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Απορρίφθηκε 
η αίτηση αναστολής 

της Μαρίας 
Παπαϊωάννου

Μάλλον τον Οκτώβριο 
η εκδίκαση της αίτησης 

ακύρωσης της απόφασης

Περισσότερες δόσεις και ακατάσχετο 
λογαριασμό, ζήτησε ο Πρόεδρος της 

ΕΣΕΕ από τον Υφυπουργό Οικονομικών 
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Συρμούλα Τζήμα 
στον ΑΚΟY 99.6: 

«Πανέτοιμα τα σχολεία 
της Βέροιας να 
υποδεχτούν την 

Δευτέρα τους μαθητές»
«Λύση η ασύγχρονη 

τηλεκπαίδευση και όχι 
το σόου με 

την κάμερα στην τάξη»

Ακούσατε! Δίνομε είδησην 
σ΄ όλη την πόλι … 

Του ΠάρηΠαπακανάκη

Σελ. 2

Σελ. 2
Σελ. 8-9

Σελ. 16

Σελ. 5

Η εταιρεία 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 

με έδρα τα Γιαννιτσά , στα πλαίσια
 επενδύσεων και ανάπτυξης 

των παραγωγικών της δραστηριοτήτων, 
αναζητά μηχανικούς – τεχνικούς 

και χειριστές κλαρκ με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος.

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

Μητροπολίτης Παντελεήμων στον 
ΑΚΟΥ 99.6: «Ας προσέξουμε και θα 
πάνε όλα καλά με την βοήθεια του 

Θεού και την δική μας υπακοή»
-«Τα Παύλεια θα γίνουν, δεν θα τα στερηθεί ο κόσμος»

ΦΡΟΣΩ 
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ: 

Οι αντιδράσεις 
μας 

έπιασαν τόπο… 
Νέες εξελίξεις 
για το φυσικό 

αέριο στη Βέροια
Σελ. 3



2 www.laosnews.gr  16-17 ΜΑΪΟΥ 2020

Το «σώσαμε» το φυσικό 
αέριο για την Ημαθία; 

  Πρόκειται για θέμα που η εφημερίδα μας το 
ανέδειξε προκειμένου να υπάρξει ευαισθητοποίηση 
και ενεργοποίηση των υπευθύνων για να 
προλάβουμε τα χειρότερα. Μέσα στην εβδομάδα 
που πέρασε ακούστηκαν οι απόψεις του 
περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη, δημάρχου 
Βέροιας, βουλευτών από διαφορετικά κόμματα, 
προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος και να 
διερευνήσουμε που βρίσκεται πραγματικά 
το θέμα και οι ευθύνες. Η εξέλιξη με τις 
ανακοινώσεις της ΔΕΔΑ που βάζει μπρος τις 
διαδικασίες και «ξεπαγώνει» την υπόθεση, όπως 
και η διαβεβαίωση από την Περιφέρεια ότι τα 
λεφτά της χρηματοδότησης υπάρχουν και είναι 
διαθέσιμα, μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να 
αναμένουμε σύντομα θετικά αποτελέσματα. Μέσα 
στις χαμένες υποθέσεις όπως Β’ Σώμα Στρατού 
και Πανεπιστημιακές Σχολές, ας καταφέρουμε 
να «σώσουμε» την υπόθεση φυσικό αέριο για την 
Ημαθία!
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Θεοδώρου ηγασμ., Βησσαρίωνος,

Νικολάου νεομ.

του Σαββατοκύριακου

Απορρίφθηκε
η αίτηση αναστολής

της Μαρίας Παπαϊωάννου 
Μάλλον τον Οκτώβριο 

η εκδίκαση της αίτησης 
ακύρωσης της απόφασης 

Στις 7Μαΐου εκδικάστηκε και απορρίφθηκε από τοΔιοι-
κητικόΕφετείοΘεσσαλονίκης  η αίτησηαναστολήςπου είχε
καταθέσειηπρώηνΔιευθύντριατηςΝοσηλευτικήςΥπηρεσίας
του Γ.ΝΒέροιαςΜαρίαΠαπαϊωάννου, μετά την υποβάθμισή
τηςσεαπλήνοσηλεύτρια.ΓιατοΝοσοκομείοπαραστάθηκεο
δικηγόροςΓιαννιτσώνΑπόστολοςΜπανιώτης, τηνΜαρίαΠα-
παϊωάννουεκπροσώπησεοδικηγόροςΒέροιαςΓιάννηςΑκρι-
βόπουλος,ενώηαπόφασηδενέχειακόμηκαθαρογραφείκαι
εκτόςτουαποτελέσματοςδενείναιγνωστότοαιτιολογικότης.
Σεαυτότοσημείονααναφέρουμεότιμετηναίτησηαναστολής
δενκρίθηκεηουσίατηςυπόθεσης,αφούτοκύριοδικαστήριο
πουείναιηαίτησηακύρωσηςτηςαπόφασηςτουΔιοικητήτου
Νοσοκομείου Βέροιας θα εκδικαστεί σύμφωνα με ασφαλείς
πληροφορίεςμέσαστονΟκτώβριο.

