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Παράταση μέχρι τις 20 Ιουλίου
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Το δημοσιογραφικό έργο 
του Περιφερειακού Τύπου 

στη νέα εποχή απασχόλησε 
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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.
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Ηπρόεδρος τουΔΗΠΕΘΕΒέροι-
αςΓεωργίαΜπατσαρά ενημέρωσετο
δημοτικόσυμβούλιοστηνχθεσινήσυνε-
δρίασηγιαμιανέαδράσηπουδενέχει
υπάρξει κάτι αντίστοιχοστοπαρελθόν.
Πρόκειται για τοΣχολείο Σκηνοθεσίας,
που θα «τρέξει» από τις 7 έως τις 16
Σεπτεμβρίου στον χώρο της αρχαίας
Μίεζας.«Τοφιλόδοξοαυτόπρόγραμμα
έχουμε στόχο να γίνει θεσμός», υπο-
γράμμισεηκαΜπατσαρά,ενώδιευκρί-
νισεότιαπευθύνεταισενέουςσκηνοθέ-
τες και θα δημιουργηθεί τάξη μεπερί-
που20άτομα.Ευχαρίστησεστησυνέ-
χεια την αντιδήμαρχοΝάουσαςΔώρα
Μπαλτατζίδου, η οποία εξασφάλισε
σεπερίπτωσηπου δεν το επιτρέψουν
οι καιρικές συνθήκες να λειτουργήσει
τοΣχολείοΣκηνοθεσίαςστοκλειστόθέατροκαιμάλιστα
υπάρχει και πρόβλεψη να εξασφαλιστεί διαμονή των
μαθητώνστις εγκαταστάσεις τουΚΠΕ.ΠρότασηΠυρι-
νού για κολώνεςχαμηλούφωτισμού καιστηνυπόλοιπη
Κεντρικής

ΣτηνσυνεδρίασητουΔημοτικούΣυμβουλίουΒέροιας
τηςΔευτέρας,οαντιπρόεδροςτουσώματοςκαισύμβου-
λος με τηνπαράταξη της ΓεωργίαςΜπατσαράΔημή-
τρηςΠυρινός,μεαφορμήτηνολοκλήρωσητηςγέφυρας
Κούσιου, του έργου που αναμένεται να αυξήσει την
κίνησηστηνοδόΚεντρικήςκαινααναβαθμίσειτηνγύρω

περιοχή,πρότεινε την τοποθέτηση κο-
λώνων χαμηλούφωτισμού στο τμήμα
της οδούΚεντρικής, από το ύψος του
ναούΑγ.Αντωνίου μέχρι και το κτίριο
τηςΔΕΥΑΒ.Όπωςεπεσήμανεοκ.Πυ-
ρινόςτακαταστήματαστοσυγκεκριμένο
τμήματηςοδούέχουνρημάξει,ηπεριο-
χήείναιυποβαθμισμένηκαιηφωταγώ-
γηση του ιστορικού δρόμου τηςπόλης
θα τονώσει την κατάσταση.Εξάλλου ο
αντιπρόεδροςθύμισεότι η τοποθέτηση
κολώνωνφωτισμούστοεπάνωκομμάτι
της οδού, από τονΑγ.Αντώνιο έως τα
παλιάΔικαστήρια, έγινε κατά την ανά-
πλαση του ιστορικού κέντρου το 2002,
έχειμείνειστηνουσίαημιτελές το έργο
της φωταγώγησης και το χρωστάει ο
δήμος.ΓιατοθέμαμίλησεοΑντιδήμαρ-

χοςΤεχνικώνΈργωνΑλέξης Τσαχουρίδης, ο οποίος
συμφώνησεότιηενοποίησητηςΟδούΚεντρικήςμετον
Προμηθέαθαζωντανέψειτηνπεριοχή,επιφυλάχθηκενα
εξετάσει το θέμα και να επανέλθουνσε αυτό. Στο κλεί-
σιμοτωνπροημερησίαςθεμάτωνοδήμαρχοςΚώστας
Βοργιαζίδηςαπάντησεστονκ.Πυρινόλέγονταςότισα-
φώςθαήτανόμορφηηφωταγώγησημετασυγκεκριμένα
φωτιστικάχαμηλούφωτισμού,ωστόσοέθεσεοικονομικό
ζήτημα,αφούεάνδενμπορείναενταχθείσεκάποιοχρη-
ματοδοτικόπρόγραμμα, θαπροχωρήσει όταν υπάρξει
οικονομικήάνεση.

ΣχολείοΣκηνοθεσίαςτονΣεπτέμβριοστηΜίεζα
ανακοίνωσεηΓ.Μπατσαρά

Τελικά έκανε DEAL
ο βεροιώτης Σάκης Σκοτίδας!

Το απόγευμα
τηςΤετάρτης 15
Ιουλίου,ήρθεξα-
νάηστιγμήένας
παίκτης από την
Βέροια να ανα-
μετρηθεί με τον
τραπεζίτη του
τηλεπαιχνιδιού
DEAL,πουμετα-
δίδεται από τον
Αlpha και πα-
ρουσιάζειοΧρή-
στοςΦερεντίνος.
Ο Σάκης Σκοτί-
δας, ιδιοκτήτης
καφέ από την
Βέροια, δήλω-
σε εξ αρχής ότι
γενικά έχει τύχη
στη ζωή του και
έπαιξε για ναδι-
εκδικήσει τοπο-
σό των60.000€.
Τελικά στο κρί-

σιμο σημείο και ενώ είχε μείνει στο παιχνίδι το ποσό των
20.000€δέχθηκετηνπροσφοράτων4.400€απότοντραπεζί-
τηκάνονταςdeal!ΔενάκουσετηνσύζυγότουΣίσσυ,ηοποία
σετηλεφωνικήπαρέμβασητονπροέτρεψενασυνεχίσειγιατο
μεγαλύτεροποσό,ωστόσοοΣάκηςπροτίμησε τηνσιγουριά
των4.400ευρώκαιδικαιώθηκεγιατηνεπιλογήτου,αφούτο
μεγάλοποσόχάθηκε.Αρχικάείχεδηλώσειότιμε ταχρήματα
θαβοηθήσειτηνεπιχείρησήτουκαιθαπάειέναταξίδιμετην
σύζυγο.Εμείςνατουευχηθούμεσεκαλήμεριά!

Μέχρι το τέλος
Ιουλίουπροβλέπε-
ται η απαγόρευση
των πανηγυριών
λόγω της αύξησης
των κρουσμάτων
του κορονοϊού, με
την πιθανότητα ό-
μως διατήρησης
του μέτρου και τον
Αύγουστο, όπως
είπε  ο υφυπουρ-
γός Ανάπτυξης.
«Υπάρχει μεγάλη
πιθανότητα να συ-
νεχιστεί το μέτρο
και τονΑύγουστο.
Άλλωστεπλησιάζουμεστο τέλος Ιουλίου, ταπερισσότερα
πανηγύρια είναι τονΑύγουστο, οπότε ηπιθανή εκδοχή
είναινασυνεχιστείηαπαγόρευση»,είπε,στέλνονταςπρο-
φανώς μηνύματα στους συλλόγουςπου μεταφέρουν τις
εκδηλώσεις τους για τονΑύγουστο.Εξάλλου αυτός είναι
και ο κατεξοχήνμήνας τωνπανηγυριώνσε όλη τη χώρα
καικυρίωςστανησιά...

Από την άλλη, εντύπωση προκάλεσε η διευκρίνιση
τουΥπουργείουΑνάπτυξης και  Επενδύσεων ότι απα-
γορεύονται μεν οι διοργανώσεις πανηγύρεων ή άλλων
αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων τοπικού
ή μη χαρακτήρα από ιδιωτικούς ή μη φορείς, αλλά δεν

απαγορεύεται η λειτουργία τωναγορώνσταπανηγύρια»,
προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των ε-
μπορικώνδραστηριοτήτωντωνκλάδωνπουσχετίζονταιμε
τέτοιεςδιοργανώσεις.

ΔενθαγίνειημεγάληεμποροπανήγυριςτουΑιγινίου
Πάντως, για όσους αναρωτιούνται για την μεγάλη ε-

μποροπανήγυρητουγειτονικούμαςΑιγινίου,κατάδήλωση
τουπροέδρου της, η οργανωτική επιτροπή μετά και τις
τελευταίεςεξελίξειςοδηγήθηκεσεομόφωνηαπόφασητης
στην ακύρωση τηςφετινής 94ης διοργάνωσης , καθ΄ ότι
εκτιμούνπωςείναιαδύνατονναελεγχθείπερίπου40.000
κόσμουπου επισκέπτεται την γνωστή τοπική εμποροπα-
νήγυρηαπότο1922…

Μηχανάκιακαιποδήλαταεναντίονπεζών!!!

Συνεχήπαράπονα και καταγγελίες απόπεζούς τις τελευταίες ημέρες για επικίνδυνη οδήγηση δικύκλων, αλλά και
ποδηλάτωνσεπεζοδρόμουςκαιπεζοδρόμια.Χθεςτοαπόγευμαυπήρξεμάλιστακαισυμβάνσύμφωναμεπληροφορίες
στονπεζόδρομοτηςοδούΚοντογεωργάκημπροστάστο1οδημοτικόΣχολείοΒέροιας,ότανμηχανάκιπουκάνειdelivery
πέρασεμέσααπότονπεζόδρομοενώστοσημείοέπαιζανμικράπαιδιάκαιότανκάποιοισυνοδοίγονείςέκανανπαρατη-
ρήσειςστονοδηγό,αυτόςτουςέβαλεκαιτιςφωνές!Ακολούθωςτοβράδυπαρέαεφήβωνμεποδήλαταέτρεχανμεταχύ-
τητακαιανεβοκατέβαινανσταπεζοδρόμιατηςοδούΜητροπόλεωςκαιΕλιάς,βάζονταςεπίσηςσεκίνδυνοτουςπεζούς.
Αντίστοιχαπεριστατικάμεδίκυκλακαιποδήλαταέχουναναφερθείσεπολλάσημείατηςπόλης.Πρόκειταιγιαέναθέμα
πουπρέπειηΤροχαίαναεπιληφθείάμεσα,εφιστώνταςτηνπροσοχήκαισταπληρώματατηςΟμάδαςΔίαςπουκυκλο-
φορούνστηνπόληπροκειμένουναπαρέμβουνόταναντιληφθούνπαρόμοιαπεριστατικάγιαναμηνέχουμεδυσάρεστα.

Πολύπιθανήηαπαγόρευσητωνπανηγυριών
καιτονΑύγουστο…
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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!»

