήρξε μάλιστα και συμβάν σύμφωνα με πληροφορίες
στον πεζόδρομο της οδού Κοντογεωργάκη μπροστά στο 1ο δημοτικό Σχολείο Βέροιας, όταν μηχανάκι που κάνει delivery
πέρασε μέσα από τον πεζόδρομο ενώ στο σημείο έπαιζαν μικρά παιδιά και όταν κάποιοι συνοδοί γονείς έκαναν παρατηρήσεις στον οδηγό, αυτός τους έβαλε και τις φωνές! Ακολούθως το βράδυ παρέα εφήβων με ποδήλατα έτρεχαν με ταχύτητα και ανεβοκατέβαιναν στα πεζοδρόμια της οδού Μητροπόλεως και Ελιάς, βάζοντας επίσης σε κίνδυνο τους πεζούς.
Αντίστοιχα περιστατικά με δίκυκλα και ποδήλατα έχουν αναφερθεί σε πολλά σημεία της πόλης. Πρόκειται για ένα θέμα
που πρέπει η Τροχαία να επιληφθεί άμεσα, εφιστώντας την προσοχή και στα πληρώματα της Ομάδας Δίας που κυκλοφορούν στην πόλη προκειμένου να παρέμβουν όταν αντιληφθούν παρόμοια περιστατικά για να μην έχουμε δυσάρεστα.

Σχολείο Σκηνοθεσίας τον Σεπτέμβριο στη Μίεζα
ανακοίνωσε η Γ. Μπατσαρά
Η πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας Γεωργία Μπατσαρά ενημέρωσε το
δημοτικό συμβούλιο στην χθεσινή συνεδρίαση για μια νέα δράση που δεν έχει
υπάρξει κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν.
Πρόκειται για το Σχολείο Σκηνοθεσίας,
που θα «τρέξει» από τις 7 έως τις 16
Σεπτεμβρίου στον χώρο της αρχαίας
Μίεζας. «Το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα
έχουμε στόχο να γίνει θεσμός», υπογράμμισε η κα Μπατσαρά, ενώ διευκρίνισε ότι απευθύνεται σε νέους σκηνοθέτες και θα δημιουργηθεί τάξη με περίπου 20 άτομα.  Ευχαρίστησε στη συνέχεια την αντιδήμαρχο Νάουσας Δώρα
Μπαλτατζίδου, η οποία εξασφάλισε
σε περίπτωση που δεν το επιτρέψουν
οι καιρικές συνθήκες να λειτουργήσει
το Σχολείο Σκηνοθεσίας στο κλειστό θέατρο και μάλιστα
υπάρχει και πρόβλεψη να εξασφαλιστεί διαμονή των
μαθητών στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ. Πρόταση Πυρινού για κολώνες χαμηλού φωτισμού και στην υπόλοιπη
Κεντρικής
Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
της Δευτέρας, ο αντιπρόεδρος του σώματος και σύμβουλος με την παράταξη της Γεωργίας Μπατσαρά Δημήτρης Πυρινός, με αφορμή την ολοκλήρωση της γέφυρας
Κούσιου, του έργου που αναμένεται να αυξήσει την
κίνηση στην οδό Κεντρικής και να αναβαθμίσει την γύρω

περιοχή, πρότεινε την τοποθέτηση κολώνων χαμηλού φωτισμού στο τμήμα
της οδού Κεντρικής, από το ύψος του
ναού Αγ. Αντωνίου μέχρι και το κτίριο
της ΔΕΥΑΒ. Όπως επεσήμανε ο κ. Πυρινός τα καταστήματα στο συγκεκριμένο
τμήμα της οδού έχουν ρημάξει, η περιοχή είναι υποβαθμισμένη και η φωταγώγηση του ιστορικού δρόμου της πόλης
θα τονώσει την κατάσταση. Εξάλλου ο
αντιπρόεδρος θύμισε ότι η τοποθέτηση
κολώνων φωτισμού στο επάνω κομμάτι
της οδού, από τον Αγ. Αντώνιο έως τα
παλιά Δικαστήρια, έγινε κατά την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου το 2002,
έχει μείνει στην ουσία ημιτελές το έργο
της φωταγώγησης και το χρωστάει ο
δήμος. Για το θέμα μίλησε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Αλέξης Τσαχουρίδης, ο οποίος
συμφώνησε ότι η ενοποίηση της Οδού Κεντρικής με τον
Προμηθέα θα ζωντανέψει την περιοχή, επιφυλάχθηκε να
εξετάσει το θέμα και να επανέλθουν σε αυτό. Στο κλείσιμο των προ ημερησίας θεμάτων ο δήμαρχος Κώστας
Βοργιαζίδης απάντησε στον κ. Πυρινό λέγοντας ότι σαφώς θα ήταν όμορφη η φωταγώγηση με τα συγκεκριμένα
φωτιστικά χαμηλού φωτισμού, ωστόσο έθεσε οικονομικό
ζήτημα, αφού εάν δεν μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, θα προχωρήσει όταν υπάρξει
οικονομική άνεση.

Πολύ πιθανή η απαγόρευση των πανηγυριών
και τον Αύγουστο…
Μέχρι το τέλος
Ιουλίου προβλέπεται η απαγόρευση
των πανηγυριών
λόγω της αύξησης
των κρουσμάτων
του κορονοϊού, με
την πιθανότητα όμως διατήρησης
του μέτρου και τον
Αύγουστο, όπως
είπε   ο υφυπουργ ό ς Αν ά π τ υ ξ η ς .
«Υπάρχει μεγάλη
πιθανότητα να συνεχιστεί το μέτρο
και τον Αύγουστο.
Άλλωστε πλησιάζουμε στο τέλος Ιουλίου, τα περισσότερα
πανηγύρια είναι τον Αύγουστο, οπότε η πιθανή εκδοχή
είναι να συνεχιστεί η απαγόρευση», είπε, στέλνοντας προφανώς μηνύματα στους συλλόγους που μεταφέρουν τις
εκδηλώσεις τους για τον Αύγουστο. Εξάλλου αυτός είναι
και ο κατεξοχήν μήνας των πανηγυριών σε όλη τη χώρα
και κυρίως στα νησιά...
Από την άλλη, εντύπωση προκάλεσε η διευκρίνιση
του Υπουργείου Ανάπτυξης και   Επενδύσεων ότι απαγορεύονται μεν οι διοργανώσεις πανηγύρεων ή άλλων
αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων τοπικού
ή μη χαρακτήρα από ιδιωτικούς ή μη φορείς, αλλά δεν

απαγορεύεται η λειτουργία των αγορών στα πανηγύρια»,
προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των εμπορικών δραστηριοτήτων των κλάδων που σχετίζονται με
τέτοιες  διοργανώσεις.
Δεν θα γίνει η μεγάλη εμποροπανήγυρις του Αιγινίου
Πάντως, για όσους αναρωτιούνται για την μεγάλη εμποροπανήγυρη του γειτονικού μας Αιγινίου, κατά δήλωση
του προέδρου της, η οργανωτική επιτροπή μετά και τις
τελευταίες εξελίξεις οδηγήθηκε σε ομόφωνη απόφαση της
στην ακύρωση της φετινής 94ης διοργάνωσης , καθ΄ ότι
εκτιμούν πως  είναι αδύνατον να ελεγχθεί περίπου 40. 000
κόσμου που επισκέπτεται την γνωστή τοπική εμποροπανήγυρη από το 1922…
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Αναβολές και ακυρώσεις στο πρόγραμμα της ΚΕΠΑ
λόγω κορονοϊού, μέχρι 31 Ιουλίου

Θεόφιλος Κορωνάς: «Ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά θέλουμε να εξαλείψουμε και την
παραμικρή πιθανότητα εξάπλωσης του ιού μέσα από εκδήλωσή μας»
Για την απόφαση να αναβληθούν
όλες οι εκδηλώσεις της ΚΕΠΑ που ήταν προγραμματισμένες μέχρι τις 31
Ιουλίου, μίλησε χθες στην εκπομπή
Λαϊκά&Αιρετικά στον ΑΚΟΥ 99.6, ο
πρόεδρός της Θεόφιλος Κορωνάς, μόλις λίγα λεπτά μετά την επίσημη ανακοίνωσή που εξέδωσε. Ο κ. Κορωνάς
ανέφερε ότι παρόλο που φτιάχτηκε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων
με ιδιαίτερο κόπο και μεράκι, μετά την
εμφάνιση των 6 κρουσμάτων κορωνοϊού στην Βέροια θορυβήθηκαν. Ακολούθησαν συνεχείς επαφές δικές του
και του δημάρχου με τον Διοικητή του
Νοσοκομείου Ηλία Πλιόγκα, ο οποίος μάλιστα την Τρίτη το απόγευμα
τους μετέφερε την ανησυχία του για τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού
μέσω των εκδηλώσεων και κατέληξαν στην απόφαση να αναβάλουν τις
εκδηλώσεις. Όπως τόνισε ο κ. Κορωνάς θεωρείται κρίσιμο το χρονικό
σημείο τώρα στην αρχική εμφάνιση κρουσμάτων για να μην υπάρχει
περαιτέρω διασπορά. Για την απόφαση αναβολής των εκδηλώσεων,
ενώ δεν προβλέπεται ρητά από την ΚΥΑ που εκδόθηκε απάντησε: «Ήταν μια δύσκολη απόφαση, γιατί τυπικά τηρώντας τα πρωτόκολλα
θα μπορούσαμε να τις κάνουμε, ωστόσο θέλουμε να εξαλείψουμε
και την παραμικρή πιθανότητα εξάπλωσης του ιού μέσα από
μία εκδήλωσή μας», ανέφερε ο πρόεδρος και συμπλήρωσε «Δεν θα

εξαφανιστεί ο πολιτισμός στη Βέροια αν δεν γίνουν οι εκδηλώσεις για
15 ημέρες». Διευκρίνισε ότι όσο και να υπάρξει μέριμνα για τον χώρο
τον εκδηλώσεων δεν μπορούν να διασφαλίσουν την κατάσταση στους
περιβάλλοντες χώρους(παρκινγκ, διαδρόμους κλπ), ενώ για τις φιλοξενούμενες εκδηλώσεις υπεύθυνη δεν είναι η ΚΕΠΑ, αλλά ο εκάστοτε
διοργανωτής που επίσης δεν θα μπορούν να ελέγξουν κατά πόσο θα
λάβει τα απαιτούμενα μέτρα. Τέλος ανέφερε ότι για στους κατόχους των
προπωλημένων εισιτηρίων θα επιστραφούν τα χρήματα ακόμη κι αν