«Ανοίγουν»απόΔευτέρατοΆλσοςΑγίουΝικολάου
καιταπάρκατουΔήμουΝάουσας

Έτοιμαναυποδεχτούνκαι
πάλι τονκόσμοείναι το Άλ-
σος τουΑγίουΝικολάου και
ταπάρκα τουΔήμουΝάου-
σας (ΔημοτικόΠάρκοΝάου-
σας,ΠάρκοΚυκλοφοριακής
Αγωγής,μικράπάρκασεγει-
τονιές τηςΝάουσας και των
Τοπικών Κοινοτήτων κλπ),
καθώςαίρονταιαπόΔευτέρα
τααναγκαστικάμέτρακυκλο-
φορίαςκαιχρήσηςτους,που
είχανεπιβληθείμεστόχοτην
διασφάλιση της δημόσιας υ-
γείαςαπό τηνπανδημία του
κορονοϊού.

Παράλληλαόμωςμετηνάρσητωνμέτρων,οΔήμαρχοςΝικόλαςΚαρανικόλαςκαλείόλουςτουςδημότεςνατηρή-
σουντααπαιτούμεναμέτρααυτοπροστασίαςστουςδημόσιουςχώρουςπουθαείναιπλέονπροσβάσιμοικαινασυνε-
χίσουμεναεπιδεικνύουμεσύνεση,υπευθυνότητακαισεβασμόστουςσυμπολίτεςμας,γιαναμείνουμεασφαλείςκαι
νααποφευχθούνφαινόμενασυγχρωτισμού.

Νομίζουμεότιόλοισυμφωνούμεεπ΄αυτού!

«Πλύθηκε» το Άλσος Παπάγου και ο Δημοτικός 
Βρεφονηπιακός Σταθμός

ΗΥπηρεσίαΚαθαριότηταςτουδήμουΒέροιαςπροχώρησεταξημερώματατηςΠαρασκευήςσεεπιχείρησηπλυ-
σίματοςτουδρόμουμέσαστοΆλσοςΠαπάγουπουοδηγείπροςτοΝοσοκομείο,καθώςεπίσηςκαιτονδρόμοπου
καταλήγει στονΔημοτικόΒρεφονηπιακόΣταθμό «ΘεανώΖωγιοπούλου».Η υδροφόρα του δήμουΒέροιας και οι
υπάλληλοι τηςυπηρεσίαςκαθαριότηταςμεταπιεστικάέπιασανδουλειάγύρωστις3.30ταξημερώματαγιαναμην
υπάρχειδιέλευσηοχημάτωνκαιπεζώνκαιμέχριτις7τοπρωίκυριολεκτικάκατάφεραννααστράψειαπόκαθαριότητα
οδρόμος,οισκάλεςμέχρικαιτοπροαύλιοτουβρεφονηπιακούσταθμού.Αςφροντίσουμεναδιατηρηθείκαθαρήηπε-
ριοχήγιανασυνεχίσουμενααπολαμβάνουμεένααπόταπιοόμορφαπράσινασημείατηςπόλης.

Τηνεικόνααπότηνπρώτηεβδομάδαεπαναλειτουργίας
τωνσχολείωνμετέφερεηαντιδήμαρχοςΠαιδείας τουΔή-
μουΒέροιαςΣυρμούλαΤζήμα-Τόπημιλώνταςστην εκπο-
μπήΛαϊκά&ΑιρετικάστονΑΚΟΥ99.6,καθώςκαι τις τε-
λευταίεςπροετοιμασίεςαπότονΔήμοκαιτουςδιευθυντές
τωνσχολείων, ενόψει της επιστροφής απόΔευτέραστις
σχολικέςαίθουσεςτωνμαθητώντηςΒ’&Γ’Λυκείουκαιτων
Γυμνασίων.Ηαντιδήμαρχοςανέφερεότιεπισκέφθηκεόλα
τασχολείαεντόςτηςεβδομάδαςκαιδιαπίστωσεότιυπάρ-
χειυπερεπάρκειαυλικών(αντισηπτικά,μάσκες,γάντια),α-
φούεκτόςαπότιςδύοπαρτίδεςπουέστειλετουπουργείο,
φρόντισεησχολικήεπιτροπήεγκαίρωςναπρομηθευτείκαι
επιπλέονυλικά.Η εβδομάδα κύλησεομαλάστασχολεία,
είπεηκαΤζήμα,μεαπόλυτητήρησητωνμέτρωνκαιοδη-
γιών,όπωςτηνενημέρωσανοιδιευθυντέςκαιδιαπίστωσε
καιηίδια.