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 ή-
ταν προγραμματισμένες μέχρι τις 31 
Ιουλίου, μίλησε χθες στην εκπομπή 
Λαϊκά&Αιρετικά στον ΑΚΟΥ 99.6, ο 
πρόεδρός της Θεόφιλος Κορωνάς, μό-
λις λίγα λεπτά μετά την επίσημη ανα-
κοίνωσή που εξέδωσε. Ο κ. Κορωνάς 
ανέφερε ότι παρόλο που φτιάχτηκε έ-
να πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων 
με ιδιαίτερο κόπο και μεράκι, μετά την 
εμφάνιση των 6 κρουσμάτων κορωνο-
ϊού στην Βέροια θορυβήθηκαν. Ακο-
λούθησαν 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: «Ή-
ταν 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 φιλο-
ξενούμενες 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 κα-

τόπιν επικοινωνίας της διοίκησης του Πολιτιστικού Φορέα με τη Διοίκη-
ση του Νοσοκομείου Βέροιας τους  επισημάνθηκε η κρισιμότητα της κα-
τάστασης 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  19- 
έως 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 Νοσο-

κομείου  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 

Η αναφορά της  εκπομπής Λαϊκά&Αιρετικά του ΑΚΟΥ 99.6, στην ε-
πιστολή που απέστειλε ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Φι-
λίππειου Γυμνασίου Βέροιας προς την Διεύθυνση Β’θμιας Εκπαίδευσης 
Ημαθίας για την χωροταξική κατανομή των μαθητών, προκάλεσε την τη-
λεφωνική 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 εγ-
γραφούν 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 Πανόρα-
μα 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 ενη-
μέρωση, 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 τα-
λαιπωρηθούν 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 μα-

θητές.
 Σε αυτό το σημείο όμως κάποιοι «φωστήρες» της Διεύθυνσης Δευ-

τεροβάθμιας 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 αρμό-
διους 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 επιχει-
ρήματα 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 επι-
κύρωσε 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 Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βέροιας να προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες ως Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο για τη διερεύνηση 
και τελικά ανατροπή της νέας επιεικώς παράλογης Χωροταξικής Κατα-
νομής Μαθητών».

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 «ε-

μποροπανηγύρεων».
Η σχετική Ανακοίνωση αναφέρει: “ H Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των εμπορικών δραστηριοτή-

των 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.



Το Κέντρο Ημερήσιας 
Φροντίδας παιδιών σε κίν-
δυνο της Πρωτοβουλίας για 
το Παιδί καλεί το κοινό στη 
Διαδικτυακή Ημερίδα με θέ-
μα «Το έργο, οι άνθρωποι, 
οι δυσκολίες, ο απολογι-
σμός, η προοπτική», την Τε-
τάρτη 22 Ιουλίου 2020 στις 
11:00 π.μ.

Η ημερίδα θα πραγμα-
τοποιηθεί στα ελληνικά και 
θα υπάρχει ταυτόχρονη με-
τάφραση 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 παρεχό-
μενων υπηρεσιών από το 
Κέντρο Ημερησίας Φροντί-
δας παιδιών σε κίνδυνο Βέ-
ροιας»/ Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Κεντρική Μακεδο-
νία 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 υποστή-

ριξη παιδιών: προκλήσεις, 
επιδιώξεις, αποτελέσμα-
τα», από τη Μαρία Σκου-
ρού, Ψυχολόγο

- «Κοινωνική εργασία 
με δυσλειτουργικές οικογέ-
νειες και δικτύωση υπηρε-
σιών», από τον Μιλτιάδη 
Μελιόπουλο, Κοινωνικό 
Λειτουργό

- «Το αυθόρμητο στο 
θέατρο, αρωγός στη θερα-
πεία τραύματος», από την 
Ευφροσύνη Κιατικίδου Ειδι-
κή Παιδαγωγό

- «Το παιχνίδι σαν θερα-
πευτικό εργαλείο», από την 
Μαρία Ρότσικα, Παιδαγωγό

- «Η στοχοθεσία του 
ΚΗΦ: ένα στοίχημα που 
μπαίνει κάθε μέρα», από 
τον Αριστοτέλη Σιδηρόπου-
λο, Πρόεδρο της Πρωτο-
βουλίας για το Παιδί
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Πρόγραμμα Θερινό σινεμά ΣΤΑΡ  16-22/7/20
Ο Πειρατής Μαυροδόντης και το Μαγικό Διαμά-

ντι
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 σενά-

ριο: Γκαμπριέλε Μουτσίνο, Πάολο Κοστέλα

Πρωταγωνιστούν: Πιερφραντσέσκο Φαβίνο, 
Μικαέλα Ραματσότι, Κιμ Ρόσι Στιούαρτ, Νικολέτα 

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     16/7/20 - 22/7/20

Το κέντρο Τεχνολογίας και Ρομποτικής της ΔΙ-
ΚΤΥΩΣΗΣ διοργανώνει για ακόμη μία χρονιά καλο-
καιρινές 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 πραγματο-
ποιηθεί 

• Καθημερινά από 13 έως 17 Ιουλίου 
Στα εκπαιδευτικά εργαστήρια οι μαθητές θα έ-

χουν τη δυνατότητα 
• Να παίξουν και να διασκεδάσουν με δραστη-

ριότητες 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 χρεια-
στούν για τις δραστηριότητές τους παρέχονται από 
το κέντρο.

Τα παιδιά θα πρέπει να φέρουν μαζί τους καθη-
μερινά το δεκατιανό τους. Σε διαφορετική περίπτω-
ση 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

Πρωτοβουλία για το Παιδί: 
Ανοιχτή πρόσκληση 

σε διαδικτυακή ημερίδα 
του Κέντρου 

Ημερήσιας Φροντίδας



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 Δευτέ-
ρας, η ειδική εφαρμογή θα κλεί-
σει 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 κω-
δικό ασφαλείας (αν δεν πρόλαβαν 
ή αν τον έχασαν) ή και να αναι-
ρέσουν το ήδη οριστικοποιημένο 
Μ.Δ., για να οριστικοποιήσουν αμέσως εκ νέου ένα 
άλλο Μηχανογραφικό.

Προσοχή στη σωστή συμπλήρωση
 του μηχανογραφικού

Με αφορμή την συμπλήρωση των μηχανογραφικών 
δελτίων (Μ.Δ.) να αναφερθούμε σε μια επισήμανση 
γονέα της Βέροιας, η οποία, τόσο η ίδια, όσο και η κόρη 
της που ήταν υποψήφια την περσινή χρονιά, ταλαιπω-
ρήθηκαν για πολύ καιρό, από λάθος στη συμπλήρωση 
του σωστού πεδίου στο μηχανογραφικό.

Η μαθήτρια Λυκείου της Βέροιας, επέλεξε να κάνει 
το μηχανογραφικό της στο σχολείο 
της με την βοήθεια της καθηγήτριας 
που είχε οριστεί ως γνώστης της δια-
δικασίας, θεωρώντας ότι νοιώθει μια 
σιγουριά και ότι η διαδικασία θα γίνει 
με τον πλέον καλύτερο τρόπο. Μάλι-
στα δήλωσε μια και μοναδική σχολή 
στη Θεσ/νίκη, όπου περνούσε άνετα 
με τα μόριά της, σύμφωνα και με το 
πεδίο επιλογής της κατά τη διάρκεια 
της σχολικής χρονιάς και των πανελ-
λήνιων εξετάσεων.

Όμως, όταν ανακοινώθηκαν τα α-
ποτελέσματα, δεν είδε πουθενά  το 
όνομά της. Όπως είναι φυσικό, απευ-
θύνθηκαν πρωτίστως στο σχολείο 
καθώς και στην ίδια την καθηγήτρια, 
όμως δεν έβγαλαν άκρη πέραν της 
διαπίστωσης ότι… «συμβαίνουν και 
λάθη». Από κει και πέρα το καλοκαίρι 
τους, έγινε ένας αγώνας δρόμου ενώ 

το θέμα έφτασε μέχρι το Υπουργείο Παιδείας, για να 
δικαιωθεί επιτέλους η μαθήτρια μετά από δύο μήνες και 
να εγγραφεί κανονικά στη Σχολή της, αφού με το ενδι-
αφέρον του Υπουργείου αποκαταστάθηκε το «λάθος» 
πεδίο που συμπληρώθηκε στο μηχανογραφικό. (Το 
θέμα, όπως ανέφερε η μητέρα,  προκάλεσε και ερωτή-
ματα στο Υπουργείο για τον τρόπο υποβολής των μηχα-
νογραφικών στο σύστημα, σε σχέση με τις πιθανότητες 
ενός τέτοιου λάθους).

Μετά από αυτή την περιπέτεια, είναι σαφές ότι η δι-
αδικασία θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, από όλους, καθ’ 
ότι τα λάθη κοστίζουν ψυχικά και οικονομικά και δεν… 
πληρώνονται!
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΤΣΙΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 

Αντωνίου και της Παρασκευής, το γένος 
Μητσιώτου, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας και η 
ΧΟΛΕΒΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Ιωάννη και της 

Μαρίας, το γένος Δημητρίου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο 
που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Μετά από ένα χρόνο κι 
αφού ζητούσαμε επίμονα 
να έρθουν σοβαρά θέματα 
για την ανάπτυξη του Δή-
μου στο Δημ. Συμβούλιο 
κι όχι μόνο γραφειοκρατι-
κά και διαδικαστικά, ο Δή-
μαρχος έφερε την πρόταση 
που ζητούσαμε ως ΣΥΝΔΗ-
ΜΟΤΕΣ να δρομολογηθεί 
και η οποία έλκει την προ-
έλευσή της σε παλαιότερη 
πρόταση του Σεβασμιότα-
του Μητροπολίτη μας Πα-
ντελεήμονα προς την προη-
γούμενη Δημοτική Αρχή.  

Η συνολική πρόταση α-
ναφέρεται στην εξαγορά εκ 
μέρους της δημοτικής αρχής οικοπέδου με 
κτιριακή εγκατάσταση ικανή να φιλοξενήσει 
μαθητικό δυναμικό, η τακτοποίηση των μαθη-
τών 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-πολιτι-
στικού χώρου υψηλών προδιαγραφών για 
την ανάπτυξη τουριστικών και θρησκευτικών 
υπηρεσιών των επισκεπτών του Βήματος του 
Αποστόλου Παύλου.

Η πρόταση αντιμετωπίστηκε από την πα-
ράταξή μας θετικά και αυτό διότι είναι μικρό 
τμήμα της συνολικής πρότασης που είχαμε 
καταθέσει προεκλογικά και αφορούσε τον Δή-
μο 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 ει-
κόνα, την αναμόρφωση της πλατείας Ωρολο-
γίου με απόκτηση παντί τρόπο των παλαιών 
Δικαστηρίων, την διαμόρφωση της Μπαρ-
μπούτας ως επισκέψιμου χώρου ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους και φυσικά την αναμόρφω-
ση του χώρου που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα 
πάνω από το Βήμα του Αποστόλου Παύλου, 

του χώρου που είναι 
γνωστός ως «τα παπά-
κια». Ανεξάρτητα από 
τον χρόνο που θα απαι-
τηθεί, το σχέδιο πρέπει 
να είναι ενιαίο, οι διεκ-
δικήσεις συνεχείς επί-
πονες και η  στρατηγική 
δεδομένη και σταθερή. 
Αντάξιο των πλεονεκτη-
μάτων της περιοχής.