έχει μεταφερθεί η εκδήλωση σε άλλη ημερομηνία, αφού δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί το ήδη εκδοθέν εισιτήριο.
Οι νέες ημερομηνίες των εκδηλώσεων
Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας αναφέρει ότι κατόπιν επικοινωνίας της διοίκησης του Πολιτιστικού Φορέα με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Βέροιας τους επισημάνθηκε η κρισιμότητα της κατάστασης σχετικά με την εμφάνιση του ιού COVID 19 στη Βέροια και σε
συνεννόηση με τον Δήμαρχο Βέροιας , αποφάσισαν την αναβολή των
εκδηλώσεων που επρόκειτο να γίνουν στο Θέατρο Άλσους από τις 19έως τις 31 Ιουλίου, καθώς επίσης και η περιοδεία «Ο Αττίκ στο Παρίσι».
Οι νέες ημερομηνίες εκδηλώσεων είναι:
Μανώλης Μητσιάς, 50χρόνια χρυσάφι για τους σκοπούς του Νοσοκομείου Νέα ημερομηνία : Κυριακή 30 Αυγούστου
«Αχ έρωτα» ΔΗΠΕΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
Νέα ημερομηνία : διερευνάται , θα ανακοινωθεί σύντομα
Μικροί Κύριοι Μικρές Κυρίες – Η Δύναμη της Φιλίας
Νέα ημερομηνία : Ακυρώνεται
Δάφνες και Πικροδάφνες
Νέα ημερομηνία : Ακυρώνεται
Αρκάς , η ζωή μετά
Νέα ημερομηνία : διερευνάται , θα ανακοινωθεί σύντομα
ΔΗΠΕΘΕ Σερρών
«Από θέση Ισχύος/ Η δύναμη του Δημόσιου Λόγου»
Νέα ημερομηνία : Πέμπτη 20 Αυγούστου
Ο Αττίκ στο Παρίσι και άλλες ιστορίες , περιοδεία
Νέα ημερομηνία : 12 -15 Σεπτεμβρίου 2020

Απαγορεύονται τα πανηγύρια, επιτρέπονται οι εμποροπανηγύρεις
Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 14 Ιουλίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία απαγορεύτηκε στο σύνολο της Χώρας η πραγματοποίηση « πανηγύρεων ή άλλων αντίστοιχων δημόσιων
ανοικτών εκδηλώσεων τοπικού ή μη χαρακτήρα από ιδιωτικούς ή μη Φορείς ». Η απαγόρευση αφορά το χρονικό διάστημα 13 έως και 31 Ιουλίου.
Μετά την έκδοσή της ωστόσο, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων, για να εξηγήσει ότι απαγορεύονται οι διοργανώσεις «πανηγύρεων», αλλά δεν απαγορεύεται η λειτουργία «εμποροπανηγύρεων».
Η σχετική Ανακοίνωση αναφέρει: “ H Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των εμπορικών δραστηριοτήτων των κλάδων των αγορών διευκρινίζει ότι, απαγορεύονται οι διοργανώσεις πανηγύρεων ή άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων τοπικού ή μη χαρακτήρα από ιδιωτικούς ή μη φορείς και όχι η λειτουργία
των ως άνω αγορών. Για τις εμποροπανηγύρεις, κυριακάτικες αγορές, χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές, ισχύουν οι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας, όπως περιγράφονται στην
Απόφαση.

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Φιλίππειου
Γυμνασίου Βέροιας: «Ζητούμε διερεύνηση και ανατροπή της
νέας, επιεικώς παράλογης, χωροταξικής κατανομής μαθητών»
-Πρόεδρος Συλλόγου στον ΑΚΟΥ 996: «Αντί να ενταχθούν
στο συστεγαζόμενο 2ο ΓΕΛ, τους στέλνουν στο 1ο Λύκειο στο Πανόραμα!»
Η αναφορά της εκπομπής Λαϊκά&Αιρετικά του ΑΚΟΥ 99.6, στην επιστολή που απέστειλε ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Φιλίππειου Γυμνασίου Βέροιας προς την Διεύθυνση Β’θμιας Εκπαίδευσης
Ημαθίας για την χωροταξική κατανομή των μαθητών, προκάλεσε την τηλεφωνική παρέμβαση του προέδρου του συλλόγου Τάσου Ευθυμιάδη,
για διευκρινήσεις. Όπως είπε ο κ. Ευθυμιάδης, «κατά παράδοξο τρόπο
μαθητές που φοιτούσαν στο 1ο Γυμνάσιο(Γιοτζαλίκια) και οι κατοικίες
τους είναι δίπλα στο σχολικό συγκρότημα, τώρα που ήρθε η ώρα να εγγραφούν στο Λύκειο, αντί να ενταχθούν στο συστεγαζόμενο 2ο ΓΕΛ, το
σύστημα τους στέλνει στο 1ο Λύκειο στο Πανόραμα!».
Όπως εξήγησε ο πρόεδρος ένας μαθητής που το σχολείο φαίνεται
από το σπίτι του και είναι σε απόσταση μόλις 5 λεπτών, θα πρέπει να
κατεβαίνει από τις γειτονιές κάτω από την Βίλα Βικέλα, στην πλατεία
Ωρολογίου για να πάρει αστικό λεωφορείο για να μεταβεί στο Πανόραμα εκτός πόλης. «Οι μαθητές θα χρειάζονται κατ’ ελάχιστο μισή ώρα
δρόμο, ενώ το σχολείο είναι δίπλα στο σπίτι τους!», συμπλήρωσε ο κ.
Ευθυμιάδης. Τέλος ανέφερε ότι μόλις την προηγούμενη Παρασκευή
πληροφορήθηκαν το θέμα, χωρίς να υπάρξει καμία προηγούμενη ενημέρωση, απέστειλαν επιστολή προς την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ημαθίας, με κοινοποίηση προς την Ένωση Συλλόγων
Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Βέροιας, καθώς και τα 1ο και 2ο Γενικά
Λύκεια Βέροιας και αναμένουν απάντηση από την Β/θμια.
Στην επιστολή αναφέρουν:
«Προ μερικών ημερών το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
για τη διευκόλυνση των γονέων των μαθητών των Γυμνασίων της
χώρας και για τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών του,
προχώρησε στην ηλεκτρονική εγγραφή των μαθητών. Έτσι χωρίς να ταλαιπωρηθούν οι γονείς, μόνο με μερικά «κλικ» στον υπολογιστή, έγινε η
εγγραφή των μαθητών και πιο συγκεκριμένα των τελειόφοιτων της 3ης

τάξης των Γυμνασίων της χώρας στα αντίστοιχα Λύκεια.
Μέχρι εδώ όλα καλά, σύγχρονα και εξυπηρετικά για γονείς και μαθητές.
Σε αυτό το σημείο όμως κάποιοι «φωστήρες» της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, χωρίς να ενημερώσουν κανέναν
και να ενημερωθούν, ερμηνεύοντας κατά το δοκούν τις διατάξεις των
νόμων και ίσως εξυπηρετώντας σκοπιμότητες αδιάφορες προς τον
σκοπό του φορέα τους, δηλαδή της «εκπαίδευσης», αποφάσισαν να
αλλάξουν τη Χωροταξική Κατανομή των Μαθητών της 1ης τάξης των
Λυκείων της Βέροιας.
Συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών της 3ης τάξης
του Φιλίππειου 1ου Γυμνασίου Βέροιας, το οποίο κατοικεί σε γειτονικές
οδούς, δεν θα φοιτήσει την επόμενη σχολική χρονιά στο συστεγαζόμενο

2ο Λύκειο Βέροιας. Τα παιδιά αυτά σύμφωνα με τους ως άνω αρμόδιους θα πρέπει καθημερινά, για να φτάσουν στις στάσεις επιβίβασης,
να διανύουν περπατώντας μία απόσταση ίση ή ακόμα και μεγαλύτερη
με την απόσταση που θα χρειαζόταν μέχρι να φτάσουν στο 2ο Λύκειο
(Γιοτζαλίκια) και από εκεί να παίρνουν λεωφορείο για να μεταβούν στο
1ο Λύκειο (Πανόραμα).
Δηλαδή, ενώ υπάρχει σχολείο «πλησίον» της κατοικίας τους, στο
οποίο μπορούν άνετα να μεταβούν περπατώντας, υποχρεώνονται να
φοιτήσουν σε σχολείο στο οποίο θα πρέπει να μεταβούν με λεωφορείο,
επιβαρύνοντας έτσι τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αλλά και
τον κρατικό προϋπολογισμό από τον οποίο επιδοτούνται μερικώς τα
σχολικά δρομολόγια.
Κατόπιν αυτών και αντιλαμβανόμενοι ότι θα βρείτε σίγουρα επιχειρήματα να δικαιολογήσετε την απόφασή σας, καλούμε τη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ανακαλέσει την απόφασή της, να
αποσύρει το χωροταξικό, να δημοσιοποιήσει τα ονόματα των αρμοδίων
οι οποίοι συνέλαβαν την ιδέα της νέας Χωροταξικής Κατανομής των
μαθητών του συγκεκριμένου Σχολείου, που μαζί με την προϊστάμενη
αρχή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία και επικύρωσε την ως άνω Κατανομή έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την
ταλαιπωρία και την οικονομική επιβάρυνση περίπου 70 μαθητών/τριών
και των οικογενειών τους, χωρίς να έχει υπάρξει διαβούλευση με όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς και ιδιαίτερα με τους συλλόγους γονέων και
κηδεμόνων, αναστατώνοντας έτσι γονείς/κηδεμόνες και μαθητές/τριες.
Ζητούμε από την Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βέροιας να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες ως Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο για τη διερεύνηση
και τελικά ανατροπή της νέας επιεικώς παράλογης Χωροταξικής Κατανομής Μαθητών».
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Πρωτοβουλία για το Παιδί:
Ανοιχτή πρόσκληση
σε διαδικτυακή ημερίδα
του Κέντρου
Ημερήσιας Φροντίδας
Το Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο της Πρωτοβουλίας για
το Παιδί καλεί το κοινό στη
Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα «Το έργο, οι άνθρωποι,
οι δυσκολίες, ο απολογισμός, η προοπτική», την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 στις
11:00 π.μ.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά και
θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στη νοηματική. Η
συμμετοχή είναι ανοιχτή σε
όλους, με προεγγραφή στη
σελίδα της Πρωτοβουλίας
για το Παιδί (www.propaidi.
org).
Η ημερίδα υλοποιείται
στα πλαίσια της Πράξης
«Επέκταση, διεύρυνση και
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το
Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο Βέροιας»/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (ΕΣΠΑ).