Για τηνπροσέλευση τωνμαθητών τηςΓ’Λυκείουανέ-
φερεηαντιδήμαρχοςότισύμφωναμεταστοιχείαπουέχει,
ενώξεκίνησεηεβδομάδαμεαπόντεςμόλις1στους4μα-
θητές, αυτόμέχρι τηνΠαρασκευήανατράπηκε καιπλέον
παρουσιάζονται1στους5,προσκομίζονταςτιςυπεύθυνες
δηλώσειςτωνγονέωνγιαναμηνπροσμετρηθούνοιαπου-
σίες και ναμπορέσουν να διαβάσουνστην τελική ευθεία
προςτιςπανελλήνιεςεξετάσεις.

Υπογράμμισε ότι λειτουργεί η διάθεση των επιπλέον
συμβασιούχων καθαριστριών από την α’βαθμια στα Γυ-
μνάσια καιΛύκεια και έτσι υπάρχουν 2 επιπλέον καθα-
ρίστριες σε κάθεσχολείοπροκειμένου ναπαρεμβαίνουν
και να καθαρίζουν και κατά την διάρκεια τουωρολογίου
προγράμματος(τουαλέτες, θρανία,πόμολα κλπ). Επίσης
ηκαΤζήμααπευθυνόμενηπροςτουςγονείςτωνμαθητών

Γυμνασίου, τους διαβεβαίωσε ότι οι σχολικές αίθουσες
παρόλοπου είχαν καθαριστεί όταν έκλεισαν, έγινε ξανά
σχολαστικόςκαθαρισμόςενόψειτηςΔευτέρας.

Η αντιδήμαρχος τέλος αναφέρθηκε στο φλέγον θέμα
των καμερών στα σχολεία: «Με την ιδιότητά μου ως 
εκπαιδευτικός συντάσσομαι με την πλειοψηφία του 
εκπαιδευτικού κόσμου. Καταρχάς το ελληνικό σχολείο 
δεν είναι έτοιμο υλικοτεχνικά για ένα τέτοιο εγχείρημα 
και θεωρώ προσωπικά ότι ακόμη και αν συμφωνού-
σαμε θα ήταν ανεφάρμοστο. Στην ουσία όμως του 
θέματος η προσωπική μου άποψη είναι ότι η λύση για 
τους μαθητές που απουσιάζουν είναι η ασύγχρονη 
τηλεκπαίδευση(το υλικό παράδοσης του μαθήματος), 
η οποία εφαρμόστηκε με επιτυχία και αποφεύγεται η 
κάμερα στην τάξη και το σόου».

ΣυρμούλαΤζήμαστονΑΚΟΥ99.6:
ΠανέτοιματασχολείατηςΒέροιαςναυποδεχθούν

τηΔευτέρατουςμαθητές
«Λύσηηασύγχρονητηλεκπαίδευσηκαιόχιτοσόου

μετηνκάμεραστηντάξη»
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ΦΡΟΣΩ ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ: 
Οι αντιδράσεις μας έπιασαν 

τόπο… Νέες εξελίξεις 
για το φυσικό αέριο στη Βέροια
Για τις εξελίξεις στο θέμα του φυσικού αερίου η Βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ  Φρόσω Καρασαρλί-

δου, δηλώνει:
« Οι αντιδράσεις μας έπιασαν τόπο. Μετά και την κατάθεση σχετικής Ερώτησης στη Βουλή, η ΔΕΔΑ υ-

παναχώρησε και επαναφέρει το έργο της Βέροιας και των Γιαννιτσών στη διαβούλευση για τα Τεύχη δημο-
πράτησης του έργου κατασκευής δικτύων φυσικού αερίου στην Κεντρική Μακεδονία. Θα συνεχίσουμε τον 
αγώνα μας μέχρι να υπάρξει και σχετική απόφαση της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

Συνάντηση Τζιτζικώστα- Καλαϊτζίδη, 
για φυσικό αέριο, ΕΣΠΑ, Διοικητήριο, Νοσοκομείο 

-Επίκειται επίσκεψη του Απόστολου Τζιτζικώστα στην Ημαθία
Συνάντηση εργασίας με τον Περιφε-

ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Από-
στολο Τζιτζικώστα, είχε την Τετάρτη 13 
Μαΐου, ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας 
Κώστας Καλαϊτζίδης, στην έδρα της Πε-
ριφέρειας στη Θεσσαλονίκη. Στη διάρκεια 
της συνάντησης συζητήθηκε η εξέλιξη 
έργων υποδομής και ανάπτυξης που υ-
λοποιούνται και σχεδιάζονται από την 
Περιφέρεια για την Περιφερειακή Ενότητα 
Ημαθίας, οι εξελίξεις με το έργο επέκτα-
σης του Φυσικού Αερίου στην Ημαθία, 
οι χρηματοδοτήσεις των προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ και άλλα θέματα. Επίσης έγινε α-
πολογισμός για τη μέχρι τώρα υλοποίηση 
και στην Ημαθία, των κοινωνικών και των 
άλλων δράσεων της Περιφέρειας σε σχέ-
ση με την αντιμετώπιση των συνεπειών 
της πανδημίας του κορονοϊού, τη διανομή 
ειδών ατομικής προστασίας και υγειο-
νομικού υλικού, τη διανομή γευμάτων, 
τη στήριξη ευπαθών ομάδων πολιτών, 
ενώ παράλληλα ο Κώστας Καλαϊτζίδης 
ενημερώθηκε για τους νέους σχεδιασμούς της Περιφέρειας σχετικά 
τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, του Πρωτογενούς Τομέα και της 
Αγοράς, του Τουρισμού κ.λπ.

Ο Κώστας Καλαϊτζίδης ευχαρίστησε τον Απόστολο Τζιτζικώστα 
για τη συνεχή συμπαράσταση και τη στήριξη που δείχνει προς την 
Ημαθία και τους πολίτες της, καθώς και για τη διαρκή συνέπεια που 
έχει στην υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων σχετικά με 
τα τοπικά έργα ανάπτυξης και υποδομών. 

Συζητήθηκε επίσης η πραγματοποίηση επίσκεψης του Απόστο-
λου Τζιτζικώστα στην Ημαθία, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, 
στο πλαίσιο της αμφίδρομης ενημέρωσης που υπάρχει για τα έργα 
που υλοποιούνται και προγραμματίζονται αλλά και για τη συνέχιση 
της τακτικής επικοινωνίας του Περιφερειάρχη με τον κόσμο και τους 
τοπικούς φορείς της Ημαθίας.

 Δηλώσεις Καλαϊτζίδη
Σε σχέση με τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν και την ενημέ-

ρωση που έλαβε κατά την επίσκεψή του στην Περιφέρεια και τη συ-
νάντηση με τον Απόστολο Τζιτζικώστα, ο Κώστας Καλαϊτζίδης έκανε 
την παρακάνω ενημερωτική δήλωση:

Για Φυσικό αέριο
Σε ότι αφορά την επέκταση του  δικτύου Φυσικού Αερίου στην 

Ημαθία και την πρόσφατη απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέρ-
γειας (ΡΑΕ) για την απένταξή του: Κατ΄ αρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι 
κατασκευαστικά, το σύνολό του έργου είναι υπόθεση της Δημόσιας 
Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ). Μελέτη, δημοπρα-
σία και κατασκευή, όλα είναι υπόθεση της ΔΕΔΑ. Η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας δεν εμπλέκεται πουθενά στις εργασίες σε 
χρονοδιαγράμματα και σε διαδικασίες κατασκευής του δικτύου δια-
νομής. Η Περιφέρεια εξασφάλισε τα χρήματα για το έργο μέσω 
του ΕΣΠΑ και το ενέταξε στις χρηματοδοτήσεις της, ως έργο 
πρώτης προτεραιότητας για την περιοχή μας. Τα χρήματα εξα-
κολουθούν να υπάρχουν και είναι στη διάθεση του έργου.

Η αναφερόμενη υπέρβαση του χρονικού ορίου των 18 μηνών, 
από την πλευρά της ΡΑΕ, σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα του 
έργου, δεν σχετίζεται με τη χρηματοδότηση του έργου. Είναι θέμα 