Επί μέρους θέματα 
που χρήζουν προσοχής.

Ο Δήμος θα έπρε-
πε ήδη και προ πάσης 
άλλης ενέργειας, να δι-
ερευνήσει την καταλλη-
λότητα του προς αγορά 

προσφερόμενου οικοπέδου (εννοούμε το 
πρώην Γυμνάσιο Τσαλέρα) στο να μετατρα-
πεί σε ένα σύγχρονο  σχολείο για τις επόμε-
νες 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 ιδιο-
κτησιακό καθεστώς που διέπει τα κτίσματα 
που προτίθεται να θέσει ως ανταλλάξιμα, ως 
βάση σοβαρού διαλόγου. Αν υπάρχουν θέμα-
τα θα πρέπει επίσης να τακτοποιηθούν προ 
της έναρξης των συζητήσεων.

Αφού ολοκληρωθούν τα άκρως απαραί-
τητα, 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 αναλά-
βει το βάρος της διαπραγμάτευσης-συναπό-
φασης με όλους τους εμπλεκόμενους.

Δηλώνουμε εκ των προτέρων την δική μας 
σύμφωνη γνώμη σε μια τέτοια προοπτική. 
Άλλωστε μας δεσμεύει πέραν του συμφέ-
ροντος των πολιτών και η προεκλογική μας 
θεώρηση για την ανάπτυξη της πόλης.

Για την παράταξη «Συνδημότες» 
Παύλος Παυλίδης 

Δημοτική Παράταξη «Συνδημότες»                   
Σύμφωνοι με την εξαγορά 
οικοπέδου-εκπαιδευτηρίου 
αλλά με ενιαίο σχεδιασμό

Παράταση μέχρι τις 20 Ιουλίου
Προσοχή στη συμπλήρωση 

των μηχανογραφικών δελτίων
-Ακριβά πλήρωσε πέρσι το «λάθος πεδίο», 

μαθήτρια Λυκείου της Βέροιας



Τον εξοπλισμό
 του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου 

Ελλάδας αναβαθμίζει 
η Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας 

Στην αναβάθμιση του εξοπλισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλά-
δας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας, 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 εκπαιδευτι-
κών, 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 Πανε-
πιστημίου.

«Πάγια μέριμνά μας είναι η ενίσχυση της Παιδείας σε 
όλες τις βαθμίδες της στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας, καθώς επενδύουμε στη γνώση και στη μετατροπή της 
περιοχής μας σε διεθνή κόμβο εκπαίδευσης. Ήδη έχουμε 
κάνει σημαντικά βήματα στη σχολική στέγη για την πρωτο-
βάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε όλη την Κεντρική 
Μακεδονία, ενώ με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων 
της Περιφέρειας, αναβαθμίζουμε τον εξοπλισμό στο σύνολο 
των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι, μετά τον 
εκσυγχρονισμό του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας, δίνουμε τη δυνατότητα και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο 
Ελλάδας να αποκτήσει σύγχρονο εργαστηριακό, εκπαιδευ-
τικό 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.
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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.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συ -

μπολίτες μας 
έχουν φάρ -
μακα που δεν 
χρειάζονται , 
μπορούν  να 
τα  προσφέ-
ρουν για  το  
Γηροκομε ίο 
Βέροιας ,στο 
υπόγειο της 
Δημοτικής Α-
γοράς.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνεστίαση 

στην πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ
Η λέσχη μας έχει την Κυριακή 19 Ιουλίου 2020 το μεσημέρι συνεστίαση στην 

πιτσαρία ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ. Η συμμετοχή κατ΄ άτομο είναι 10 ευρώ, και περιλαμβάνει 
ουζάκι με μεζέ, κρεατικό. Ώρα προσέλευσης 13.00 Για τη συμμετοχή σας τηλεφω-
νείστε μας στο τηλέφωνο 23310 25654. Στη τηλέφωνο αυτό υπάρχει εκτροπή. 
Καθημερινά πρωινές και απογευματινές ώρες, 9-1 το πρωί και 6-9 το απόγευμα.

Το Δ.Σ.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Πέμπτη 16 Ι-

ουλίου 2020 στις 10.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην Πα-
τρίδα Ημαθίας ο Χρήστος Σιδηρό-
πουλος σε ηλικία 86 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικείους 
του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

21 – 28 Ιουλίου 2020
Τα λείψανα 

των Αγ. Ραφαήλ, 
Νικολάου και Ειρήνης 
στην Πατρίδα Βέροιας 

 
Στα προπύ-

λαια του Ι. Ν. Α-
γίας Παρασκευ-
ής Πατρίδας την 
Τρίτη 21 Ιουλίου 
2020 στις 19:00, 
θα πραγματο-
ποιηθεί η υποδο-
χή των Ιερών και 
Χαριτόβρυτων 
Λειψάνων Αγίων 
Ραφαήλ Νικολά-
ου και Ειρήνης 
των εν Θερμή 
της Λέσβου α-
θλησάντων.  Θα 
ακολουθήσει Μέ-
γας Εσπερινός 
και παράκληση στους Αγίους.

Πρόγραμμα Ακολουθιών
Καθημερινά: Εσπερινός  και παράκλησης στους 

Αγίου. Ώρα 19:00. 
Σάββατο 25 Ιουλίου, ώρα 19.00: Μέγας Πανη-

γυρικός Εσπερινός για την Εορτή της Πολιούχου της 
Πατρίδος Αγίας Παρασκευής και θα τεθούν σε προ-
σκύνηση και τα Ιερά Λείψανα της Αγίας Παρασκευής. 

Κυριακή 26 Ιουλίου, ώρα 7.15 – 10.00 (εορτή 
της Αγίας Παρασκευής): Όρθρος και Ιερατικό Συλλεί-
τουργο

 Ο Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής θα είναι καθημερινά 
ανοικτός από 7.00 έως τις 23.00. 

Τα Ι. Λείψανα θα αναχωρήσουν την Τρίτη 28 Ιου-
λίου στις  21:00.

Ιερά Πανήγυρις 
Αγίας Μαρκέλλας 
Νέας Λυκογιάννης

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. Πανηγυρι-

κός Εσπερινός, Λιτανεία Ιεράς Εικόνος
-Την Τετάρτη το πρωί στις 7.30 π.μ. Όρθρος-Πα-

νηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
-Το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 7.00 μ.μ. 

Μεθέορτος Εσπερινός-Παράκλησις & Αγιασμός της 
Αγίας.



Η δυναμική του δημοσι-
ογραφικού έργου και πρω-
τότυπου ειδησεογραφικού 
περιεχομένου, καθώς και η 
προστασία και αξιοποίησή 
του αναδείχθηκαν στην ημερί-
δα που διοργάνωσε ο Σύνδε-
σμος Ημερήσιων Περιφερεια-
κών Εφημερίδων, το Σάββατο 
11 Ιουλίου 2020, με θέμα: ‘’Η 
ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής 
Οδηγίας για τα πνευματικά δι-
καιώματα και ο περιφερειακός 
Τύπος στη νέα εποχή-Σχέση 
Κράτους και περιφερειακού 
Τύπου, το σύγχρονο ευρωπα-
ϊκό υπόδειγμα”. 

Την ημερίδα τίμησε με την 
παρουσία του ο πρόεδρος 
του Οργανισμού Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας κ. Παναγιώτης 
Τσίρης, ενώ διακεκριμένοι ομιλητές, όπως η Ευαγ-
γελία Βαγενά, Διευθύντρια του Οργανισμού Πνευ-
ματικής Ιδιοκτησίας και ο Γιώργος Ανδρέας Ζάννος, 
Διευθυντής του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης  

Έργων και Λόγου-ΟΣΔΕΛ ανέλαβαν να παρουσιά-
σουν 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 περιε-
χομένου στο ψηφιακό περιβάλλον παρου-
σίασαν ο Φραγκίσκος  Μονογυιός, CCO 
της  ADWEB, the digital hub και ο Νίκος 
Πανταζόπουλος,  Sales Executive  της ΑΤC, 
Athens Technology Center, προκειμένου να 
καταγραφούν οι δυνατότητες και τα εργαλεία 
που διαθέτουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρω-
σης στον κόσμο της νέας τεχνολογίας και 
την αναπροσαρμογής του μοντέλου προώ-
θησης και διαφήμισης. 

Ο Τρύφων Δάρας, Νομικός και ειδικός σε 
θεσμικά θέματα του Περιφερειακού Τύπου 
παρουσίασε τις αγκυλώσεις που διαχρονικά 
παρατηρούνται στη διανομή της κρατικής 
διαφήμισης και τις πραγματικές, αλλά και 
θεσμικές αλλαγές που απαιτούνται ώστε να 
χορηγούνται κατά το νόμο και δίκαια οι πό-
ροι του δημοσίου για την προβολή και την 
προώθηση. 

Τέλος, ο Αντώνης Σκαμνάκης, αναπλη-
ρωτής καθηγητής  του  τμήματος Δημοσι-
ογραφίας & Μ.Μ.Ε. του ΑΠΘ και η Ιωάννα 
Κωσταρέλλα, επίκουρη καθηγήτρια του τμή-
ματος Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. του Α-
ΠΘ παρουσίασαν τον τρόπο που επιλέγουν 
άλλες χώρες της ΕΕ να διαχειρίζονται, να 
διατηρούν και να προστατεύουν τις άμεσες 
και έμμεσες ενισχύσεις προς τον περιφερει-
ακό Τύπο, αναδεικνύοντας τη βαρύτητα που 
δίνεται στα κράτη μέλη της Ευρώπης για τη 
στήριξη του Τύπου, ως αδιαπραγμάτευτη 
«ασπίδα» προστασίας για την αμερόληπτη 
ενημέρωση και τη δημοκρατία. 

Τις εργασίες της ημερίδας τίμησαν με 
την παρουσία τους ο κ.Παναγής Σαμούρης, 
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας 
Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματεί-
ας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, η κ.Έλε-
να Σώκου, υπεύθυνη της Νέας Δημοκρατίας 
για τα Περιφερειακά Μέσα Ενημέρωσης και 
εκπροσωπώντας τις τρεις περιφερειακές 
Ενώσεις Συντακτών (ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΗΕΠΗΝ, 
ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε) ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΘ-
ΣΤΕ-Ε κ.Δημήτρης Χορταριάς.

Πιστοποίηση
 επαγγελματικών προσόντων 

και αναβάθμιση 
των εργαζομένων στον Τύπο

Με την ενεργό συμμετοχή ενδιαφερόμενων με-
ρών πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση εργασίας 
(1st workshop) που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ημε-
ρήσιων 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 δεξιοτή-
των για τους εργαζόμενους του 
κλάδου παρουσίασε ο απερ-
χόμενος πλέον, πρόεδρος του 
σωματείου Βαγγέλης Αθανασί-
ου και στη συνέχεια ο υπεύθυ-
νος Οικονομικού Αντικειμένου 
του έργου Γιώργος Τάραμας 
ανέλαβε να παρουσιάσει την 
Πράξη και την πρόοδο της υλο-
ποίησης.