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει τις εισηγήσεις:
- «Απολογισμός έργου και δράσεων του ΚΗΦ», από την Ολυμπία Πητσιάβα, Συντονίστρια
ΚΗΦ, Ειδική Παιδαγωγό
- «Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών: προκλήσεις,
επιδιώξεις, αποτελέσματα», από τη Μαρία Σκουρού, Ψυχολόγο
- «Κοινωνική εργασία
με δυσλειτουργικές οικογένειες και δικτύωση υπηρεσιών», από τον Μιλτιάδη
Μελιόπουλο, Κοινωνικό
Λειτουργό
- «Το αυθόρμητο στο
θέατρο, αρωγός στη θεραπεία τραύματος», από την
Ευφροσύνη Κιατικίδου Ειδική Παιδαγωγό
- «Το παιχνίδι σαν θεραπευτικό εργαλείο», από την
Μαρία Ρότσικα, Παιδαγωγό
- «Η στοχοθεσία του
ΚΗΦ: ένα στοίχημα που
μπαίνει κάθε μέρα», από
τον Αριστοτέλη Σιδηρόπουλο, Πρόεδρο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί

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»

ντι

Πρόγραμμα Θερινό σινεμά ΣΤΑΡ 16-22/7/20
Ο Πειρατής Μαυροδόντης και το Μαγικό Διαμά-

Captain Sabertooth and the Magic Diamond
Προβολές:
Παρασκευή 17/7 – Σάββατο 18/7
στις 20.40
ΟΤΑΝ ΑΝΘΙΖΕΙ Η ΝΙΟΤΗ
Σε σκηνοθεσία: Γκαμπριέλε Μουτσίνο και σενάριο: Γκαμπριέλε Μουτσίνο, Πάολο Κοστέλα
Πρωταγωνιστούν: Πιερφραντσέσκο Φαβίνο,
Μικαέλα Ραματσότι, Κιμ Ρόσι Στιούαρτ, Νικολέτα

16/7/20 - 22/7/20

Ρομανόφ, Ιλάν Μουτσίνο
Προβολές: Πέμπτη 16/7 στις 21.30 ,
Παρασκευή 17/7, Σάββατο 18/7 στις 22.00,
Κυριακή 19/7 εκτός
Δευτέρα 20/7, Τρίτη 21/7 , Τετάρτη 22/7 στις
21.00
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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Δημοτική Παράταξη «Συνδημότες»
Σύμφωνοι με την εξαγορά
οικοπέδου-εκπαιδευτηρίου
αλλά με ενιαίο σχεδιασμό
Μετά από ένα χρόνο κι
αφού ζητούσαμε επίμονα
να έρθουν σοβαρά θέματα
για την ανάπτυξη του Δήμου στο Δημ. Συμβούλιο
κι όχι μόνο γραφειοκρατικά και διαδικαστικά, ο Δήμαρχος έφερε την πρόταση
που ζητούσαμε ως ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ να δρομολογηθεί
και η οποία έλκει την προέλευσή της σε παλαιότερη
πρόταση του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας Παντελεήμονα προς την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
Η συνολική πρόταση αναφέρεται στην εξαγορά εκ
μέρους της δημοτικής αρχής οικοπέδου με
κτιριακή εγκατάσταση ικανή να φιλοξενήσει
μαθητικό δυναμικό, η τακτοποίηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου που εφάπτεται
του Βήματος του Αποστόλου Παύλου στις
νέες σχολικές μονάδες και η ανταλλαγή του
χώρου του Δημαρχείου που μέχρι και σήμερα
ανήκει στον Δήμο μόνο κατά χρήση, με αυτόν
του σχολείου στην Μητρόπολη Βέροιας για
την δημιουργία ενός θρησκευτικού-πολιτιστικού χώρου υψηλών προδιαγραφών για
την ανάπτυξη τουριστικών και θρησκευτικών
υπηρεσιών των επισκεπτών του Βήματος του
Αποστόλου Παύλου.
Η πρόταση αντιμετωπίστηκε από την παράταξή μας θετικά και αυτό διότι είναι μικρό
τμήμα της συνολικής πρότασης που είχαμε
καταθέσει προεκλογικά και αφορούσε τον Δήμο Βέροιας για τις επόμενες δεκαετίες.
Επί της ουσίας όμως θα προσθέταμε ότι
η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για λόγους
πληρότητας, θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα
σύνολο ενεργειών που θα έχουν ως τελική εικόνα, την αναμόρφωση της πλατείας Ωρολογίου με απόκτηση παντί τρόπο των παλαιών
Δικαστηρίων, την διαμόρφωση της Μπαρμπούτας ως επισκέψιμου χώρου ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους και φυσικά την αναμόρφωση του χώρου που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα
πάνω από το Βήμα του Αποστόλου Παύλου,

του χώρου που είναι
γνωστός ως «τα παπάκια». Ανεξάρτητα από
τον χρόνο που θα απαιτηθεί, το σχέδιο πρέπει
να είναι ενιαίο, οι διεκδικήσεις συνεχείς επίπονες και η στρατηγική
δεδομένη και σταθερή.
Αντάξιο των πλεονεκτημάτων της περιοχής.
Επί μέρους θέματα
που χρήζουν προσοχής.
Ο Δήμος θα έπρεπε ήδη και προ πάσης
άλλης ενέργειας, να διερευνήσει την καταλληλότητα του προς αγορά
προσφερόμενου οικοπέδου (εννοούμε το
πρώην Γυμνάσιο Τσαλέρα) στο να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο σχολείο για τις επόμενες δεκαετίες καθώς επίσης και το οικονομικό
κόστος αγοράς και παρεμβάσεων. Θεωρούμε
ότι αν δεν έγινε πρέπει άμεσα να γίνει.
Επίσης ο Δήμος δια των Υπηρεσιών του
θα πρέπει να έχει αποσαφηνισμένο το ιδιοκτησιακό καθεστώς που διέπει τα κτίσματα
που προτίθεται να θέσει ως ανταλλάξιμα, ως
βάση σοβαρού διαλόγου. Αν υπάρχουν θέματα θα πρέπει επίσης να τακτοποιηθούν προ
της έναρξης των συζητήσεων.
Αφού ολοκληρωθούν τα άκρως απαραίτητα, καλό θα ήταν πιστεύω ο Δήμαρχος να
καλέσει σε πρώτη φάση τους επικεφαλής των
παρατάξεων, να εισηγηθεί μια ολοκληρωμένη
πλέον πρόταση, με λεπτομερή περιγραφή
όρων και προϋποθέσεων και να οριστεί μια
επιτροπή διαπαραταξιακή η οποία θα αναλάβει το βάρος της διαπραγμάτευσης-συναπόφασης με όλους τους εμπλεκόμενους.
Δηλώνουμε εκ των προτέρων την δική μας
σύμφωνη γνώμη σε μια τέτοια προοπτική.
Άλλωστε μας δεσμεύει πέραν του συμφέροντος των πολιτών και η προεκλογική μας
θεώρηση για την ανάπτυξη της πόλης.
Για την παράταξη «Συνδημότες»
Παύλος Παυλίδης
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Παράταση μέχρι τις 20 Ιουλίου

Προσοχή στη συμπλήρωση
των μηχανογραφικών δελτίων
-Ακριβά πλήρωσε πέρσι το «λάθος πεδίο»,
μαθήτρια Λυκείου της Βέροιας

Παράταση έως και τη Δευτέρα
20 Ιουλίου για την ηλεκτρονική
υποβολή του Μηχανογραφικού
Δελτίου (Μ.Δ)των υποψηφίων για
την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ,
ανακοίνωσε χθες το υπουργείο
Παιδείας.
Μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, η ειδική εφαρμογή θα κλείσει και θα αρχίσει ο έλεγχος και
η επεξεργασία των προτιμήσεων
των υποψηφίων, σύμφωνα με την
ανακοίνωση του υπουργείου.
Αυτή την ημέρα, οι υποψήφιοι
θα μπορούν να αποκτήσουν κωδικό ασφαλείας (αν δεν πρόλαβαν
ή αν τον έχασαν) ή και να αναιτο θέμα έφτασε μέχρι το Υπουργείο Παιδείας, για να
ρέσουν το ήδη οριστικοποιημένο
Μ.Δ., για να οριστικοποιήσουν αμέσως εκ νέου ένα δικαιωθεί επιτέλους η μαθήτρια μετά από δύο μήνες και
να εγγραφεί κανονικά στη Σχολή της, αφού με το ενδιάλλο Μηχανογραφικό.
αφέρον του Υπουργείου αποκαταστάθηκε το «λάθος»
Προσοχή στη σωστή συμπλήρωση
πεδίο που συμπληρώθηκε στο μηχανογραφικό. (Το
του μηχανογραφικού
Με αφορμή την συμπλήρωση των μηχανογραφικών θέμα, όπως ανέφερε η μητέρα, προκάλεσε και ερωτήδελτίων (Μ.Δ.) να αναφερθούμε σε μια επισήμανση ματα στο Υπουργείο για τον τρόπο υποβολής των μηχαγονέα της Βέροιας, η οποία, τόσο η ίδια, όσο και η κόρη νογραφικών στο σύστημα, σε σχέση με τις πιθανότητες
της που ήταν υποψήφια την περσινή χρονιά, ταλαιπω- ενός τέτοιου λάθους).
Μετά από αυτή την περιπέτεια, είναι σαφές ότι η διρήθηκαν για πολύ καιρό, από λάθος στη συμπλήρωση
αδικασία θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, από όλους, καθ’
του σωστού πεδίου στο μηχανογραφικό.
Η μαθήτρια Λυκείου της Βέροιας, επέλεξε να κάνει ότι τα λάθη κοστίζουν ψυχικά και οικονομικά και δεν…
πληρώνονται!
το μηχανογραφικό της στο σχολείο
της με την βοήθεια της καθηγήτριας
που είχε οριστεί ως γνώστης της διαδικασίας, θεωρώντας ότι νοιώθει μια
σιγουριά και ότι η διαδικασία θα γίνει
με τον πλέον καλύτερο τρόπο. ΜάλιΓνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ
στα δήλωσε μια και μοναδική σχολή
στη Θεσ/νίκη, όπου περνούσε άνετα
θρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
με τα μόριά της, σύμφωνα και με το
Ο ΤΣΙΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του
πεδίο επιλογής της κατά τη διάρκεια
της σχολικής χρονιάς και των πανελΑντωνίου και της Παρασκευής, το γένος
λήνιων εξετάσεων.
Όμως, όταν ανακοινώθηκαν τα αΜητσιώτου, που γεννήθηκε στη Βέροια
ποτελέσματα, δεν είδε πουθενά το
και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας και η
όνομά της. Όπως είναι φυσικό, απευθύνθηκαν πρωτίστως στο σχολείο
ΧΟΛΕΒΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Ιωάννη και της
καθώς και στην ίδια την καθηγήτρια,
Μαρίας, το γένος Δημητρίου, που γεννήθηκε και κατοικεί
όμως δεν έβγαλαν άκρη πέραν της
διαπίστωσης ότι… «συμβαίνουν και
στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο
λάθη». Από κει και πέρα το καλοκαίρι
τους, έγινε ένας αγώνας δρόμου ενώ
που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Μέλλων Γάμος
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ΚΗΔΕΙΑ

Kηδεύεται σήμερα Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 στις 10.00 π.μ. από τον
Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην Πατρίδα Ημαθίας ο Χρήστος Σιδηρόπουλος σε ηλικία 86 ετών.
Ο «Λαός» εκφράζει στους οικείους
του ειλικρινή συλλυπητήρια.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Ιερά Πανήγυρις
Αγίας Μαρκέλλας
Νέας Λυκογιάννης

Τον εξοπλισμό
του Διεθνούς
Πανεπιστημίου
Ελλάδας αναβαθμίζει
η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου πανηγυρίζει η ενορία της
Αγίας Μαρκέλλας Νέας Λυκογιάννης με την ευκαιρία
μνήμης της Αγίας Παρθενομάρτυρος Μαρκέλλης της
Χιοπολίτιδος.
Οι Ιερές Ακολουθίες θα τελεστούν ως εξής:
-Την Τρίτη το απόγευμα στις 7.30 μ.μ. Πανηγυρικός Εσπερινός, Λιτανεία Ιεράς Εικόνος
-Την Τετάρτη το πρωί στις 7.30 π.μ. Όρθρος-Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
-Το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 7.00 μ.μ.
Μεθέορτος Εσπερινός-Παράκλησις & Αγιασμός της
Αγίας.