διαδικασιών σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του 
έργου, που αφορύν μόνο τη ΔΕΔΑ ως αρμόδιο φορέα για τον σχε-
διασμό και την κατασκευή του και τη ΡΑΕ ως ανεξάρτητη αρχή που 
έχει το δικαίωμα να κρίνει και να εκτιμά αντίστοιχα, τους λόγους 
για την απένταξη ενός έργου.  Δεν θα μπω στη συζήτηση για εάν 
η ΡΑΕ εξάντλησε την αυστηρότητά της, στο δικαίωμα να απεντάσει 
έργα, σύμφωνα με δυνατότητες που της δίνει ο νόμος, όπως έκανε 
και στην περίπτωση της Ημαθίας. Δεν είναι αρμοδιότητά μου. Είναι 
όμως αρμοδιότητά μου να επαναλάβω ως Αντιπεριφερειάρχης Η-
μαθίας ότι είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ οποιαδήποτε σκέψη για απένταξη 
της κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου της Ημαθίας, αυτό μας 
προκαλεί σφοδρή αγανάκτηση και ξεκάθαρα μας βρίσκει απέναντι. 
Αυτό το δηλώσαμε εξ αρχής τόσο ο Περιφερειάρχης όσο κι εγώ ο 
ίδιος, 

Με βάση όλα τα παραπάνω, ζητάμε από τη ΔΕΔΑ να επιμείνει 
στην προσφυγή κατά της απόφασης της ΡΑΕ, να χρησιμοποιήσει 
όλα τα επιχειρήματα που έχει στη διάθεσή της ώστε να αλλάξει 
άμεσα την απόφαση και το έργο να προχωρήσει κανονικά. Στην 
κατεύθυνση αυτή επιμένουμε ως Π.Ε. Ημαθίας, αυτή είναι η θέση 
μας, συνυπογράφοντας ταυτόχρονα και όλες τις σχετικές πρωτο-
βουλίες που έχει αναλάβει στην ίδια κατεύθυνση και ο Απόστολος 
Τζιτζικώστας.

Για χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ
Σε σχέση με το ΕΣΠΑ και τις χρηματοδοτήσεις των σχετικών 

έργων που εκπονούνται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
κατά συνέπεια και από την Π.Ε. Ημαθίας έχω να αναφέρω πως στε-
ρούνται κάθε πραγματικότητας και είναι ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί 
ορισμένων ότι τα αντίστοιχα κονδύλια αφαιρέθηκαν ή μετακινήθη-
καν από τις Περιφέρειες.  Αυτό  το επιβεβαιώνει και το αποτέλεσμα 
και η απόφαση της τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 15 
Απριλίου 2020 μεταξύ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) 
-δηλαδή όλων των Περιφερειαρχών της χώρας- και των αρμόδιων 
Υπουργών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδης, Εσω-
τερικών Τάκη Θεοδωρικάκου, των Υφυπουργών Δημοσιονομικής 
Πολιτικής Θεόδωρου Σκυλακάκη, Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ 
Γιάννη Τσακίρη και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων 

και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκου. Στην τηλεδιάσκεψη αυτή αποφασίστη-
κε ομόφωνα να μην «παγώσουν» τα περιφερειακά προγράμματα 
του ΕΣΠΑ, να υλοποιηθούν στο σύνολό τους τα έργα που έχουν 
προγραμματίσει οι Περιφέρειες και να μην απαιτείται σύμφωνη 
γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης, προκειμένου να ενταχθούν 
νέα έργα και δράσεις στο ΕΣΠΑ των Περιφερειών. Δημοσιεύθηκαν 
και οι σχετικές επίσημες ανακοινώσεις. Συνεπώς υπάρχει απόλυτη 
συμφωνία της Κυβέρνησης  με τη θέση της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας σχετικά με την απρόσκοπτη συνέχιση και υλοποίηση των 
Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, δεν άλλαξε τίποτα ούτε 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και έτσι συνεχίζουμε

Για Διοικητήριο Ημαθίας 
Ένας βασικός στόχος της νέας θητείας μας, είναι η δρομολόγηση 

της κατασκευής του Διοικητηρίου της Ημαθίας. Στην κατεύθυνση 
αυτή έχουμε την πλήρη στήριξη του Περιφερειάρχη Απόστολου Τζι-
τζικώστα και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την άμεση 
υλοποίηση του έργου. Η περίπτωση της ανέγερσης του κτιρίου σε 
έκταση περίπου 40 στρεμμάτων, στην περιοχή του νέου Δικαστι-
κού Μεγάρου, στη Βέροια, βρίσκεται σε εξέλιξη και απομένουν τα 
τυπικά για τη διαδικασία παραχώρησης (στην Π.Ε. Ημαθίας) της 
συγκεκριμένης δημόσιας έκτασης που ανήκει στο Υπουργείο Οικο-
νομικών, προκειμένου να ακολουθήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης 
του έργου. Ουσιαστικά πρόκειται για “ανανέωση παράτασης” καθώς 
η έκταση είχε παραχωρηθεί, όμως έληξαν οι προθεσμίες που είχαν 
δοθεί για την εκκίνηση των εργασιών, με ευθύνη της τότε κεντρικής 
διοίκησης (αρμόδια υπουργεία) που δεν ανταποκρίνονταν στο αίτη-
μά μας για χρηματοδότηση του έργου. Τώρα όμως μπαίνει μπρο-
στά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που αποδέχθηκε πλήρως 
την πρότασή μας και το έργο δρομολογείται εκ νέου. Μάλιστα 
προκειμένου να επισπεύσουμε τις εργασίες, έχουμε προετοιμαστεί 
έγκαιρα και ήδη την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 αρμόδιος τοπογράφος, 
μας ενημέρωσε για το τοπογραφικό σχέδιο του έργου, για την κτιρι-
ολογική κατανομή και τα κτιριακά μεγέθη. Παράλληλα αναμένουμε 
και την άμεση ανανέωση για την παραχώρηση της έκτασης, ώστε 
να προχωρήσουν οι υπόλοιπες διαδικασίες (μελέτη κατασκευής 
κλπ).  