Ακολούθησε  συζήτηση 
στρογγυλής τράπεζας, όπου η 
Ιωάννα Κωσταρέλλα, Επίκουρη 
καθηγήτρια του τμήματος Δημο-
σιογραφίας & Μ.Μ.Ε. του ΑΠΘ 
και ο Αντώνης Σκαμνάκης, Υ-
πεύθυνος Φυσικού Αντικειμέ-
νου Πράξης και Αναπληρωτής 
καθηγητής του τμήματος Δημο-
σιογραφίας & Μ.Μ.Ε. του ΑΠΘ 
συζήτησαν το ρόλο της τηλεκ-
παίδευσης στον κλάδο της α-
πασχόλησης, σε συνδυασμό με 
τις απαιτήσεις που δημιουργεί η 
σύγχρονη εποχή και η πανδη-
μία του covid-19, τα προβλήμα-
τα που διαπιστώνονται, οι ευ-
καιρίες που αναδεικνύονται για 
την αναβάθμιση δεξιοτήτων, οι 
προοπτικές εργασιακής κινητι-
κότητας, καθώς και οι τρόποι με 
τους οποίους αντιμετωπίζονται, 
μέσα από καλές πρακτικές και 

παραδείγματα που έχουν εφαρμοστεί.
Η διαλογική συζήτηση που ακολούθησε κατέδει-

ξε πώς σύγχρονα εργαλεία και διαδρομές, όπως η 
τηλεκπαίδευση και η πιστοποίηση επαγγελματικών 
προσόντων δίνουν τη δυνατότητα αφενός για τη 
γνωστική αναβάθμιση των εργαζομένων και αφετέ-
ρου για τη συνολική ποιοτική ενίσχυση του κλάδου.

Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα το Σάββατο 11 Ιουλίου 2020.

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησι-
ακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρη-
ματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρη-
ματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊ-
κό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους.»
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Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας 
(ΔΕΥΑΒ) που έχει την έδρα της στη Βέροια (οδός Κεντρικής 203) 

 
Προκηρύσσει 

 
Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κρι-

τήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει 
τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-
2016), με αντικείμενο την «Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης 
στον οικισμό Κωστοχωρίου του Δήμου Βέροιας» προϋπολογισμού 
€ 19.881,10 χωρίς ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Βέροια στα γραφεία της 
ΔΕΥΑΒ, οδός Κεντρικής 203, στις 27/07/2020, ημέρα Δευτέρα, με 
ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ. και 
ώρα λήξης την 11.00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές 
ή παραγωγοί του δημοπρατούμενου αντικειμένου, του εσωτερικού 
ή εξωτερικού, που εξασκούν επάγγελμα σχετικό με το είδος που 
γίνεται η δημοπρασία και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία εμποροβιο-
μηχανικά επιμελητήρια. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης 
στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (http://www.deyav.gr) ή / και να τα 
παραλάβουν από τα γραφεία του τμήματος προμηθειών της ΔΕΥΑB 
στον 2ο όροφο, οδός Κεντρικής, Βέροια, ΤΚ 59132, το αργότερο 
μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στον ιστότοπο του 
ΚΗΔΜΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (http://
et.diavgeia.gov.gr) καθώς στον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (www.
deyav.gr) , όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 
του Ν. 3861/2010, θα αποσταλεί στο ΕΒΕ Ημαθίας, θα αναρτηθεί 
στους Πίνακες Ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και του Δήμου Βέροιας   

Η συμπλήρωση του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
της Δ.Ε.Υ.Α.Β. είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.  

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπο-
ρούν να επικοινωνούν στο τηλ. 23310 78814. 

Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική 
γλώσσα. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ 
 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

Το δημοσιογραφικό έργο του Περιφερειακού Τύπου 
στη νέα εποχή απασχόλησε την ημερίδα του ΣΗΠΕ



Χάντμπολ
ΣτηΘεσσαλονίκηητελικήφάσηΝεανίδων

Μετά την αιφνίδια αύξηση κρουσμάτων
κορονοϊου στηνΠεριφερειακή Ενότητα Κο-
ζάνης, ηΕπιτροπήΑνάπτυξης -με γνώμονα
πρωτίστως την υγεία των αθλητριών, ειση-
γήθηκεστηνΟμοσπονδία τηνμεταφορά της
έδρας της τελικής φάσης τουΠανελληνίου
ΠρωταθλήματοςΝεανίδων.

Έτσι η διοργάνωση θαπραγματοποιηθεί
στη Θεσσαλονίκη
τοδιάστημα27-30
Ιουλίου2020μευ-
πεύθυνοσωματείο
το ΑΕΠ Πανόρα-
μα.Οιτελικέςφάσειςμικρώνηλικιώνθαδιεξαχθούνστιςπαρακάτωημερομηνίες,
περιοχέςκαιμεταακόλουθαυπεύθυνασωματεία:Εφήβων21-24Ιουλίου,Αθήνα
(ΑΕΚ),Κορασίδων21-24Ιουλίου,Θεσσαλονίκη(ΑΕΣΧΠυλαίας),Νεανίδων27-30
Ιουλίου,Θεσσαλονίκη (ΑEΠΠανόραμα),Παίδων 2-5Αυγούστου,Θεσσαλονίκη
(ΦοίβοςΣυκεών),Νέων6-9Αυγούστου,Αργολίδα(ΔιομήδηςΆργους).

ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιο τηςΑ.ΕΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙ-
ΑΣανακοινώνει ότι λόγω των καινούργιων κανονι-
σμών της Γενικής ΓραμματείαςΑθλητισμού και των
νέων δεδομένωνπου έχουνπροκύψει  θαπραγ-
ματοποιήσει έκτακτη γενικήσυνέλευση-εκλογές (οι-
κονομικός-διοικητικός απολογισμός και ανάδειξη

διοικητικού συμβουλίου) τηΔευτέρα  20/07/2020
στην αίθουσα τουπολιτιστικού ΣυλλόγουΠοντίων
ΑλεξάνδρειαςκαιΠεριχώρων19:00-21:00μμ

Οι εγγραφές νέων καιπαλαιώνμελών της ομά-
δαςκαθώςκαιοιυποψηφιότητεςθαπραγματοποιη-
θούνμέχριτομεσημέριτηςπαρασκευής17/07/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνήσουνστα εξής τηλέφω-
να: 6933815957( Τέλης Πανατα-
ζόπουλος), 6977437453 (Στοιος
Αντώνης).
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Ο Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας ανα-
κοίνωσε οτι για ακόμη μια χρο-
νιά ο προπονητής Σωκράτης 

Τζιουμάκας θα βρίσκεται στο πάγκο 
της ομάδας. Αναλυτικά αναφέρει:  «Η 
διοικούσα επιτροπή του Α.Π.Σ. Φίλιπ-
πος Βέροιας βρίσκεται στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσει την ανανέωση 
της συνεργασίας με τον προπονητή 
της ανδρικής ομάδας, κ. Σωκράτη Τζι-
ουμάκα για και για τη νέα αγωνιστική 
περίοδο 2020-2021.

Μετάτηνάριστησυνεργασίαπουείχεμετηδιοί-
κηση,τουςαθλητέςκαιτοτεχνικόεπιτελείοο54χρο-
νος«αρχιτέκτονας» της επιτυχημένης χρονιάς,που
οδήγησε την ομάδα μας στην κατάκτηση του τίτ-
λου τηςΑ2Ανδρών και στην ιστορική άνοδοστην
Volleyleague, παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιάστο«τιμόνι»τηςομάδας,ωςελάχιστοδείγμα
τηςεκτίμησήςκαιεμπιστοσύνηςμαςστοέργο,αλλά
καιστοξεχωριστότουήθος.

ΤηνέαχρονιάστοΦίλιπποΒέροιαςοκ.Τζιουμά-
καςθασμίξειξανά“αγωνιστικά”μετου,τουςδιεθνείς
άσους Γιώργο και Στέλιο, οι οποίοι θαβρεθούν και
πάλιυπότιςτεχνικέςοδηγίεςτουπατέρατους.

Τελευταία φορά που τα μέλη της οικογένειας

συνυπήρξανσεμιαομάδα,ήταν το2013,ότανστα
χρώματα τουΗρακλήΘεσσαλονίκηςπανηγύρισαν
στηνΑργυρούπολητηνκατάκτησητουΠανελληνίου
ΠρωταθλήματοςΠαίδων.

Ευχόμαστε στον κ. Τζιουμάκα μια νέα χρονιά
γεμάτη υγεία και καλή επιτυχία στη νέα, δύσκολη,
προσπάθειαγιαμίααξιόλογηπορείατηςομάδαςστα
«σαλόνια»τουελληνικούβόλεϊ».

Η ΔΕ του 
τμήματος 
καλαθο-

σφαίρισης του 
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ με 
χαρά ανακοινώ-
νει την απόκτη-
ση του Σωτήρη 
Ντόβα για την 
αγωνιστική σαι-
ζόν 2020-21. Ο 
31χρονος αθλη-
τής (17/1/1989) με 
καταγωγή από τη 
Μελίκη Ημαθίας 
έχει ύψος 1.90 
και αγωνίζεται 
στις θέσεις του 
point/shooting 
guard. Ο Σωτή-
ρης έχει αγω-
νιστεί στην ομάδα μας και κατά το 
παρελθόν για 2 σαιζόν, με τελευταία 
αυτή της σαιζόν 2010-11 στο πρωτά-
θλημα της ενιαίας τότε Β’ Εθνικής.

Έκτοτε, έχει αγωνιστεί στονΑρκαδικό, στοΑ-
γρίνιο,στονΗρακλήΚοζάνης,στουςΔιόσκουρους
Κοζάνηςκαιγια2σαιζόνμετονΧαρίλαοΤρικούπη
στηνΑ2 Εθνική. Τη σαιζόν που μόλις τελείωσε
ηγήθηκε τηςπροσπάθειας της ομάδας τουΒίκος
ΠΑΣΓιάννεναστηνεπιτυχημένηπορείατηςγιατην
άνοδοστηνΑ2, όντας έναςαπό τους καλύτερους
παίκτεςτηςκατηγορίας.Πιοσυγκεκριμένα,οΣωτή-
ρηςαγωνίστηκεσε17αγώνες, έχονταςμέσοόρο

17,3ppgμε60εύστοχατρίποντα,8εκτωνοποίων
στοπαιχνίδιτηςομάδαςτουσταΓρεβενάεναντίον
τουτοπικούΠρωτέα.

Πάγιααρχήμαςαποτελεί,ότανφυσικάοισυν-
θήκες το ευνοούν, η ενδυνάμωση του τοπικού
στοιχείου και η στελέχωση της ομάδας μας με
αθλητέςυψηλούεπιπέδουαπότονομόμαςήκαι
απόόμορουςνομούς.