Ανακοίνωση

Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς Συγγενείς και
Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες
επισκεπτηρίου για τους Τροφίμους του Ιδρύματος,
είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.
τηλ.επικοιν. 23310 24891.

21 – 28 Ιουλίου 2020

Τα λείψανα
των Αγ. Ραφαήλ,
Νικολάου και Ειρήνης
στην Πατρίδα Βέροιας
Στα προπύλαια του Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Πατρίδας την
Τρίτη 21 Ιουλίου
2020 στις 19:00,
θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή των Ιερών και
Χ α ρ ι τ ό β ρ υ τω ν
Λειψάνων Αγίων
Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης
των εν Θερμή
της Λέσβου αθλησάντων. Θα
ακολουθήσει Μέγας Εσπερινός
και παράκληση στους Αγίους.
Πρόγραμμα Ακολουθιών
Καθημερινά: Εσπερινός και παράκλησης στους
Αγίου. Ώρα 19:00.
Σάββατο 25 Ιουλίου, ώρα 19.00: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός για την Εορτή της Πολιούχου της
Πατρίδος Αγίας Παρασκευής και θα τεθούν σε προσκύνηση και τα Ιερά Λείψανα της Αγίας Παρασκευής.
Κυριακή 26 Ιουλίου, ώρα 7.15 – 10.00 (εορτή
της Αγίας Παρασκευής): Όρθρος και Ιερατικό Συλλείτουργο
Ο Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής θα είναι καθημερινά
ανοικτός από 7.00 έως τις 23.00.
Τα Ι. Λείψανα θα αναχωρήσουν την Τρίτη 28 Ιουλίου στις 21:00.

Στην αναβάθμιση του εξοπλισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον Περιφερειάρχη
Απόστολο Τζιτζικώστα.
Στόχος της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού του
Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας είναι η βελτίωση των εκπαιδευτικών και
ερευνητικών υποδομών του ιδρύματος, σε όφελος τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των φοιτητών.
Η αναβάθμιση θα γίνει μέσω των ευρωπαϊκών πόρων της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει την προμήθεια
σύγχρονου εκπαιδευτικού, εργαστηριακού και ερευνητικού
εξοπλισμού 23 ακαδημαϊκών τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου.
«Πάγια μέριμνά μας είναι η ενίσχυση της Παιδείας σε
όλες τις βαθμίδες της στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επενδύουμε στη γνώση και στη μετατροπή της
περιοχής μας σε διεθνή κόμβο εκπαίδευσης. Ήδη έχουμε
Η λέσχη μας έχει την Κυριακή 19 Ιουλίου 2020 το μεσημέρι συνεστίαση στην
κάνει σημαντικά βήματα στη σχολική στέγη για την πρωτοπιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ. Η συμμετοχή κατ΄ άτομο είναι 10 ευρώ, και περιλαμβάνει
βάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε όλη την Κεντρική
ουζάκι με μεζέ, κρεατικό. Ώρα προσέλευσης 13.00 Για τη συμμετοχή σας τηλεφωΜακεδονία, ενώ με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων
νείστε μας στο τηλέφωνο 23310 25654. Στη τηλέφωνο αυτό υπάρχει εκτροπή.
της Περιφέρειας, αναβαθμίζουμε τον εξοπλισμό στο σύνολο
Καθημερινά πρωινές και απογευματινές ώρες, 9-1 το πρωί και 6-9 το απόγευμα.
των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι, μετά τον
Το Δ.Σ.
εκσυγχρονισμό του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, δίνουμε τη δυνατότητα και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο
Ελλάδας να αποκτήσει σύγχρονο εργαστηριακό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό εξοπλισμό. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο, με
έδρα τη Θεσσαλονίκη, διαθέτει τμήματα και παραρτήματα
στις Σέρρες, την Κατερίνη, την Έδεσσα, το Κιλκίς, αλλά και
την Καβάλα, τη Δράμα και το Διδυμότειχο. Εκπαιδευτικοί
και φοιτητές θα αποκτήσουν τα πλέον σύγχρονα μέσα, ενώ
και το Πανεπιστήμιο θα εδραιώσει τον ισχυρό διεθνή ρόλο
του», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνεστίαση
στην πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας
έχουν φάρμακα που δεν
χρειάζονται ,
μπορούν να
τα προσφέρουν για το
Γηροκομείο
Βέροιας ,στο
υπόγειο της
Δημοτικής Αγοράς.
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Το δημοσιογραφικό έργο του Περιφερειακού Τύπου
στη νέα εποχή απασχόλησε την ημερίδα του ΣΗΠΕ
Η δυναμική του δημοσιογραφικού έργου και πρωτότυπου ειδησεογραφικού
περιεχομένου, καθώς και η
προστασία και αξιοποίησή
του αναδείχθηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων, το Σάββατο
11 Ιουλίου 2020, με θέμα: ‘’Η
ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής
Οδηγίας για τα πνευματικά δικαιώματα και ο περιφερειακός
Τύπος στη νέα εποχή-Σχέση
Κράτους και περιφερειακού
Τύπου, το σύγχρονο ευρωπαϊκό υπόδειγμα”.
Την ημερίδα τίμησε με την
παρουσία του ο πρόεδρος
του Οργανισμού Πνευματικής
Ιδιοκτησίας κ. Παναγιώτης
Τσίρης, ενώ διακεκριμένοι ομιλητές, όπως η Ευαγγελία Βαγενά, Διευθύντρια του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και ο Γιώργος Ανδρέας Ζάννος,
Διευθυντής του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης

Έργων και Λόγου-ΟΣΔΕΛ ανέλαβαν να παρουσιάσουν την πορεία της ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής
Οδηγίας για τα πνευματικά δικαιώματα στη εθνική
έννομη τάξη και τις προκλήσεις που διαμορφώνει η
βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας για
τα έργα του λόγου.
Την αξία και την αξιοποίηση του περιεχομένου στο ψηφιακό περιβάλλον παρουσίασαν ο Φραγκίσκος Μονογυιός, CCO
της ADWEB, the digital hub και ο Νίκος
Πανταζόπουλος, Sales Executive της ΑΤC,
Athens Technology Center, προκειμένου να
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας
καταγραφούν οι δυνατότητες και τα εργαλεία
(ΔΕΥΑΒ) που έχει την έδρα της στη Βέροια (οδός Κεντρικής 203)
που διαθέτουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στον κόσμο της νέας τεχνολογίας και
Προκηρύσσει
την αναπροσαρμογής του μοντέλου προώθησης και διαφήμισης.
Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριΟ Τρύφων Δάρας, Νομικός και ειδικός σε
τήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει
θεσμικά θέματα του Περιφερειακού Τύπου
τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8παρουσίασε τις αγκυλώσεις που διαχρονικά
2016), με αντικείμενο την «Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης
στον οικισμό Κωστοχωρίου του Δήμου Βέροιας» προϋπολογισμού
παρατηρούνται στη διανομή της κρατικής
€ 19.881,10 χωρίς ΦΠΑ 24%.
διαφήμισης και τις πραγματικές, αλλά και
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Βέροια στα γραφεία της
θεσμικές αλλαγές που απαιτούνται ώστε να
ΔΕΥΑΒ, οδός Κεντρικής 203, στις 27/07/2020, ημέρα Δευτέρα, με
χορηγούνται κατά το νόμο και δίκαια οι πόώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ. και
ροι του δημοσίου για την προβολή και την
ώρα λήξης την 11.00 π.μ.
προώθηση.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές
Τέλος, ο Αντώνης Σκαμνάκης, αναπληή παραγωγοί του δημοπρατούμενου αντικειμένου, του εσωτερικού
ρωτής καθηγητής του τμήματος Δημοσιή εξωτερικού, που εξασκούν επάγγελμα σχετικό με το είδος που
ογραφίας & Μ.Μ.Ε. του ΑΠΘ και η Ιωάννα
γίνεται η δημοπρασία και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία εμποροβιομηχανικά επιμελητήρια.
Κωσταρέλλα, επίκουρη καθηγήτρια του τμήΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης
ματος Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. του Αστην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (http://www.deyav.gr) ή / και να τα
ΠΘ παρουσίασαν τον τρόπο που επιλέγουν
παραλάβουν από τα γραφεία του τμήματος προμηθειών της ΔΕΥΑB
άλλες χώρες της ΕΕ να διαχειρίζονται, να
στον 2ο όροφο, οδός Κεντρικής, Βέροια, ΤΚ 59132, το αργότερο
διατηρούν και να προστατεύουν τις άμεσες
μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του
και έμμεσες ενισχύσεις προς τον περιφερειδιαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ακό Τύπο, αναδεικνύοντας τη βαρύτητα που
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στον ιστότοπο του
δίνεται στα κράτη μέλη της Ευρώπης για τη
ΚΗΔΜΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (http://
στήριξη του Τύπου, ως αδιαπραγμάτευτη
et.diavgeia.gov.gr) καθώς στον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (www.
deyav.gr) , όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2
«ασπίδα» προστασίας για την αμερόληπτη
του Ν. 3861/2010, θα αποσταλεί στο ΕΒΕ Ημαθίας, θα αναρτηθεί
ενημέρωση και τη δημοκρατία.
στους Πίνακες Ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και του Δήμου Βέροιας
Τις εργασίες της ημερίδας τίμησαν με
Η συμπλήρωση του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
την παρουσία τους ο κ.Παναγής Σαμούρης,
της Δ.Ε.Υ.Α.Β. είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας
Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μποΜέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείρούν να επικοινωνούν στο τηλ. 23310 78814.
ας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, η κ.ΈλεΟι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική
να Σώκου, υπεύθυνη της Νέας Δημοκρατίας
γλώσσα.
για τα Περιφερειακά Μέσα Ενημέρωσης και
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
εκπροσωπώντας τις τρεις περιφερειακές
Ενώσεις Συντακτών (ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΗΕΠΗΝ,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ
ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε) ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΘΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΣΤΕ-Ε κ.Δημήτρης Χορταριάς.