Για νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου Βέροιας 
Η κατασκευή της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου Βέροιας είναι 

ένα από τα μεγάλα έργα της Ημαθίας, που ως Περιφερειακή Ενό-
τητα το ζητήσαμε, το συμπεριλάβαμε στον προγραμματισμό μας 
και το υποστηρίξαμε εξαρχής. Είναι έργο μεγάλης σπουδαιότητας, 
όπως και άλλα που ζητήσαμε και υλοποιήθηκαν στην Ημαθία στα 
προηγούμενα χρόνια, μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Νέο Μουσείο 
Αιγών στη Βεργίνα, Αποκατάσταση- ανάδειξη Παλιάς Μητρόπολης 
Βέροιας, χρηματοδοτήσεις Δήμων για σημαντικά έργα υποδομών 
σε ύδρευση και αποχέτευση, ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολικών 
κτιρίων και χώρων πολιτισμού, ενισχύσεις και δράσεις κοινωνικής 
στήριξης και άλλα πολλά). Δυστυχώς το έργο της νέας πτέρυγας 
του νοσοκομείου Βέροιας είχε μείνει πίσω, λόγω υπαιτιότητας τρί-
των. Σήμερα όμως, χάρη στην έγκαιρη και συστηματική παρέμβαση 
όλων των συναρμόδιων φορέων σε τοπικό επίπεδο, την επιμο-
νή της Π.Ε. Ημαθίας, της διοίκησης του ιδρύματος, της 3η ΥΠΕ, 
κυρίως όμως μέσω της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και 
συνεχώς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικά του Α-
πόστολου Τζιτζικώστα, έχουμε επανεκκίνηση των εργασιών και είναι 
θέμα χρόνου η υλοποίηση τους. Είναι μια σημαντική εξέλιξη για την 
Ημαθία και τη χαιρετίζουμε με μεγάλη ικανοποίηση. 
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Της Όλγας 
Κουτμηρίδου-Μεταξά

- Θα σε περιμένω κάτω από τον 
πλάτανο γιαγιά είπε η Χαρούλα

- Δεν θα αργήσω ,παίρνω ψωμί το 
κουλούρι σου και έρχομαι να προσέχεις 
απάντησε η γιαγιά της

-Τι με κοιτάζεις κορίτσι μου ;έμεινα 
μονάχος και ξεχασμένος άκουσε από 
ψηλά να της μιλά το γέρικο πλατάνι.Η 

Χαρούλα δεν φοβήθηκε καθόλου,κάθισε ήσυχα και άκουγε 
με προσοχή.Όταν ήμουν νέος έρχονταν οι άνθρωποι και μου 
έκαναν παρέα.Δίπλα μου είχα τον φίλο μου το Ρολόι.Ψηλός,-
φτιαγμένος από ωραίες πέτρες,περήφανος και με δυνατή 
φωνή!Δεν υπήρχαν ρολόγια τότε,με την δυνατή φωνή του 
ξυπνούσαν οι άνθρωποι για την δουλειά,το σχολείο,το εργο-
στάσιο.Ακουγόταν μέχρι τα διπλανά χωριά.

- Και τι απέγινε ο φίλος σου;ρώτησε γεμάτη απορία η Χα-
ρούλα

-Μια μέρα το 1930 το γκρέμισαν για να κάνουν την Βέροια 
πιο μοντέρνα.Να σου πω την αλήθεια στεναχωρήθηκα πολύ 
όταν τον είχα δίπλα μου και ας μαλώναμε,Από αυτόν τον 

δρόμο δεξιά μου μπήκε ο ελληνικός στρατός στην πόλη κα-
βάλα στα άλογα με αρχηγό τον βασιλιά.Ο κόσμος τους υπο-
δέχτηκαν με σημαίες και τραγούδια!Κάποτε εδώ είχε λουλού-
δια,συντριβάνι βαμμένα παγκάκια και πολλά περιστέρια.Η 
Χαρούλα κοίταξε γύρω της ,δεν έβλεπε τίποτα από όλα αυτά.