Στην περίπτωση του Σωτήρη αυτό αποτελεί
τρανή επιβεβαίωση. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν
πίσω στα μέρη του και του ευχόμαστε να είναι
υγιής,ναχαρείτομπάσκετκαιναβοηθήσειμετις
παραστάσεις και την εμπειρία του την ομάδαμας
ναείναιανταγωνιστικήστοπολύαπαιτητικόκαιιδι-
αίτεροπρωτάθληματηςΑ2Εθνικήςπουείναιπρο
τωνπυλών.

Μετάτηνεπιτυχημένηχρονιά,
στο«τιμόνι»τουΑ.Π.Σ.Φίλιππος
Βέροιαςγιαακόμημιασεζόνο

προπονητήςΣωκράτηςΤζιουμάκας

ΜπάσκετΑ2
Ο Σωτήρης Ντόβας

στον Φίλιππο Βέροιας

Α.ΕΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έκτακτη γενική συνέλευση

Εκλογές τη Δευτέρα 20/07 /2020



Αγία Σοφία: 
Ξηλώθηκε η ταμπέλα 

του μουσείου 
- Άρχισαν οι εργασίες 

μέσα στο ναό

Στο ξήλωμα της ταμπέλας της Αγίας Σοφίας παρέστη και ο διευθυντής της ασφά-
λειας 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 ί-
διο 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 κόμ-
ματος 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, αλ-
λά ερευνούμε αν έχουν αναπτυχθεί νέες τεχνικές. Και η δεύτερη είναι, 
όπως σε ορισμένα μουσεία στην Ευρώπη υπάρχουν συστήματα συ-
σκότισης που χρησιμοποιούνται για μια ορισμένη περίοδο χωρίς να 
καταστρέψουν το έργο τέχνης, να φέρουμε και να χρησιμοποιήσουμε 
κι εμείς τον ίδιο τρόπο».
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Το Σαββατοκύριακο 11-12 Ιουλίου 
2020 οι Βεροιώτες παλιοί πρόσκοποι 
οργάνωσαν ελεύθερο, χαλαρό κατα-
σκηνωτικό διήμερο στην Καλλιπεύκη 
του Ολύμπου, σε υψόμετρο 1050 μέ-
τρων. Στο Θεσσαλικό αυτό βουνοχώρι 
ο Ελληνικός Προσκοπισμός το 1995 
οικοδόμησε με την βοήθεια του αείμνη-
στου Παναγιώτη Δημητρακόπουλου, 
εκδότη της θεσσαλικής εφημερίδος «Ε-
ΛΕΥΘΕΡΙΑ», έναν τόπο πλασμένο για 
Προσκοπική ζωή ανάμεσα στα έλατα 
και τα ρόμπολα. Το ομώνυμο Προσκο-
πικό κέντρο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».

Η παλιά ονομασία του χωριού ή-
ταν «Νεζερός», από σλαβική ρίζα που 
σημαίνει λίμνη και ίσως έλος. Μέχρι 
το 1911 υπήρχε στην περιοχή η λίμνη 
Ασκυρίδα ή Ασκουρίδα, η οποία απο-
ξηράνθηκε και έδωσε 5.500 καλλιερ-
γήσιμα στρέμματα. Το σημερινό όνο-
μα 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 πραγμα-
τοποιούνται πεζοπορικές και οδικές δια-
δρομές, ποδηλασία βουνού, αλεξίπτω-
το πλαγιάς & αιωρόπτερο.

Δεκατέσσερις παλαιοί πρόσκοποι 
και παιδιά τους, αφού διαβήκαν το «βα-
ρυτικό πεδίο» των Λειβήθρων, πέρα-
σαν 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 ύ-
στερα έκπληξη η μια μετά την άλλη. Α-
πέραντο πευκοδάσος και ήχοι παραδεί-
σου. Σπάνια πουλιά, ρυάκια, πεδιάδες 
με ηλιοτρόπια και παπαρούνες. Οξιές, 
βελανιδιές και έλατα. Τοπίο βγαλμένο 
από ταινία.

Εκεί τους περίμενε ο αρχηγός του 
κατασκηνωτικού κέντρου «ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑ» Κώστας Λαμπρούλης ο οποίος 
πρόσφερε στον Βεροιώτικο Προσκοπι-
σμό κατά την διάρκεια της στρατιωτι-
κής του θητείας πριν από 40 περίπου 
χρόνια.

Το Προσκοπικό κέντρο «ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑ» παρέχει κοιτώνες, δασικά περί-
πτερα, εκκλησάκι, πλήρη εξηλεκτρισμό, 
υποδομή μαγειρικών ανέσεων και άνε-

τη παραμονή.
Στην Καλλιπεύκη οι ορεσίβιοι Θεσ-

σαλοί 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. Ξέ-
νοι και  Έλληνες φυσιολάτρες στήνουν 
τις σκηνές  τους δίπλα στις γάργαρες 
πηγές.

Το μεσημέρι της Κυριακής οργα-
νώθηκε 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 γάρ-
γαρο και παγωμένο νερό, γνωστή ως 
«Βρύση του Κατή» και βέβαια η ομώ-
νυμη ορεινή και όχι φυσική λίμνη που 
αποτελεί έκπληξη για τους περιηγητές 
του Κάτω Ολύμπου.

Η περιοχή είναι γνωστή ως «διε-
θνές» γιατί συναντιούνται 
τα σύνορα των χωριών 
Σκοτίνας, Καλλιπεύκης, 
Κρανιάς, Παντελεήμονα, 
Πούρλιας, Αιγάνης. Το ό-
νομα «κατής», σημαίνει 

Τούρκος δικαστής. Σύμφωνα με την 
παράδοση, κάποιος Τούρκος δικαστής 
που δίκαζε τις υποθέσεις των κατοίκων 
των γύρω χωριών κάθισε να ξαποστά-
σει στην βρύση και πέθανε πίνοντας 
από το παγωμένο νερό της βρύσης. 

Η περιοχή της λίμνης αποτελεί ιδι-
αίτερο προορισμό για τον επισκέπτη, 
που θέλγεται από την ομορφιά της φύ-
σης.

Περιλαμβάνει εκτεταμένο κλειστό 
δάσος με μεγάλη αισθητική και οικολο-
γική 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 τουρκο-
κρατίας σε αυτήν την περιοχή γινόταν 
δύο και τρείς φορές κατά την διάρκεια 
του καλοκαιριού μεγάλες εμποροπανη-
γύρεις και ζωοπανηγύρεις. Οι κάτοικοι 
των γύρω χωριών έφερναν αυτά που 
ήθελαν να πουλήσουν και τα εμπορευ-
όντουσαν ή τα αντάλλασσαν, επίσης 
γίνονταν αγώνες και συνοικέσια. Το πα-
νηγύρι 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.

Ευχαριστήριο 
του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας

Το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο 
οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές 
της ειδικότητας Κομμωτικής Τέ-
χνης του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας, 
ευχαριστούν:

• τους μαθητές, τους γονείς 
και τους εκπαιδευτικούς των 
σχολείων

• τους συμπολίτες μας
• τους επαγγελματίες κομμω-

τές-τριες
• τον Δήμο Βέροιας
που δώρισαν κοτσίδες και 

στήριξαν την συμμετοχή των 
μαθητών μας στο πρόγραμμα 
δωρεάς μαλλιών «Χάρισε δύνα-
μη» του πανελλήνιου συλλόγου 
γυναικών με καρκίνο του μα-
στού «Άλμα Ζωής», με στόχο 
την παροχή περουκών σε γυ-
ναίκες 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 επι-
κοινωνίας 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 κρατημέ-
νες, 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 συνεχι-
στεί και το επόμενο σχολικό έτος 2020-2021.

Κατασκηνωτικό διήμερο 
των παλιών προσκόπων Βέροιας 
στην Καλλιπεύκη του Ολύμπου
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Νέος πτυχιούχος 
στο Δημοτικό Ωδείο Νάουσας

Μετά από επιτυχείς τελικές εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού, πή-

ρε το πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής με παμψηφεί Άριστα, ο Αναστάσης Μωϋσιάδης, μαθητής του καθηγητή 

βυζαντινής μουσικής του Ωδείου κ. Κυριάκου Χατζηστυλλή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ               Βέροια,   14-7-2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       Αρ. Πρωτ.: 13138
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ                                                          
Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 46 Πληροφορίες : Α. Ρητά                                                      
Τηλέφωνο : 2331350552 FAX : 2331350515

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020
Για  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου. 
Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει , με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  δεκατεσσά-
ρων  (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 
του Δήμου Βέροιας, που εδρεύει στη Βέροια Ν. Ημαθίας και συγκεκρι-
μένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβα-
σης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

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:  Μη-
τροπόλεως 46, 59132 Βέροια, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσω-
πικού 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 επισυνά-
πτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολο-
γιζόμενες 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 ανάρτη-
ση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέ-
ρω 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 (Α-
ΔΑ: 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

 

                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                      Βέροια,   14-7-2020 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                        Αρ. Πρωτ.: 13138 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                              

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ                                                           

Ταχ. Δ/νση    : Μητροπόλεως 46                                             

Πληροφορίες : Α. Ρητά                                                       

Τηλέφωνο     : 2331350552                                     

FAX              : 2331350515       

                

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    ΣΟΧ    1/2020 
 
 Για  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.  

 

           Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, συνολικά  δεκατεσσάρων  (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών 

αναγκών του Δήμου Βέροιας, που εδρεύει στη Βέροια Ν. Ημαθίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά 

υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα 

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 

101 Δήμος Βέροιας Βέροια 
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ(JCB)-101 

HP 

8 μήνες 1 

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 
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ΗΕλληνικήΒιομηχανίαΧυμώνΚ.ΔέδεςΑΣΠΙΣΑΕ,μιααπότις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίαςφρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,γιατηνκάλυψηθέσεωνεργασίαςδιαφό-
ρωνειδικοτήτωνστοεργοστάσιοτηςστοΖερβοχώριΗμαθίας.

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

αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας

(www.aspis.gr)ήαπευθείαςσταγραφείατηςεταιρείαςστοΖερβο-
χώριΗμαθίας.

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

έγγραφααπαιτείταιμιααπλήφωτοτυπία.
ΕπιπλέονπληροφορίεςΔ/νση:ΖερβοχώριΗμαθίας,59034

Τηλ:+30–2332303100,ΤμήμαΠροσωπικού:καΑλέκαΜπαράκου

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

Ιούλιος 2020
Τοσυνεργείοεπιφυλακής

τηςΔΕΥΑΒκατάτοδιάστη-
μααπό15-7-2020 μέχρι

19-7-2020 θαείναιτοεξής:
Αυτόματοςτηλεφωνητήςβλα-

βών:τηλ.2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ
13/07/2020 έως 17/07/2020

ΣτοΔημοτικόΙατρείοτουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίεςΠρω-
τοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείαςσε ανασφάλιστους και άπορουςπολίτες του
ΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπληροφορίεςκαι
ραντεβούγιαόλαταιατρείαοιενδιαφερόμενοιμπορούννατηλεφωνούνστο
τηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809ήναεπισκέπτονταιτοΔημο-
τικόΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιοκάτωαπότογήπεδοτης
Βέροιας.