Πιστοποίηση
επαγγελματικών προσόντων
και αναβάθμιση
των εργαζομένων στον Τύπο
Με την ενεργό συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση εργασίας
(1st workshop) που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων, στο πλαίσιο
της υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο
Παρέμβασης για τη προσαρμογή εργαζομένων στις
νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων
δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων
γνώσεων και δεξιοτήτων».
Τη βασική στόχευση και
προσέγγιση με την οποία ο
ΣΗΠΕ ανέλαβε και υλοποιεί το
πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους του
κλάδου παρουσίασε ο απερχόμενος πλέον, πρόεδρος του
σωματείου Βαγγέλης Αθανασίου και στη συνέχεια ο υπεύθυνος Οικονομικού Αντικειμένου
του έργου Γιώργος Τάραμας
ανέλαβε να παρουσιάσει την
Πράξη και την πρόοδο της υλοποίησης.
Ακολούθησε συζήτηση
στρογγυλής τράπεζας, όπου η
Ιωάννα Κωσταρέλλα, Επίκουρη
καθηγήτρια του τμήματος Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. του ΑΠΘ
και ο Αντώνης Σκαμνάκης, Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου Πράξης και Αναπληρωτής
καθηγητής του τμήματος Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. του ΑΠΘ
συζήτησαν το ρόλο της τηλεκπαίδευσης στον κλάδο της απασχόλησης, σε συνδυασμό με
τις απαιτήσεις που δημιουργεί η
σύγχρονη εποχή και η πανδημία του covid-19, τα προβλήματα που διαπιστώνονται, οι ευκαιρίες που αναδεικνύονται για
την αναβάθμιση δεξιοτήτων, οι
προοπτικές εργασιακής κινητικότητας, καθώς και οι τρόποι με
τους οποίους αντιμετωπίζονται,
μέσα από καλές πρακτικές και

παραδείγματα που έχουν εφαρμοστεί.
Η διαλογική συζήτηση που ακολούθησε κατέδειξε πώς σύγχρονα εργαλεία και διαδρομές, όπως η
τηλεκπαίδευση και η πιστοποίηση επαγγελματικών
προσόντων δίνουν τη δυνατότητα αφενός για τη
γνωστική αναβάθμιση των εργαζομένων και αφετέρου για τη συνολική ποιοτική ενίσχυση του κλάδου.
Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα το Σάββατο 11 Ιουλίου 2020.
Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους.»
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Μετά την επιτυχημένη χρονιά,
στο «τιμόνι» του Α.Π.Σ. Φίλιππος
Βέροιας για ακόμη μια σεζόν ο
προπονητής Σωκράτης Τζιουμάκας

Ο

Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας ανακοίνωσε οτι για ακόμη μια χρονιά ο προπονητής Σωκράτης
Τζιουμάκας θα βρίσκεται στο πάγκο
της ομάδας. Αναλυτικά αναφέρει: «Η
διοικούσα επιτροπή του Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας βρίσκεται στην ευχάριστη
θέση να ανακοινώσει την ανανέωση
της συνεργασίας με τον προπονητή
της ανδρικής ομάδας, κ. Σωκράτη Τζιουμάκα για και για τη νέα αγωνιστική
περίοδο 2020-2021.

Μετά την άριστη συνεργασία που είχε με τη διοίκηση, τους αθλητές και το τεχνικό επιτελείο ο 54χρονος «αρχιτέκτονας» της επιτυχημένης χρονιάς, που
οδήγησε την ομάδα μας στην κατάκτηση του τίτλου της Α2 Ανδρών και στην ιστορική άνοδο στην
Volleyleague, παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά στο «τιμόνι» της ομάδας, ως ελάχιστο δείγμα
της εκτίμησής και εμπιστοσύνης μας στο έργο, αλλά
και στο ξεχωριστό του ήθος.
Τη νέα χρονιά στο Φίλιππο Βέροιας ο κ. Τζιουμάκας θα σμίξει ξανά “αγωνιστικά” με του, τους διεθνείς
άσους Γιώργο και Στέλιο, οι οποίοι θα βρεθούν και
πάλι υπό τις τεχνικές οδηγίες του πατέρα τους.
Τελευταία φορά που τα μέλη της οικογένειας

συνυπήρξαν σε μια ομάδα, ήταν το 2013, όταν στα
χρώματα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης πανηγύρισαν
στην Αργυρούπολη την κατάκτηση του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος Παίδων.
Ευχόμαστε στον κ. Τζιουμάκα μια νέα χρονιά
γεμάτη υγεία και καλή επιτυχία στη νέα, δύσκολη,
προσπάθεια για μία αξιόλογη πορεία της ομάδας στα
«σαλόνια» του ελληνικού βόλεϊ».

Α.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έκτακτη γενική συνέλευση
Εκλογές τη Δευτέρα 20/07 /2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ανακοινώνει ότι λόγω των καινούργιων κανονισμών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των
νέων δεδομένων που έχουν προκύψει   θα πραγματοποιήσει έκτακτη γενική συνέλευση-εκλογές (οικονομικός-διοικητικός απολογισμός και ανάδειξη

διοικητικού συμβουλίου) τη Δευτέρα   20/07/2020
στην αίθουσα του πολιτιστικού Συλλόγου Ποντίων
Αλεξάνδρειας και Περιχώρων 19:00-21:00 μμ
Οι εγγραφές νέων και παλαιών μελών της ομάδας  καθώς και οι υποψηφιότητες θα πραγματοποιηθούν μέχρι το μεσημέρι της παρασκευής 17/07/2020.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνήσουν στα εξής τηλέφωνα: 6933815957( Τέλης Παναταζόπουλος), 6977437453 (Στοιος
Αντώνης).

Μπάσκετ Α2

Η

Ο Σωτήρης Ντόβας
στον Φίλιππο Βέροιας

ΔΕ του
τμήματος
καλαθοσφαίρισης του
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ με
χαρά ανακοινώνει την απόκτηση του Σωτήρη
Ντόβα για την
αγωνιστική σαιζόν 2020-21. Ο
31χρονος αθλητής (17/1/1989) με
καταγωγή από τη
Μελίκη Ημαθίας
έχει ύψος 1.90
και αγωνίζεται
στις θέσεις του
point/shooting
guard. Ο Σωτήρης έχει αγωνιστεί στην ομάδα μας και κατά το
παρελθόν για 2 σαιζόν, με τελευταία
αυτή της σαιζόν 2010-11 στο πρωτάθλημα της ενιαίας τότε Β’ Εθνικής.

Έκτοτε, έχει αγωνιστεί στον Αρκαδικό, στο Αγρίνιο, στον Ηρακλή Κοζάνης, στους Διόσκουρους
Κοζάνης και για 2 σαιζόν με τον Χαρίλαο Τρικούπη
στην Α2 Εθνική. Τη σαιζόν που μόλις τελείωσε
ηγήθηκε της προσπάθειας της ομάδας του Βίκος
ΠΑΣ Γιάννενα στην επιτυχημένη πορεία της για την
άνοδο στην Α2, όντας ένας από τους καλύτερους
παίκτες της κατηγορίας. Πιο συγκεκριμένα, ο Σωτήρης αγωνίστηκε σε 17 αγώνες, έχοντας μέσο όρο

17,3 ppg με 60 εύστοχα τρίποντα, 8 εκ των οποίων
στο παιχνίδι της ομάδας του στα Γρεβενά εναντίον
του τοπικού Πρωτέα.
Πάγια αρχή μας αποτελεί, όταν φυσικά οι συνθήκες το ευνοούν, η ενδυνάμωση του τοπικού
στοιχείου και η στελέχωση της ομάδας μας με
αθλητές υψηλού επιπέδου από το νομό μας ή και
από όμορους νομούς.
Στην περίπτωση του Σωτήρη αυτό αποτελεί
τρανή επιβεβαίωση. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν
πίσω στα μέρη του και του ευχόμαστε να είναι
υγιής, να χαρεί το μπάσκετ και να βοηθήσει με τις
παραστάσεις και την εμπειρία του την ομάδα μας
να είναι ανταγωνιστική στο πολύ απαιτητικό και ιδιαίτερο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής που είναι προ
των πυλών.

Χάντμπολ
Στη Θεσσαλονίκη η τελική φάση Νεανίδων

Μετά την αιφνίδια αύξηση κρουσμάτων
κορονοϊου στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, η Επιτροπή Ανάπτυξης -με γνώμονα
πρωτίστως την υγεία των αθλητριών, εισηγήθηκε στην Ομοσπονδία την μεταφορά της
έδρας της τελικής φάσης του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος Νεανίδων.
Έτσι η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί
στη Θεσσαλονίκη
το διάστημα 27-30
Ιουλίου 2020 με υπεύθυνο σωματείο
το ΑΕΠ Πανόραμα. Οι τελικές φάσεις μικρών ηλικιών θα διεξαχθούν στις παρακάτω ημερομηνίες,
περιοχές και με τα ακόλουθα υπεύθυνα σωματεία: Εφήβων 21-24 Ιουλίου, Αθήνα
(ΑΕΚ), Κορασίδων 21-24 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη (ΑΕΣΧ Πυλαίας), Νεανίδων 27-30
Ιουλίου, Θεσσαλονίκη (ΑEΠ Πανόραμα), Παίδων 2-5 Αυγούστου, Θεσσαλονίκη
(Φοίβος Συκεών), Νέων 6-9 Αυγούστου, Αργολίδα (Διομήδης Άργους).
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Αγία Σοφία:
Ξηλώθηκε η ταμπέλα
του μουσείου
- Άρχισαν οι εργασίες
μέσα στο ναό