-Να! εκεί κοντά στο 3ο Δημοτικό σχολείο ήτανε το Ηρώο,έ-
να καλλιμάρμαρο βάθρο με σκαλοπάτια,μια πλάκα που είχε 
χαραγμένο έναν τσολιά με το όπλο του ,ένα στεφάνι και μια 
επιγραφή που δεν ξέρω τι έγραφε γιατί ήτανε αρκετά μακρυά 
μου.Κάθε 25η Μαρτίου και 28η Οκτωβρίου μαζεύονταν πο-
λύς κόσμος επίσημοι και κατέθεταν το «Στεφάνι της Τιμής’για 
να τιμήσουν όλους όσους θυσίασαν την ζωή τους για εμάς 
και την πόλη μας!

-Και αυτό το χάλασαν;ρώτησε η Χαρούλα
-Ναι το χάλασαν ,ενοχλούσε τους γύρω κατοίκους  γιατί 

κάθε Κυριακή πρωί η Στρατιωτική μπάντα έπαιζε μπροστά 
στο Ηρώο εμβατήρια.Έκαναν ένα άλλο Ηρώο δίπλα στα 
δικαστήρια .Ένα σιδερένιο άγαλμα που με τον καιρό σκού-
ριασε και λέρωνε τα μάρμαρα.έτσι την θέση του πήρε το γυά-
λινο Ηρώο που βλέπουμε μέχρι σήμερα.

-Και εσύ πώς γλίτωσες από την εξέλιξη;ρώτησε η Χαρού-
λα το πλατάνι.

-Ήρθαν μια χρονιά το 1960 αν θυμάμαι καλά υλοτόμοι με 

τσεκούρια και πριόνια έτοιμοι να με κόψουν.Αλλά ένας πολύ 
καλός άνθρωπος που ήταν και  ιστορικός ξεσήκωσε όλο τον 
κόσμο της πόλης και έτσι σώθηκα!Του οφείλω την ζωή μου 
.Σε αυτήν την μεγάλη πλατεία που παλιά λεγόταν Πλατεία Γε-
ωργίου Α΄ή Πλατεία Δικαστηρίου,γίνονταν παρελάσεις,πολιτι-
κές συγκεντρώσεις,μαζεύονταν κόσμος για την Κυριακάτικη 
βόλτα του ,είχε λούνα παρκ για τα μικρά παιδιά.Είχε ξενοδο-
χείο,καφενείο,φυλακές κινηματογράφο το «Ζάππειον»Από

 εδώ περνούσε και το λεωφορείο για να πας Θεσσαλονί-
κη.

-Έλα Χαρούλα πάρε το κουλούρι σου φεύγουμε είπε η 
γιαγιά και την πλησίασε.Η Χαρά χαιρέτησε με τρόπο τον 
γερο πλάτανο,τον ευχαρίστησε με ένα χαμόγελο και αυτός 
έκανε το ίδιο κουνώντας τα γέρικα κλαδιά του.

-Γιαγιά γιατί η πλατεία λέγεται πλατεία Ωρολογίου;
-Γιατί στον τοίχο του Δικαστηρίου υπήρχε ένα μεγάλο 

στρόγγυλο Ρολόι.Τρώγοντας το κουλούρι της το μικρό κορί-
τσι σκεφτόταν όλα αυτά που έμαθε για την μεγάλη πλατεία 
της πόλης από τον γερο πλάτανο.Φυσικά δεν είπε τίποτα 
στην γιαγιά της .Αυτό βέβαια θα ήταν και το μυστικό της....

«Βασισμένο στο βιβλίο του Ν.Ι.Καλλιγά
(Αναπολώντας στους δρόμους της Παλαιάς Βέροιας)

 

ΣΤΟΥΣ  ΕΞΩΣΤΕΣ  
ΤΟΥ ΝΟΥ…
Μπορεί να ήταν αθεόφοβος!

Να μην λογάριαζε  καημούς!
Να περίμενε τον Αύγουστο στην ουρά!
Να σπαταλούσε όνειρα!
Να νοσταλγούσε μέρες του Rock and Roll !