Πέμπτη 16-7-2020
16:00-21:00ΑΝΑΣΤΑ-

ΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από
βενζινάδικοΓαλάνη)23310-
73324

16:00-21:00ΦΥΤΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑ-
ΝΙΟΥ3(απέναντιαπόμάρ-
κετΓαλαξίας)23310-75180

19:00-21:00 ΠΙΣΚΙΛΙ-
ΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟ-
ΠΟΛΕΩΣ2023310-23416

21:00-08:00ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-
ΩΣ2023310-23416

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.) 

 
 

 
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 
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ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό15-5-2020έως30-6-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάου-
σας

Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γ ια αγορά
γκαρσονιέραστο κέντρο και
Καλλιθέα, με ασανσέρ, 1ος
καιάνω,μέχρι20.000ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη κα-
τοικία του ‘71, 140 τ.μ. συ-
νολικά, κάτω απόΠιερίων,
εντός οικοπέδου, 55.000

ευρώ. Τηλ.: 6945 122583
EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη οι-
κοδομήαπό100 τ.μ.περί-
που ο κάθε όροφος, κοντά
στη ΜΕΒΓΑΛ. Τηλ.: 6971
706894.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙστον κεντρικό δρό-
μοτουΔιαβατούμαγαζί111
τ.μ.Τιμήσυζητήσιμη.Τηλ.:
6942067283κοςΓιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα63
τ.μ. μεπατάρι και υπόγειο
στηΒέροια,οδόςΤρύφωνος
3.Τηλ.:6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία
κοντάστο 7οΔημοτικό, 75
τ.μ., με υπόγειο 75 τ.μ. και
οικόπεδο 200 τ.μ., 48.000
ευρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙπωλείταιοικό-
πεδο433μέτρα(περιφραγμένο
αμπέλι).Τιμή22.000ευρώ.Τηλ.:
6971879698.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,μεγάληευ-
καιρία,πωλείται οικόπεδο2
στρ.,οικοδομήσιμο,μεθέα,σε
ήσυχητοποθεσία.Τιμή25.000
ευρώ.Τηλ.:6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδοστη
ΜέσηΒέροιας,6στρέμματα,
τιμή130.000 ευρώ (συζητή-
σιμη). Κιν.: 6972913645 κ.
Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα επιπλωμένη, Πλα-
τεία Ωρολογίου, οδόςΜια-
ούλη17,Βέροια.Τηλ.: 6977
174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένηκομπλέ
,γκαρσονιέρα30τ.μ.,κατασκευή1982,1χώρος
,2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιά,ανακαινι-
σμένηκομπλέ,σεάψογηκατάσταση,συνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,ατομικήθέρμανση
μεκλιματιστικόκαιμεμίαντουλάπα,ενοίκιο150€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106563 ΚΕΝΤΡΟ, Ξενοικιάζεται
Studio35τ.μ.,1ουορόφουυπερυψωμένου,
σεάριστηκατάσταση,αποτελείταιαπόέναν
μεγάλοενιαίοχώροκαιWC,βρίσκεταισεπολύ
κεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου,σεπολύκαλήτιμήμόνο:170€.Θαείναι
ελεύθεροαπό1/08/2020.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23771 -ΣΤΟΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας
40τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1
Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα,Μπάνιομερικώς
επιπλωμένη.Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,ΘέρμανσημεκλιματιστικήΤιμή:
200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24438ΣΤΗΒΕΡΟΙΑπεριοχήΑνοίξε-
ως,ενοικιάζεταιμερικώςανακαινισμένηγκαρ-
σονιέρα50τ.μ.,μεκαλήκουζίνακαιμπάνιο
κατασκευή1972,1υ/δ,3οςόροφος ,χωρίς
ασανσέρ,μεατομικήθέρμανσηκαιελάχιστα
κοινόχρηστα,καινούργιασυνθετικάκουφώματα
καιενοίκιομόνο180€.Θαείναιελεύθεροαπό
20/7/2020.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106569ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεταιΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας75τ.μ.στον5οόρο-
φο,Ρετιρέ,με2υ/δ,σαλόνι,ανακαινισμένηκου-
ζίνα,μπάνιο,έχειατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
επιπλωμένοκομπλέ,μεηλεκτρικέςσυσκευές
καιπλυντήριορούχων,μεμίαντουλάπα,δια-
μπερές,βλέπεισεμεγάληανοιχτωσιά,ηλιόλου-
στοιχώροι,κουφώματααλουμινίουσυρόμενα,
μεανελκυστήρα,ηλιακόθερμοσίφωνα,σεπολύ
κεντρικόσημείο,μίσθωμα350€.Πληροφορίες
μόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115202ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Διαμέρισμα77
τ.μ.,καθ.και87τ.μ.μικτάκατασκευή1980,2
υ/δ,4οςόροφος,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,
ανακαινισμένοπολυτελώς ,άψογασυντηρη-
μένο,καταπληκτικόδιαμέρισμα,σεεξαιρετική
κατάσταση,σύγχρονεςπροδιαγραφές , και-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
απίστευταεργονομικό,οιχώροιτουλειτουργικοί,
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου, επιπλωμένο
,μεανελκυστήρα,μεδύοντουλάπες,μεηλι-
ακόθερμοσίφωνα,μεκλιματιστικό ,μεπολύ
μεγάληβεράντα, μεθωρακισμένηπόρτα,με
πολύωραίομπάνιο,γιααπαιτητικούςμισθωτές,

γωνιακό,τιμή280€.
ΚΩΔ:106507ΕΛΗΑ,Διατίθεταιέναωραι-

ότατοΔιαμέρισμα80τ.μ.σεΗμιόροφο,με2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,κομπλέεπιπλωμένο,
μεηλεκτρικέςσυσκευές,ηθέρμανσηείναιμε2
κλιματιστικάInverter,μεπολύμοντέρναδιακό-
σμηση,διαμπερές,μεμίαντουλάπα,θωρακι-
σμένηπόρταεισόδου,ηλιακόθερμοσίφωνα,σε
πολύκαλήτοποθεσία,μηνιαίομίσθωμα380€.
ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23712-ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙανακαινισμένοΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας98τ.μ.μικτάκαι88τ.μ.καθ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένοτο1968καιδιαθέτειΑτομική
θέρμανσηΠετρελαίου,ΑπεριόριστηΘέα,Κου-
φώματαΑλουμινίου,ΠόρταΑσφαλείαςμετρί-
αινα,Ανελκυστήρα,A/C,Έπιπλα,Διπλάτζάμια
-Τιμή:270€.

Κωδ:12742-ΚΑΛΛΙΘΕΑΕνοικιάζεταιπο-
λύάνετοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.μικτάκαι78τ.μ.καθ.ευρισκόμενοστον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2υ/δ,σαλονοκουζίνα
,μπάνιοκαιαποθήκη.Είναικατασκευασμένο
το1995,έχειΚουφώματαΑλουμινίου,μεδιπλά
τζάμια,χωρίςθέρμανση,Αποθήκη4τ.μ.,,Τιμή
200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύ-
θεροαπό1/08/2020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                 
Κωδ:14039-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστηνοδόΣα-

λαμίνοςμίαΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
100τ.μ.ισόγειασεσχετικάκαλήκατάστασημε
οικόπεδο600τ.μ..Αποτελείταιαπό2-3Υπνο-
δωμάτιασαλονοκουζίνακαιμπάνιοΔιαθέτει
επίσηςθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιοκαιμία
μεγάληαποθήκη.-Τιμή:220€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοπο-
θέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικαμινάδα),
επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλάπες
,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακόθερ-
μοσίφωνα,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,350€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας   ,

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24763ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 35 τ.μ.,

κατασκευή2000,μεδύοχώρους ,3οςόρο-
φος,καινούργιοεντελώς,σεάψογηκατάσταση,
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,άψογα
συντηρημένο,μεωραίαδιαρρύθμιση,μευδραυ-
λικόανελκυστήρα,κεντρικότατο,μεμίσθωμα
τα200€.

Κωδ:24716-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνε-
όδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.
κομπλέεπιπλωμένο1ουορ.Αποτελείταιαπό

2Χώρουςκαιδικότουwcαλλάκαιμεκουζινάκι
.Είναικατασκευασμένοτο2005καιδιαθέτει
θέρμανσημεκλιματιστικό,τακουφώματατου
ΣυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια,πόρταθωρακισμένη
,μεΑνελκυστήραμεγάλο,A/C,Τιμή:250€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑνελκυ-
στήρα-Τιμή:170€.

Κωδ:24748ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1981καιδιαθέτεικουφώ-
ματασυνθετικά,μεέπιπλακαιμεδιπλάτζάμια
-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-

τάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,μεμεγάληπρόσοψησεκε-
ντρικόδρόμο,σεσημείομεγάληςπροβολής
καιεμπορικότητας,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεμηνιαίομίσθωμα220€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106195ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα105τ.μ. Ισόγειοκαι20τ.μ.πατάρι,
μεπολύμεγάληβιτρίνα,σπάνιαςπροβολής,
σεεμπορικόδρόμο,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεWC,μίσθωμαπολύλογικόμόνο
500€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:1112-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστονπεζόδρο-
μοκατ ́αποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας160τ.μ.αναλυτικάμε60τ.μ.ισόγειο,
60τ.μ.υπόγειοκαι40τ.μπατάρι,μεπολύμε-
γάληβιτρίνα,σπάνιοτοσημείοκαιηευκαιρία
μοναδική.Υπόδειξημόνοσεσοβαρόενδιαφε-
ρόμενομισθωτή.Τιμή:1.200€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106447-ΠΙΕΡΙΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΝεόδμητοΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
172τ.μ.Ισόγειοκαι172τ.μ.Υπόγειο.Είναικατα-
σκευασμένοτο2005,διατίθεταιγιαπολλαπλές
χρήσεις, ιδανικόγιαγραφειακούςχώρους,με
πολύμεγάληβιτρίνακαιπροαύλιοχώρο,Τιμή:
550€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβασημε
μηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό
2υ/δ ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο2006καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Διαθέτειαπερι-
όριστηθέα,ταδεκουφώματατουείναικαινούρ-
γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

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

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλο-
νοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995καιδιαθέτειθέρμανσημεσόμπαη
ότιάλλοθελήσειοαγοραστής,έχεικαινούργια
κουφώματααλουμινίουμεδιπλά τζάμια,και
ανελκυστήρα,έχειεπίσηςπάρκινγκπυλωτής,
αποθήκημέσακαιηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:
50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟροφο-
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.στον
5οόροφοΡετιρέ,αποτελείταιαπό3υπνοδω-
μάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευα-
σμένοτο1997καιδιαθέτειθέρμανσηατομική
μεκλιματιστικό,απεριόριστηΘέαστονκάμπο,
κουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηλιακό
θερμοσίφωνα,θωρακισμένηπόρταεισόδου,
ανελκυστήρα,μετέντες,κλειστόπάρκινγκ18τ.μ.
καθώςκαιμιααποθήκη9 τ.μ.,σεπολύκα-
λήγειτονιά,άνετοιχώροι,σετιμήπροσφοράς
95.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενοαγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι

υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικής επιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένητο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,Έχει
απεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιποδόμησης
οικοπέδουκαικήπο,Τιμήμόνο30.000€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκα-
τοικίαστοΛοζίτσι συνολικάσεδύοεπίπεδα
220τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευή
τηςέγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλ
στονπρώτοόροφο ,ανοιχτωσιά,εξαιρετικής
κατασκευής,γεωμετρικάδομημένο,ηλιόλουστοι
χώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύκαλή
τιμήμόνο:300.000€.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.μεανε-
ξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.,κατα-
σκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,με
πολύμεγάλεςβεράντες,άψογασυντηρημένο,
χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοποθέτησης
γιατζάκιήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα),επιπλω-
μένο ,μεαποθήκη ,μεδύοντουλάπες ,με
ηλεκτρικέςσυσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,
εντυπωσιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοιχώ-
ροι,μεδύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγ-
ματικήςευκαιρίαςμόνο130.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας,πωλεί-
ταισπάνιαΒίλα400τ.μ.,συνολικάσετρίαεπίπε-
δα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάστασηεξαιρετική
,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση,πολύαυ-
στηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,γεωμετρικά
δομημένη,γιαπολύαπαιτητικούςαγοραστές,
επιβλητικήστηνόψη,μεαρμονικέςαναλογίες,
διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,ψησταριά,ενερ-
γειακότζάκι,μιαμεγάληαποθήκηκαιέναδεύτερο
διαμέρισμαξενώναστοισόγειο,μεδιπλόγκαράζ
κλειστόκαιάλλαδύογκαράζέξωσκεπαστάμε
ντουλάπεςπαντού,διαθέτειδρύιναδάπεδαστα
υπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευκόμάρμαρο
Βεροίαςστοσαλόνι,αλουμινίουκουφώματαμε
θερμογέφυρακαιμεδιπλάτζάμιακαι3μπάνια.
Τοοικόπεδοτουείναι5680τ.μ.περιφραγμένο,
ζητούμενοτίμημα380.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σευ-
πόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρομε
εύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1οςΥπε-
ρυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου
-Τιμή:12.000€.

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιογραφείο
39τ.μ.καιμε17,5τ.μ.αποθήκηστουπόγειο
1οςόρ.ψηλός οικοδομήτου1999,σεπολύ
καλήκατάστασηκαισεεξαιρετικάκαλήτιμή,χω-
ρίςθέρμανση.Πρόκειταιγιαέναπολύφωτεινό
καιγωνιακόακίνητοστοκέντροτηςπόλης,με
ανοιχτωσιάμπροστάτου,Τιμή28.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά
τζάμια-Τιμή:54.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-

στημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώρος,Ι-
σόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρή-
σεις,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σεπολύκαλή
τιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή20.000€.

Κωδ:105093-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςε-
πιφάνειας114τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1979καιδι-
αθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,Τιμή:18.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ

πριντουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολικής
επιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθωμένο,
μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθε-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,μόνο15.000€.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ.12734ΑΓΚΑΘΙΑΗΜΑΘΙΑΣπωλείται
οικόπεδο4.420τ.μ.τ.μ.,μέσαστοχωριό,εντός
σχεδίουάρτιοκαιοικοδομήσιμο,με ,σεπολύ
καλήγειτονιάμόνο45.000€όλομαζί.Πωλείται
καιτομισόστις25.000€Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:12811-ΣΤΑΥΡΟΣΗΜΑΘΙΑΣΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙημιτελέςμεγάλοκαι ακατοίκητοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας156τ.μ.στον1ο
όροφομεμοναδικήθέα,σπάνιαανοιχτωσιά,
επιβλητικόμε4υ/δκαιπολύάνεση.Πωλείται
σετιμήσπάνιαςευκαιρίαςμόνο42.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΟΑΓΡΟΤΙΚΟΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΒΕΡΟΙΑΣ«VENUS
GROWERS»ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙΓΙΑΤΗΝΚΑΛΥΨΗΘΕΣΕΩΝΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣΤΩΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣΚΑΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΚΑΙ

ΔΕΧΕΤΑΙΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΑΤΙΣΠΑΡΑΚΑΤΩΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α)ΕργατώνΠαραγωγής
Β)Αδειούχωνκαιβοηθώνχειριστώνκλαρκ
Γ)ΤεχνίτηήΑρχιτεχνίτηήΕργοδηγούΜηχανικούεγκαταστάσεων

2ηςειδικότητας
Δ)ΑρχιτεχνίτηΜηχανικού εγκαταστάσεων4πς ειδικότητας-(Θερμαστή)Ε)Τεχνίτη ή

ΑρχιτεχνίτηήΕγκαταστάτηΗλεκτρολόγουΑ’Ειδικότητας

ΤΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑΤΗΝΥΠΟΒΟΛΗΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙΤΑΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):

1.ΔΕΛΤΙΟΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2.Α.Φ.Μ.(εκκαθαριστικότηςεφορίαςηβεβαίωσηαπόδοσηςΑ.Φ.Μ.),
3.ΑΡΙΘΜΟΣΜΗΤΡΩΟΥΙΚΑ
4.Α.Μ.Κ.Α.
5.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΓΕΙΑΣ(επικυρωμένοαντίγραφο)
6.ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΤΡΑΠΕΖΑΣΠΕΙΡΑΙΩΣ(πρώτοςδικαιούχοςοεργαζόμενος),
7.ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΚΑΤΟΙΚΙΑΣ(απόλογαριασμόΔΕΗήτηλεφωνίας)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΣΤΟΝΟΓΑ:
ΑσφαλιστικήενημερότηταΟΓΑ
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣάδειεςπαραμονήςκαιεργασίαςκαι
-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑΤΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ:
-Άδειαχειριστήήβοηθούχειριστή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:2331023311,2331070663εσωτερικό144ή141ή146
Mail:venus@venusgrowers.gr

ΗΕΤΑΙΡΙΑCOVERJEANSΙΚΕαναζητάΠω-
λητή-τρια για κατάστημα ενδυμάτων με προ-
ϋπηρεσία στο χώρο της μόδας, ενημερωμένο
με τις σύγχρονες τάσεις, με επικοινωνιακό και
οργανωτικόπνεύμα,άριστηγνώσηΑγγλικώνκαι
Η.Υ,έως40ετώνγιαθέσηπλήρουςκαιμερικής
απασχόλησης. Για αποστολή βιογραφικού
vageliscover@gmail.com.Επικοινωνια: 6932
627614.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έ-
μπειρο προσω-
πικόγιαναεργα-
στείσταψητοπω-
λεία«ΓΙΑΝΝΗΣ».

Πληρ. τηλ.:
23310 25170 &
25178.



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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρης
ανακαιν.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΚΕΝΤΡΟΔιατηρητεομε3ΔΣΚκαιαδειααπόαρχαιολογια
γιαεργασιεςμονο25000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220
τ.μ58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,με
θερμ/τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας380€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚΚοπλαμ,πορταασφαλειαςΘερμ/τες300€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟστηναγορα50€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο2οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330
ΚΕΝΤΡΟΣτουντιοεπιπλωμενο150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο2000μ.
απόπαραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΟικοπεδο450τ.μμεθεαΘαλασσαα-
ποστ.1800μ,15000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€

Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ04750τ.μ35000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανι-
κομόνο28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
τωρα15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιου
μαθησηκτλπ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανι-
δα50τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟΣΤΗΝΑΓΟΡΑ50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρει-
α,ινστιντουτα,κτλπ349€
ΓΚΑΡΑΖ(θεση)ΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗτ.μ60€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη ΧαρίεσσαΝαούσης

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ:

A)ΕΡΓΑΤΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-Άνδρες,Γυναίκες
B)ΛΟΙΠΕΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
·ΓΕΩΠΟΝΟΣ
·ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
·ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΒΟΗΘΟΙΧΕΙΡΙΣΤΕΣΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
·ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
·ΒΟΗΘΟΣΛΟΓΙΣΤΗ
ΗΕΤΑΙΡΕΙΑΔΙΑΘΕΤΕΙΙΔΙΟΚΤΗΤΟΛΕΩΦΟΡΕΙΟΜΕ-

ΤΑΦΟΡΑΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστον

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

Από την εταιριαKORMOS EMPORIKI με έδρα τη
Βέροιαζητείται,νέοςήνέαμεγνώσειςλογιστικήςκαιαγ-
γλικώνγιαάμεσηπρόσληψη.Αποστολήβιογραφικωνστο
kormosemp@gmail.com.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο

Ακροπόλεως, στην καινούργια
γέφυρα «Κούσιου». Τηλ.: 6984
108684.

ΠΙΝΔΟΥ&ΕΜ.ΠΑΠΠΑγω-
νία ενοικιάζεται κατάστημα 45
τ.μ.μεπατάρι&W.C.,ανακαινι-
σμένο με καινούργια κουφώμα-
τα.Τηλ.:6936554258.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται
επαγγελματικός χώρος 50 τ.μ.,
πλήρως ανακαινισμένος, 1ος
όρ., γωνιακό, δίπλα σταΑστικά.
Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαγιαπεριποίηση
καιφύλαξηηλικιωμένουμεάνοια
σε24ωρηβάσηστοΔιαβατόΗμα-
θίας.Τηλ.: 6970 307198& 6980
489597.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγόςαπό τηΜε-
ταφορική «Ν. Ίκαρος»Carrier με
δίπλωμαΓ΄ήΕ΄κατηγορίας.Επι-
θυμητήπροϋπηρεσία/Τηλ.:23310
22022.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για το

κρεοπωλείο «Καρατζούλας» στη
Βέροια, με εμπειρία. Τηλ.: 6937
249048.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  από εταιρ ία
κρεάτων ξεκοκαλιστής και οδη-
γός με επαγγελματικό δίπλωμα.
Πληρ.τηλ.:2332042608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με διπλω-
μα Γ΄ κατηγορίας για οδική βο-
ήθεια στη Βέροια. Τηλ.: 23310
41601 & 6980 136902 & 6988
564576.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1. Οδηγός τα-
ξί, 2. Βοηθός συνεργείου από
επιχείρησηστηΒέροια γιαπλή-
ρη απασχόληση, ικανοποιητι-
κή αμοιβή. Και πωλούνται γαϊ-
δουράκια. Τηλ. Επικοινωνίας:
2331071553& 2331062900,ώ-
ρεςεπικοινωνίας:9.00με18.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαπεριποίη-
ση ενός ανδρόγυνουστηΜελίκη
Ημαθίας για 24ωρηβάση, με δί-
πλωμααυτοκινήτου.Τηλ.: 23310
81912.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος βο-
ηθός φαρμακείου στη Βέροια.
Τηλ.:6947564217.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζητάει
να προσλάβει για μόνιμη απα-
σχόληση, εξωτερικό πωλητή ή

πωλήτρια για τους Νομούς Η-
μαθίας,Πέλλας,Θεσσαλονίκης.
Απαραίτηταπροσόντα,ευχέρεια
λόγου,αγγλικήγλώσσα,δίπλω-
μααυτοκινήτου,άδειαεργασίας
προσωπικού ασφαλείας, εμπει-
ρία με βιογραφικό και συστά-
σεις.Μισθός,ασφάλισηκαιπο-
σοστά.Παραλαβή δικαιολογητι-
κώνμεσυνέντευξηστακεντρικά
γραφεία μας,Θεσσαλονίκης 45
Βέροιαwww.securitytsiflidis.gr-
sales@securitytsiflidis.gr- Τηλ.
2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ με

πείρα και αγάπη για τα παιδιά
αναλαμβάνει τη φύλαξη βρε-
φών και νηπίων. Τηλ.: 6987
910004.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει  την
περιποίηση γερόντων και για
24ωρη απασχόληση, καθαρι-
ότητα γραφείων και σκάλες.
Τηλ.:6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία νοσοκ.