Κατασκηνωτικό διήμερο
των παλιών προσκόπων Βέροιας
στην Καλλιπεύκη του Ολύμπου

Το Σαββατοκύριακο 11-12 Ιουλίου
2020 οι Βεροιώτες παλιοί πρόσκοποι
οργάνωσαν ελεύθερο, χαλαρό κατασκηνωτικό διήμερο στην Καλλιπεύκη
του Ολύμπου, σε υψόμετρο 1050 μέτρων. Στο Θεσσαλικό αυτό βουνοχώρι
ο Ελληνικός Προσκοπισμός το 1995
οικοδόμησε με την βοήθεια του αείμνηστου Παναγιώτη Δημητρακόπουλου,
εκδότη της θεσσαλικής εφημερίδος «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», έναν τόπο πλασμένο για
Προσκοπική ζωή ανάμεσα στα έλατα
και τα ρόμπολα. Το ομώνυμο Προσκοπικό κέντρο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».
Η παλιά ονομασία του χωριού ήταν «Νεζερός», από σλαβική ρίζα που
σημαίνει λίμνη και ίσως έλος. Μέχρι
το 1911 υπήρχε στην περιοχή η λίμνη
Ασκυρίδα ή Ασκουρίδα, η οποία αποξηράνθηκε και έδωσε 5.500 καλλιεργήσιμα στρέμματα. Το σημερινό όνομα του χωριού οφείλεται στα ωραία
πευκοδάση που το περιβάλλουν. Στην
πλατεία του χωριού κάτω από τον ίσκιο
των πλατάνων υπάρχουν ταβερνάκια
για καφέ, τσιπουράκι με μεζέ, ντόπια
κρέατα και η πετρόκτιστη εκκλησία του
Αγίου Θεοδώρου. Στο χωριό πραγματοποιούνται πεζοπορικές και οδικές διαδρομές, ποδηλασία βουνού, αλεξίπτωτο πλαγιάς & αιωρόπτερο.
Δεκατέσσερις παλαιοί πρόσκοποι
και παιδιά τους, αφού διαβήκαν το «βαρυτικό πεδίο» των Λειβήθρων, πέρασαν μέσα από τα βραχώδη στενά του
Κάτω Ολύμπου, στην ορεινή Ολύμπια
Θεσσαλία όπου τα θερινά ανάκτορα
των Θεών του Ολύμπου και έφτασαν
στην Καλλιπεύκη. Βαθιά εισπνοή κι ύστερα έκπληξη η μια μετά την άλλη. Απέραντο πευκοδάσος και ήχοι παραδείσου. Σπάνια πουλιά, ρυάκια, πεδιάδες
με ηλιοτρόπια και παπαρούνες. Οξιές,
βελανιδιές και έλατα. Τοπίο βγαλμένο
από ταινία.
Εκεί τους περίμενε ο αρχηγός του
κατασκηνωτικού κέντρου «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Κώστας Λαμπρούλης ο οποίος
πρόσφερε στον Βεροιώτικο Προσκοπισμό κατά την διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας πριν από 40 περίπου
χρόνια.
Το Προσκοπικό κέντρο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» παρέχει κοιτώνες, δασικά περίπτερα, εκκλησάκι, πλήρη εξηλεκτρισμό,
υποδομή μαγειρικών ανέσεων και άνε-

τη παραμονή.
Στην Καλλιπεύκη οι ορεσίβιοι Θεσσαλοί μόνιμοι κάτοικοι που τον χειμώνα
ξεπερνούν τους 100 και το καλοκαίρι
γίνονται 400, παράγουν στο οροπέδιο
σιτηρά, λαχανικά και ασχολούνται με
την κτηνοτροφία.
Οι Βεροιώτες παλαιοί Πρόσκοποι,
περπάτησαν ως το ονομαστό ξωκλήσι
της Πατωμένης, όπου γίνεται μεγάλο
πανηγύρι τον 15 Αύγουστο μέσα στα
έλατα. Εκεί το τοπίο είναι αλπικό. Ξένοι και Έλληνες φυσιολάτρες στήνουν
τις σκηνές τους δίπλα στις γάργαρες
πηγές.
Το μεσημέρι της Κυριακής οργανώθηκε η διάσχιση της υψηλότερης
νότιας πλαγιάς και μετά από 10 χλμ
κακοτράχαλου δασικού δρόμου, όπου
μεθάει κανείς από την μυρωδιά της
ρίγανης και του θυμαριού φθάσαμε στη
δασική τοποθεσία «Λίμνη του Κατή» σε
υψόμετρο 1368 μέτρων, που κρύβεται
σαν ανεκτίμητος θησαυρός που πολλοί
λίγοι τον γνωρίζουν.
Στο ξέφωτο υπάρχει πηγή με γάργαρο και παγωμένο νερό, γνωστή ως
«Βρύση του Κατή» και βέβαια η ομώνυμη ορεινή και όχι φυσική λίμνη που
αποτελεί έκπληξη για τους περιηγητές
του Κάτω Ολύμπου.
Η περιοχή είναι γνωστή ως «διεθνές» γιατί συναντιούνται
τα σύνορα των χωριών
Σκοτίνας, Καλλιπεύκης,
Κρανιάς, Παντελεήμονα,
Πούρλιας, Αιγάνης. Το όνομα «κατής», σημαίνει

Τούρκος δικαστής. Σύμφωνα με την
παράδοση, κάποιος Τούρκος δικαστής
που δίκαζε τις υποθέσεις των κατοίκων
των γύρω χωριών κάθισε να ξαποστάσει στην βρύση και πέθανε πίνοντας
από το παγωμένο νερό της βρύσης.
Η περιοχή της λίμνης αποτελεί ιδιαίτερο προορισμό για τον επισκέπτη,
που θέλγεται από την ομορφιά της φύσης.
Περιλαμβάνει εκτεταμένο κλειστό
δάσος με μεγάλη αισθητική και οικολογική αξία. Η λίμνη είναι τεχνητή αβαθής
με 4.5 μέτρα βάθος και επιφάνεια που
φτάνει τα 9.5 στρέμματα περίπου.
Όπως μας πληροφορεί το βιβλίο
του Β. Τσιώλη, την εποχή της τουρκοκρατίας σε αυτήν την περιοχή γινόταν
δύο και τρείς φορές κατά την διάρκεια
του καλοκαιριού μεγάλες εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις. Οι κάτοικοι
των γύρω χωριών έφερναν αυτά που
ήθελαν να πουλήσουν και τα εμπορευόντουσαν ή τα αντάλλασσαν, επίσης
γίνονταν αγώνες και συνοικέσια. Το πανηγύρι στου Κατή γέμιζε τις ζωές των
κατοίκων του Κάτω Όλυμπου, χάριζε
συγκινήσεις και άφηνε έντονα βιώματα.
Ήταν κλεφτότοπος, εκεί ζωντάνευε ο
πόθος και η ελπίδα για την λευτεριά
της σκλαβωμένης πατρίδας.
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Στο ξήλωμα της ταμπέλας της Αγίας Σοφίας παρέστη και ο διευθυντής της ασφάλειας Κωνσταντινούπολης, Ζαφέρ Ακτάς, ο οποίος δήλωσε ότι «ήρθαμε εδώ σήμερα
για να επιθεωρήσουμε τα μέτρα ασφαλείας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες
μας στις 24 Ιουλίου θα μπορέσουν να προσευχηθούν άνετα και ειρηνικά».
Την ίδια ώρα, ξεκίνησαν και οι εργασίες στην Αγία Σοφία, με τεχνικά συνεργεία να
αρχίζουν από το θόλο στο εξωτερικό του μνημείου.
Αγία Σοφία: Με κουρτίνες
και ειδικό ... φωτισμό θα καλύψουν τις εικόνες
Το ζήτημα της κάλυψης των ψηφιδωτών και αγιογραφιών μέσα στην Αγία Σοφία
κατά τη διάρκεια της μουσουλμανικής προσευχής απασχολεί την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, που προσπαθούν να βρουν τον κατάλληλο τρόπο
για να μην επηρεαστούν τα έργα τέχνης.
Το θέμα απασχόλησε μάλιστα και τη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής του κόμματος τη Δευτέρα, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «Χουριέτ», με τον Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν να ασχολείται προσωπικά με το θέμα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο Τούρκος πρόεδρος φέρεται να είπε ότι «οι εικόνες
θα καλύπτονται μόνο κατά τη διάρκεια της λατρείας. Και υπάρχουν
δύο μέθοδοι για αυτό. Η μία είναι να καλυφθούν με μια κουρτίνα, αλλά ερευνούμε αν έχουν αναπτυχθεί νέες τεχνικές. Και η δεύτερη είναι,
όπως σε ορισμένα μουσεία στην Ευρώπη υπάρχουν συστήματα συσκότισης που χρησιμοποιούνται για μια ορισμένη περίοδο χωρίς να
καταστρέψουν το έργο τέχνης, να φέρουμε και να χρησιμοποιήσουμε
κι εμείς τον ίδιο τρόπο».

Ευχαριστήριο
του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας

Το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο
οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές
της ειδικότητας Κομμωτικής Τέχνης του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας,
ευχαριστούν:
• τους μαθητές, τους γονείς
και τους εκπαιδευτικούς των
σχολείων
• τους συμπολίτες μας
• τους επαγγελματίες κομμωτές-τριες
• τον Δήμο Βέροιας
που δώρισαν κοτσίδες και
στήριξαν την συμμετοχή των
μαθητών μας στο πρόγραμμα
δωρεάς μαλλιών «Χάρισε δύναμη» του πανελλήνιου συλλόγου
γυναικών με καρκίνο του μαστού «Άλμα Ζωής», με στόχο
την παροχή περουκών σε γυναίκες ασθενείς με καρκίνο που βρίσκονται σε χημειοθεραπεία.
Εκατόν είκοσι πέντε (125) κοτσίδες συγκεντρώθηκαν συνολικά.
Η συλλογή των κοτσίδων έγινε από τους μαθητές στη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς 2019-2020 με προσέλευση δωρητών κατόπιν επικοινωνίας στα εργαστήρια κομμωτικής του 1ου ΕΚ, και την ημέρα της
γυναίκας 8 Μαρτίου 2020 σε εκδήλωση στο Δημαρχείο.
Κοτσίδες προσφέρθηκαν και από συμπολίτες που τις είχαν κρατημένες, κάποιες για πολλά χρόνια, καθώς και από κομμωτές/τριες που τις
συνέλεξαν στους επαγγελματικούς τους χώρους.
Η δραστηριότητα των μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας, θα συνεχιστεί και το επόμενο σχολικό έτος 2020-2021.

10
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

		
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Βέροια, 14-7-2020

Αρ. Πρωτ.: 13138
Βέροια,
14-7-2020
Αρ. Πρωτ.: 13138

Ταχ.
Δ/νση
: Μητροπόλεως
Ταχ.
Δ/νση
: Μητροπόλεως
46

Τηλέφωνο: Α.
: 2331350552
Πληροφορίες
Ρητά
Τηλέφωνο
FAX

46 Πληροφορίες : Α. Ρητά
FAX : 2331350515

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020

: 2331350552

Για την: 2331350515
πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου.
Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 1/2020
Ο Δήμος ΠΒέροιας
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει , με σύμβαση
Για ιδιωτικού
την πρόσληψη δικαίου
προσωπικούορισμένου
με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου
χρόνου.
εργασίας
χρόνου,
συνολικά
δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
του Δήμου
Βέροιας, που εδρεύει στη Βέροια Ν. Ημαθίας και συγκεκριορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
μένα
του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβααναγκών του Δήμου Βέροιας, που εδρεύει στη Βέροια Ν. Ημαθίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά
σης,
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
(τυπικά
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

8 μήνες

1

101

Δήμος Βέροιας

Βέροια

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ(JCB)-101
HP

102

Δήμος Βέροιας

Βέροια

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
(με κάρτα ψηφιακού
ταχογραφου)

8 μήνες

1

103

Δήμος Βέροιας

Βέροια

ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 μήνες

12

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από
την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μητροπόλεως 46, 59132 Βέροια, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Αντωνίας Ρητά (τηλ. επικοινωνίας: 23313 50552).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της
στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας
και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη),
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Η ανωτέρω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ολόκληρη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 9ΡΑ4Ω9Ο-92Ω) καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
Βέροιας μαζί με το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «2-12-2019», από όπου
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τα κατά νόμο τυπικά
προσόντα κατάληψης των θέσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
πρέπει να υποβάλουν.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Νέος πτυχιούχος
στο Δημοτικό Ωδείο Νάουσας
Μετά από επιτυχείς τελικές εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού, πήρε το πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής με παμψηφεί Άριστα, ο Αναστάσης Μωϋσιάδης, μαθητής του καθηγητή
βυζαντινής μουσικής του Ωδείου κ. Κυριάκου Χατζηστυλλή.
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ
13/07/2020 έως 17/07/2020
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

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.

Φαρμακεία

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.)

Πέμπτη 16-7-2020
16:00-21:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Συνεργείο επιφυλα
κής της ΔΕΥΑΒ
Ιούλιος 2020
Το συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ κατά το διάστη
μα από 15-7-2020 μέχρι

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

19-7-2020 θα είναι το εξής:
Αυτόματος τηλεφωνητής βλα
βών: τηλ. 2331021814.

ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από
βενζινάδικο Γαλάνη) 2331073324
16:00-21:00 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 (απέναντι από μάρκετ Γαλαξίας) 23310-75180
19:00-21:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20 23310-23416
21:00-08:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20 23310-23416
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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

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
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

ευρώ. Τηλ.: 6945 122583
EUROMESITIKI.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη οικοδομή από 100 τ.μ. περίπου ο κάθε όροφος, κοντά
στη ΜΕΒΓΑΛ. Τηλ.: 6971
706894.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον κεντρικό δρόμο του Διαβατού μαγαζί 111
τ.μ. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.:
6942 067283 κος Γιώργος.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 63
τ.μ. με πατάρι και υπόγειο
στη Βέροια, οδός Τρύφωνος
3. Τηλ.: 6944 024468.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία
κοντά στο 7ο Δημοτικό, 75
τ.μ., με υπόγειο 75 τ.μ. και
οικόπεδο 200 τ.μ., 48.000
ευρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά
γκαρσονιέρα στο κέντρο και
Καλλιθέα, με ασανσέρ, 1ος
και άνω, μέχρι 20.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη κατοικία του ‘71, 140 τ.μ. συνολικά, κάτω από Πιερίων,
εντός οικοπέδου, 55.000

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο προσωπικό για να εργαστεί στα ψητοπωλεία «ΓΙΑΝΝΗΣ».
Πληρ. τηλ.:
23310 25170 &
25178.

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

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 €.
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 € .
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-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη
Μέση Βέροιας, 6 στρέμματα,
τιμή 130.000 ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.: 6972913645 κ.
Τάσος.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα επιπλωμένη, Πλατεία Ωρολογίου, οδός Μιαούλη 17, Βέροια. Τηλ.: 6977
174457.
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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.
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 €.
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
www.mesitiki.gr

Η ΕΤΑΙΡΙΑ COVERJEANS ΙΚΕ αναζητά Πωλητή-τρια για κατάστημα ενδυμάτων με προϋπηρεσία στο χώρο της μόδας, ενημερωμένο
με τις σύγχρονες τάσεις, με επικοινωνιακό και
οργανωτικό πνεύμα, άριστη γνώση Αγγλικών και
Η.Υ, έως 40 ετών για θέση πλήρους και μερικής
απασχόλησης. Για αποστολή βιογραφικού
vageliscover@gmail.com. Επικοινωνια: 6932
627614.

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€
ΚΕΝΤΡΟ Διατηρητεο με 3ΔΣΚ και αδεια από αρχαιολογια
για εργασιες μονο 25000€
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€
ΩΡΟΛΟΙ 2ΔΣΚ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας Θερμ/τες 300€
ΠΑΡΚΙΓΚ  ΥΠΑΙΘΡΙΟ στην αγορα 50€
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 ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Ν. Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 22000 τ.μ  για Φωτοβολταικά 35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης 1000 τ.μ αρτιο οικοπεδο 2000 μ.
από παραλια 45000€
ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ Οικοπεδο 450 τ.μ με θεα Θαλασσα αποστ.1800μ, 15000€
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
ΑΓΟΡΑ 85 τ.μ για Ιατρειο,Ινστντουτο κτλπ.70000€
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€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ επαγ.χωρος -270 τ.μ για φροντιστηριο-δια βιου
μαθηση κτλπ
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€
ΠΑΡΚΙΓΚ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κεντρο 4τραχωρη επαγγελματικη στεγη ,Ιατρεια,ινστιντουτα,κτλπ 349€
ΓΚΑΡΑΖ (θεση) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  τ.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:

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

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.

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

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.

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο
Ακροπόλεως, στην καινούργια
γέφυρα «Κούσιου». Τηλ.: 6984
108684.
ΠΙΝΔΟΥ & ΕΜ. ΠΑΠΠΑ γωνία ενοικιάζεται κατάστημα 45
τ.μ. με πατάρι & W.C., ανακαινισμένο με καινούργια κουφώματα. Τηλ.: 6936 554258.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται
επαγγελματικός χώρος 50 τ.μ.,
πλήρως ανακαινισμένος, 1ος
όρ., γωνιακό, δίπλα στα Αστικά.
Τηλ.: 6946 740621.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για περιποίηση
και φύλαξη ηλικιωμένου με άνοια
σε 24ωρη βάση στο Διαβατό Ημαθίας. Τηλ.: 6970 307198 & 6980
489597.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από τη Μεταφορική «Ν. Ίκαρος» Carrier με
δίπλωμα Γ΄ ή Ε΄ κατηγορίας. Επιθυμητή προϋπηρεσία/ Τηλ.: 23310
22022.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για το

κρεοπωλείο «Καρατζούλας» στη
Βέροια, με εμπειρία. Τηλ.: 6937
249048.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία
κρεάτων ξεκοκαλιστής και οδηγός με επαγγελματικό δίπλωμα.
Πληρ. τηλ.: 23320 42608.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με διπλωμα Γ΄ κατηγορίας για οδική βοήθεια στη Βέροια. Τηλ.: 23310
41601 & 6980 136902 & 6988
564576.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1. Οδηγός ταξί, 2. Βοηθός συνεργείου από
επιχείρηση στη Βέροια για πλήρη απασχόληση, ικανοποιητική αμοιβή. Και πωλούνται γαϊδουράκια. Τηλ. Επικοινωνίας:
2331071553 & 2331062900, ώρες επικοινωνίας: 9.00 με 18.00.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για περιποίηση ενός ανδρόγυνου στη Μελίκη
Ημαθίας για 24ωρη βάση, με δίπλωμα αυτοκινήτου. Τηλ.: 23310
81912.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος βοηθός φαρμακείου στη Βέροια.
Τηλ.: 6947 564217.
Η   ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζητάει
να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση, εξωτερικό πωλητή ή

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΠΙΠΛΑ
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.

πωλήτρια για τους Νομούς Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης.
Απαραίτητα προσόντα, ευχέρεια
λόγου, αγγλική γλώσσα, δίπλωμα αυτοκινήτου, άδεια εργασίας
προσωπικού ασφαλείας, εμπειρία με 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
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ με
πείρα και αγάπη για τα παιδιά
αναλαμβάνει τη φύλαξη βρεφών και νηπίων. Τηλ.: 6987
910004.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
περιποίηση γερόντων και για
24ωρη απασχόληση, καθαριότητα γραφείων και σκάλες.
Τηλ.: 6946 479828.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία νοσοκ.
κρεβάτι ηλεκτρ. με κομπιούτερ
σε άριστη κατάσταση. Τηλ.:
6977 402239 κος Γιώργος.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη
της CICU σε πολύ καλή κατάσταση, 400 ευρώ όλα μαζί.
Τηλ.: 23310 62621.
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από τη
Βέροια, επιθυμεί γνωριμία
με κοπέλα 25-40 ετών. Τηλ.:
6974 706470.
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς
υποχρεώσεις ζητά Κυρία έως
50 ετών για οοβαρή σχέση.
Τηλ.: 6984 040769.

Μ Α Θ Η Μ ΑΤ Ι Κ Ο Σ
με εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές
προσιτές. Πληρ. τηλ.:
6934 447574.
Από το Φροντιστήριο «ΟΜΙΛΟΣ»
ζητούνται: Φυσικός,
Χημικός και Μαθηματικός. Πληροφορίες
στο τηλέφωνο: 23310
21021.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

www.laosnews.gr

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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός, απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ για να
εργασθεί με πλήρες ωράριο
στο κατάστημα Hair Shop.
Τηλ.: 23310 24141.
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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

Ζητείται τεχνίτης επιπλοποιός για μόνιμη εργασία.
Τηλ.: 6987 501595.

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.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

μ2   1ος όροφος   4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

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€

-Υπόγειο κυρια χρήση 90 τ.μ.

α) Άνδρα ή γυναίκα για

48.000€ Καλλιθέα

-Ισόγειο κύρια χρήση 90 τ.μ.

βοηθό λογιστή που να

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

γνωρίζει το πρόγραμμα

μ2 με θέα 40.000€

-Όροφος κύρια χρήση 90 τ.μ.

μ2   2ος όροφος λούξ τζάκι

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

-2ος όροφος κύρια χρήση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

90 τ.μ., σύνολο 360 τ.μ.. Έχει
κλιματισμό κα ασανσέρ. Αριστοτέλους 21, στο κέντρο της
Βέροιας. Πληροφορίες: 6945
541642 (Ζαφείρης) & 6972
605550 (Βασίλης)

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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ΠΕΜΠΤΗ
16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
2020
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
να κάνει εφέ, κι επειδή
πήγαινε σιγά για να μην
κάνει ζημιά στο αμάξι
από τις λακκούβες του
δρόμου, στην ευθεία τον
προσπέρασαν τρία τρακτέρ κι ένας γάιδαρος.