κρεβάτι ηλεκτρ. με κομπιούτερ
σε άριστη κατάσταση. Τηλ.:
6977402239κοςΓιώργος.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη
της CICU σε πολύ καλή κα-
τάσταση, 400 ευρώ όλα μαζί.
Τηλ.:2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από τη
Βέροια, επιθυμεί γνωριμία
με κοπέλα 25-40 ετών. Τηλ.:
6974706470.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς
υποχρεώσεις ζητά Κυρία έως
50 ετών για οοβαρή σχέση.
Τηλ.:6984040769.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
-Υπόγειοκυριαχρήση90τ.μ.

-Ισόγειοκύριαχρήση90τ.μ.

-Όροφοςκύριαχρήση90τ.μ.

-2ος όροφος κύρια χρήση

90τ.μ.,σύνολο360τ.μ..Έχει

κλιματισμόκαασανσέρ.Αρι-

στοτέλους21,στοκέντροτης

Βέροιας.Πληροφορίες: 6945

541642 (Ζαφείρης) & 6972

605550(Βασίλης)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός, α-
πόφοιτοςΑΕΙ ήΤΕΙ για να
εργασθείμεπλήρεςωράριο
στο κατάστημαHair Shop.
Τηλ.:2331024141.

Από το Φροντι-
στήριο «ΟΜΙΛΟΣ»
ζητούνται: Φυσικός,
Χημικός καιΜαθημα-
τικός. Πληροφορίες
στο τηλέφωνο: 23310
21021.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ

Ζητείται τεχνίτης επιπλοποιός για μόνιμη εργασία.
Τηλ.:6987501595.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να

γνωρίζει το πρόγραμμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα

Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που

να έχει γνώσεις χειριστή

κλαρκ

Πληροφορίες  στο

τηλ.:6947021868

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΠΙΠΛΑ
Πωλούνταιοικιακάέπιπλαμεταχειρισμένασετιμήευκαιρί-

ας.Πληρ.στοτηλ.:6977933532(κ.Απόστολος).

ΜΑΘΗΜΑΤ ΙΚΟΣ
με εμπειρία παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήμα-
τασε μαθητές Γυμνα-
σίου-Λυκείου. Τιμές
προσιτές. Πληρ. τηλ.:
6934447574.



H εντατικοποίηση των ελέγχων και η αυστηρή 
εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων για την α-
ντιμετώπιση 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 Πρωθυ-
πουργός και ζήτησε «αυστηροποίηση στους ελέγ-
χους χωρίς εκπτώσεις».

Επεσήμανε δε δύο τομείς στους οποίους πρέ-
πει να δοθεί έμφαση και αφορούν στην προστα-
σία της Υγείας των εργαζομένων, ιδιαίτερα στις 
τουριστικές περιοχές και στην αποφυγή του συγ-
χρωτισμού 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 συγκε-
κριμένος: Να κάνουμε μια εξέταση του τρόπου 
λειτουργίας και εφαρμογής των σχετικών διατάξε-
ων 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 ελέγ-
χους οι οποίοι έχουν γίνει και από την Ελληνική 
Αστυνομία και από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας 
και από το Υφυπουργείο Εμπορίου, από το ΣΥ-
ΚΕΑΑΠ (Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς 
και Αντιμετώπισης Παρεμπορίου).

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Αυτή τη στιγμή κρί-
νω 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 μή-
νυμα: Ότι για να μπορέσουμε να μην βρεθούμε 
αντιμέτωποι με ένα πιθανό δεύτερο κύμα, αυτά τα 
οποία έχουμε καθορίσει ως απαραίτητες, ελάχι-
στες προϋποθέσεις για να μπορούμε να διασφα-
λίσουμε 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 ερ-
γαζόμενους, 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 συγχρω-

τισμού, ειδικά σε κλειστούς χώ-
ρους. Εχουμε ουκ ολίγα τέτοια 
προηγούμενα. Νομίζω, αυτό 
φάνηκε και από τους ελέγχους 
σε μπάρ, κλειστά κέντρα δια-
σκέδασης, όπου είχαμε περισ-
σότερο κόσμο από τον επιτρε-
πόμενο. Εκεί, βλέπω εγώ, ότι εί-
ναι τα μεγάλα προβλήματα. Και 
θα πρέπει να είμαστε αυστηροί 
στους ελέγχους μας. Θα πρέπει 
να επιβάλλονται πρόστιμα και 
δεν είμαι διατεθειμένος από αυ-
τήν την πολιτική να κάνω αυτή 
τη στιγμή εκπτώσεις.

Επομένως, θέλω να ακούσω 
σύντομα από όλους πως σκέ-
φτεστε να αναδιατάξετε τις δυ-
νάμεις σας ενόψει των επόμε-
νων ημερών και των επόμενων 
εβδομάδων αναγνωρίζοντας α-

πολύτως ότι, προφανώς, δεν είναι το αποκλειστι-
κό αντικείμενό σας. Πλην, όμως, αποτελεί κεντρι-
κή πολιτική προτεραιότητα να είμαστε σίγουροι 
ότι στέλνουμε σε όλους ένα μήνυμα: ότι έλεγχοι 
γίνονται και όπου χρειάζεται επιβάλλονται οι δι-
οικητικές 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 κάνου-
με”.

Στη σύσκεψη ο Πρωθυπουργός ζήτησε από 
τους συμμετέχοντες να δώσουν προτεραιότητα 
στους ελέγχους στους χώρους, ανοιχτούς και 
κλειστούς, όπου παρατηρείται μεγάλος συνωστι-
σμός. 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 Γραμμα-
τείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με 
βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα που θα πα-
ρέχει καθημερινά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας.

Στο κοινό επιχειρησιακό κέντρο, όπου εκπρο-
σωπούνται όλοι οι φορείς (ΕΛΑΣ, ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, Ε-

θνικη Αρχή Διαφάνειας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
και κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 
και Προστασίας του Καταναλωτή) που συμμε-
τέχουν στην ελεγκτική διαδικασία, θα προστεθεί 
ένας εκπρόσωπος από κάθε Περιφέρεια και από 
τους μεγάλους ή παραλιακούς Δήμους της χώ-
ρας, ώστε να υπάρξει απόλυτος συντονισμός των 
ελέγχων και καλύτερη κατανομή των δυνάμεων 
για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Στη σύσκεψη μετείχαν ο Υπουργός Προστασί-
ας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός 
Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουρ-
γός 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 Πρωθυπουρ-
γώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέ-
τσας, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού 
Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώ-
της Σταμπουλίδης, ο Γενικός Γραμματέας Συντο-
νισμού Εσωτερικών Πολιτικών Θανάσης Κοντογε-
ώργης, ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 
Άγγελος Μπίνης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ-
νομίας Μιχαήλ Καραμαλάκης και ο Αρχηγός του 
Λιμενικού Σώματος Θεόδωρος Κλιάρης.

Πηγή: dikaiologitika.gr

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 Και εκτός της οθωμανικής επίθεσης, έχεις 

και την κυβέρνηση να καταργεί τα πανηγύρια. Η 
πόρτα της προδοσίας ανοίγει πάντα από μέσα.

 
P Ανένδοτο αγώνα κατά της κατάργησης 

των πανηγυριών ξεκινά η Γωγώ Τσαμπά. Της 
ανοησίας τα καγκέλια, είναι για τις λεβέντισ-
σες.

 
P Τον άντρα της λυπάμαι…

 
P Εμείς με την αγάπη ξεκινήσαμε το ταξί-

δι με έρωτα και εδώ και κάποια χρόνια είμαστε 
αραγμένοι στα ξενέρωτα.

 
P Διότι πάνω που οι επιστήμονες ανακάλυ-

ψαν τι θέλουν οι γυναίκες, αυτές άλλαξαν γνώμη.
 
P Πολλά μπορεί να αλλάξει η κλιματική 

αλλαγή. Αλλά τίποτε πιο επικίνδυνο από την 
κλιμακτήριο.

 
P Τον άλλον τον χώρισε λέει η γυναίκα του 

επειδή πήγε για μια μπύρα με τον κολλητό και 
κατέληξαν στην Ίμπιζα. Δικός μας.

 
P Η πολιτική Τραμπ στις ΗΠΑ θυμίζει τον 

άλλο που πήγε με τη Φεράρι στο χωριό του 

να κάνει εφέ, κι επειδή 
πήγαινε σιγά για να μην 
κάνει ζημιά στο αμάξι 
από τις λακκούβες του 
δρόμου, στην ευθεία τον 
προσπέρασαν τρία τρα-
κτέρ κι ένας γάιδαρος.

 
P Η ομοιότητα είναι 

στον γάιδαρο.
 
P Επί ΠαΣοΚ πηγαί-

ναμε διακοπές ξυρισμέ-
νοι κόντρα και φεύγαμε 
με μούσια.

 
P Και ένα παλιό, αλλά 

ανεπανάληπτο:
 
P Μπαίνει ένας σε έ-

να ΤΑΧΙ και λέει στον τα-
ξιτζή:

«Αυτό είναι το αμάξι 
της γυναίκας μου, ακολού-
θησέ τη να δούμε που πη-
γαίνει».

Πράγματι ο ταξιτζής δεν την έχασε από τα μά-
τια 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 ξεχρεώ-
σει 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 ενοί-
κιο 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.
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Κορονοϊός: Τι αποφασίστηκε στην έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου 
- Για ποιους είναι υποχρεωτική η μάσκα
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