P Η ομοιότητα είναι
στον γάιδαρο.
P Επί ΠαΣοΚ πηγαίναμε διακοπές ξυρισμένοι κόντρα και φεύγαμε
με μούσια.
P Και ένα παλιό, αλλά
ανεπανάληπτο:

P Σημασία δεν έχει το ταξίδι, σημασία έχει να
μην έχει κρούσματα ο προορισμός…
P Μας πήραν την Αγια-Σοφιά, θέλουν τώ-

ρα το Καστελόριζο και το μισό Αιγαίο. Κι εμείς
θέλουμε μέρος από την τούρκικη δίαιτα του
αχόρταγου.

P Εμείς με την αγάπη ξεκινήσαμε το ταξίδι με έρωτα και εδώ και κάποια χρόνια είμαστε
αραγμένοι στα ξενέρωτα.
P Διότι πάνω που οι επιστήμονες ανακάλυψαν τι θέλουν οι γυναίκες, αυτές άλλαξαν γνώμη.

P Και εκτός της οθωμανικής επίθεσης, έχεις
και την κυβέρνηση να καταργεί τα πανηγύρια. Η
πόρτα της προδοσίας ανοίγει πάντα από μέσα.

P Πολλά μπορεί να αλλάξει η κλιματική
αλλαγή. Αλλά τίποτε πιο επικίνδυνο από την
κλιμακτήριο.

P Ανένδοτο αγώνα κατά της κατάργησης
των πανηγυριών ξεκινά η Γωγώ Τσαμπά. Της
ανοησίας τα καγκέλια, είναι για τις λεβέντισσες.

P Τον άλλον τον χώρισε λέει η γυναίκα του
επειδή πήγε για μια μπύρα με τον κολλητό και
κατέληξαν στην Ίμπιζα. Δικός μας.

P Τον άντρα της λυπάμαι…

P Η πολιτική Τραμπ στις ΗΠΑ θυμίζει τον
άλλο που πήγε με τη Φεράρι στο χωριό του

P Μπαίνει ένας σε ένα ΤΑΧΙ και λέει στον ταξιτζή:
«Αυτό είναι το αμάξι
της γυναίκας μου, ακολούθησέ τη να δούμε που πηγαίνει».
Πράγματι ο ταξιτζής δεν την έχασε από τα μάτια του, όταν ξαφνικά βλέπουν το αυτοκίνητό της
να σταματάει έξω από ένα ξενοδοχείο και εκείνη
να μπαίνει μέσα.
«Ρε φίλε,» λέει ο σύζυγος στον ταξιτζή, «η
γυναίκα μου με απατάει, θέλεις να ανέβεις και εσύ
επάνω να έχω και μάρτυρα;»
Συμφωνεί ο ταξιτζής και ανεβαίνουν επάνω.
Μπαίνουν στο δωμάτιο τραβάει ο σύζυγος τα
σεντόνια και πιάνει τη γυναίκα του στο κρεβάτι, με
έναν τύπο που πρώτη φορά τον έβλεπε.
«Ποιος είσαι εσύ ρε;» του λέει ο σύζυγος.
«Ποιος είμαι εγώ; Εγώ είμαι αυτός που πριν 3
μήνες έδωσα στη γυναίκα σου 3.000€ να ξεχρεώσει το δάνειο του αυτοκινήτου σου…»

Σαστίζει ο σύζυγος και συνεχίζει ο τύπος…
«… Εγώ είμαι αυτός που κάθε μήνα δίνει στη
γυναίκα σου 500€ για να πληρώνετε το ενοίκιο του σπιτιού σας. Εγώ είμαι αυτός που δίνω
στη γυναίκα σου λεφτά να πηγαίνει στο σούπερ
μάρκετ. Εγώ είμαι αυτός που δίνει τα λεφτά στη
γυναίκα σου κάθε μήνα για τα φροντιστήρια των
παιδιών σας!»
Γυρίζει ο σύζυγος και ψιθυρίζει σαστισμένος
στον ταξιτζή:
«Ρε αδελφέ, τώρα τι κάνουμε;»
«Φίλε, δεν τον σκεπάζεις τον άνθρωπο να μη
σου κρυώσει;»
K.Π.

Κορονοϊός: Τι αποφασίστηκε στην έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
- Για ποιους είναι υποχρεωτική η μάσκα

H εντατικοποίηση των ελέγχων και η αυστηρή
εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού συζητήθηκαν σήμερα
στη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. «Το πλαίσιο
είναι επαρκές. Υπάρχουν ζητήματα εφαρμογής
του» τόνισε ανοίγοντας τη σύσκεψη ο Πρωθυπουργός και ζήτησε «αυστηροποίηση στους ελέγχους χωρίς εκπτώσεις».
Επεσήμανε δε δύο τομείς στους οποίους πρέπει να δοθεί έμφαση και αφορούν στην προστασία της Υγείας των εργαζομένων, ιδιαίτερα στις
τουριστικές περιοχές και στην αποφυγή του συγχρωτισμού και των συναθροίσεων, ειδικά στους
κλειστούς χώρους. Επίσης τόνισε την ανάγκη
μεγαλύτερης ενεργοποίησης των Δήμων και των
Περιφερειών για την εφαρμογή των μέτρων.
Συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός ανέφερε στην
έναρξη της σύσκεψης:
“Ο σκοπός της συνάντησης είναι πολύ συγκεκριμένος: Να κάνουμε μια εξέταση του τρόπου
λειτουργίας και εφαρμογής των σχετικών διατάξεων και των συστάσεων που έχουν γίνει ως προς
την εφαρμογή των μέτρων σχετικά με τον Covid.
Είμαστε, μαζί, όλοι οι προϊστάμενοι των ελεγκτι-

κών σωμάτων. Έχω μια εικόνα από τους ελέγχους οι οποίοι έχουν γίνει και από την Ελληνική
Αστυνομία και από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας
και από το Υφυπουργείο Εμπορίου, από το ΣΥΚΕΑΑΠ (Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς
και Αντιμετώπισης Παρεμπορίου).
Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Αυτή τη στιγμή κρίνω ότι το πλαίσιο το οποίο έχουμε στη διάθεσή
μας -με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε και
με βάση τις υποδείξεις των ειδικών- είναι πλαίσιο
επαρκές. Υπάρχει, όμως, ένα ζήτημα εφαρμογής.
Άρα, θα πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Ότι για να μπορέσουμε να μην βρεθούμε
αντιμέτωποι με ένα πιθανό δεύτερο κύμα, αυτά τα
οποία έχουμε καθορίσει ως απαραίτητες, ελάχιστες προϋποθέσεις για να μπορούμε να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία, τηρούνται.
Δίνω ιδιαίτερη έμφαση σε δύο σημεία: Το
πρώτο έχει να κάνει με την τήρηση όλων των
κανόνων και του πλαισίου υγιεινής από τους εργαζόμενους, ειδικά στον κλάδο του τουρισμού και
εστίασης. Υποχρεωτική χρήση μάσκας και όλα
τα σχετικά τα οποία έχουν προβλεφθεί από τις
κανονιστικές πράξεις. Και το δεύτερο, προφανώς,
η αποφυγή των συναθροίσεων και του συγχρωτισμού, ειδικά σε κλειστούς χώρους. Εχουμε ουκ ολίγα τέτοια
προηγούμενα. Νομίζω, αυτό
φάνηκε και από τους ελέγχους
σε μπάρ, κλειστά κέντρα διασκέδασης, όπου είχαμε περισσότερο κόσμο από τον επιτρεπόμενο. Εκεί, βλέπω εγώ, ότι είναι τα μεγάλα προβλήματα. Και
θα πρέπει να είμαστε αυστηροί
στους ελέγχους μας. Θα πρέπει
να επιβάλλονται πρόστιμα και
δεν είμαι διατεθειμένος από αυτήν την πολιτική να κάνω αυτή
τη στιγμή εκπτώσεις.
Επομένως, θέλω να ακούσω
σύντομα από όλους πως σκέφτεστε να αναδιατάξετε τις δυνάμεις σας ενόψει των επόμενων ημερών και των επόμενων
εβδομάδων αναγνωρίζοντας α-

πολύτως ότι, προφανώς, δεν είναι το αποκλειστικό αντικείμενό σας. Πλην, όμως, αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα να είμαστε σίγουροι
ότι στέλνουμε σε όλους ένα μήνυμα: ότι έλεγχοι
γίνονται και όπου χρειάζεται επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα που ορίζει η
Νομοθεσία και οι σχετικές κανονιστικές πράξεις.
Αυτό είναι ένα ζήτημα -και γι’ αυτό κάλεσα και
τον Υπουργό Εσωτερικών- το οποίο αφορά και
τους Δήμους. Δεν μπορεί Περιφέρειες και Δήμοι
να είναι έξω από αυτήν την υπόθεση. Δεν αφορά
μόνο τον κεντρικό μηχανισμό. Άρα είναι πολύ
σημαντικό το μήνυμα αυτό να μεταφερθεί και στις
Περιφέρειες και στους Δήμους. Τους χρειαζόμαστε
όπως ήταν μέχρι σήμερα. Συνεργάτες σε αυτήν
την μεγάλη εθνική προσπάθεια την οποία κάνουμε”.
Στη σύσκεψη ο Πρωθυπουργός ζήτησε από
τους συμμετέχοντες να δώσουν προτεραιότητα
στους ελέγχους στους χώρους, ανοιχτούς και
κλειστούς, όπου παρατηρείται μεγάλος συνωστισμός. Ένταση των ελέγχων θα υπάρξει και στα
λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Οι έλεγχοι θα σχεδιάζονται
από το συντονιστικό επιχειρησιακό όργανο που
λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με
βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα που θα παρέχει καθημερινά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας.
Στο κοινό επιχειρησιακό κέντρο, όπου εκπροσωπούνται όλοι οι φορείς (ΕΛΑΣ, ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, Ε-

θνικη Αρχή Διαφάνειας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση
και κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
και Προστασίας του Καταναλωτή) που συμμετέχουν στην ελεγκτική διαδικασία, θα προστεθεί
ένας εκπρόσωπος από κάθε Περιφέρεια και από
τους μεγάλους ή παραλιακούς Δήμους της χώρας, ώστε να υπάρξει απόλυτος συντονισμός των
ελέγχων και καλύτερη κατανομή των δυνάμεων
για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Στη σύσκεψη μετείχαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός
Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης
Πλακιωτάκης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος
Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος
Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία
και τη Διαχείριση Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, ο
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος
για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης
Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού
Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών Θανάσης Κοντογεώργης, ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
Άγγελος Μπίνης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Μιχαήλ Καραμαλάκης και ο Αρχηγός του
Λιμενικού Σώματος Θεόδωρος Κλιάρης.
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