Ως πότε όμως; Ως πότε;

Έπειτα σαν ξυπνούσε με την αγωνία…
…θα προλάβω δεν θα προλάβω την αγορά,
θα προλάβω δεν θα προλάβω,
να γράψω τα απομνημονεύματα της νύχτας,
θα προλάβω να μορφωθώ;

Ευτυχώς που υπάρχουν οι βόλτες στην λογοτεχνία.

Εκεί μπορείς 
να περπατήσεις με την ανεμελιά, 
ή με την ανδρεία της σιωπής
με τον  Σκαρίμπα,
με τον Βαλαωρίτη.
ή,
αν θες ,
να φορτώσεις το φορτηγό με τα «χρειώδη» και
τις γυναίκες που φυλάγουν μυστικά 
μέχρις που να φανεί το πρώτο φιλί, 
εκεί,
στα παράθυρα που περιμένουν 
το ηλιοβασίλεμα.
και τα κατάρτια που χάθηκαν.

Γιάννης Ναζλίδης

Στα πλαίσια της εκστρατείας #μένουμε ασφαλεις ώστε να 
βοηθήσουμε όλοι στη μη περαιτέρω εξάπλωση του Coronavirus 
(COVID-19), η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας και το 
VeriaTechLab συνεχίζουν τα δωρεάν μαθήματα στις Νέες Τεχνο-
λογίες με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και της σύγχρονης εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Για τα μαθήματα θα χρησιμοποιηθεί 
η πλατφόρμα του Office365 και συγκεκριμένα της Εφαρμογής 
Microsoft Teams.

Πρόγραμμα Μαθημάτων – Μάϊος 2020
Αγγλικά για αρχάριους (διάρκεια 4 μαθήματα x 60’)
Δευτέρα 25/05/2020 έως Πέμπτη 28/05/2020 | 10:00 – 11:00
Εισαγωγή στην 3D Εκτύπωση (διάρκεια 45’)
Δευτέρα 25/05/2020 |12:00-12:45
Εισαγωγή στην Εικονική και Επαυξημένη πραγματικότητα 

(διάρκεια 35’)
Τρίτη 26/05/2020 | 12:00 – 12:35
Γνωριμία με τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο της Βιβλιοθήκης και τις 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του (διάρκεια 30’)
Τετάρτη 27/05/2020 | 12:00 – 12:30
Εισαγωγή στο WordPress (διάρκεια 120’-180’)
Παρασκευή 29/05/2020 |10:00 – 13:00
 Σε όλα τα μαθήματα δεν υπάρχει όριο συμμετοχών, παρά μόνο στο 

μάθημα των αγγλικών όπου αυτό ορίζεται στα 10 άτομα που θα δηλώσουν 
ενδιαφέρον.

 Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν τις επόμενες ημέρες email με πλή-
ρεις οδηγίες για τα μαθήματα. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι ενδια-
φερόμενοι να είναιε σίγουροι πως έδωσαν σωστά την διευθυνση email.

Ευχαριστήριο του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης 

«Έρασμος»
Το ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής 

Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαρι-
στεί εγκάρδια τον κ. Γεράσιμο Καλ-
λιγά και τον «Εκδοτικό Οίκο SUPER 
COURSE», για την χορηγία μεγά-
λου πακέτου μασκών προστασίας για 
τους εργαζόμενους και τους ωφελού-

μενους της δομής μας, ενόψει των προληπτικών μέτρων προστα-
σίας από την πανδημία.  Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά, από τον 
επιχειρηματικό κόσμο, προς τον «Έρασμο» συμβάλλει στην ουσι-
αστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων συνανθρώ-
πων μας που συνδράμουμε, αλλά και στην ενίσχυση του εταιρικού 
κύρους και του κοινωνικού προφίλ των χορηγών στην τοπική μας 
κοινωνία και αγορά.

Ποια Ιατρεία 
επαναλειτουργούν από 

Δευτέρα στο 
Κέντρο Υγείας Βέροιας

Το Κέντρο Υγείας Βέροιας, ενημερώνει ότι, από 18/5/2020 επα-
ναλειτουργούν τα κάτωθι Ιατρεία:

1.Ουρολογικό
2.Πνευμονολογικό
3.Γυναικολογικό
4.Ορθοπεδικό
Συνεχίζεται η λειτουργία των ιατρείων Γενικής Ιατρικής, Οδοντι-

ατρικό, Ψυχιατρικό, Χειρουργικό.
Ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής  επικοινωνίας  στο  

2331062198
Σταδιακά επαναλειτουργούν τα Περιφερειακά Ιατρεία αρμοδιό-

τητάς μας, Μακροχωρίου, Φυτειάς , Ριζωμάτων, Πολυδενδρίου, Αγ. 
Γεωργίου, Βεργίνας, Γεωργιανών .

Η Παλιά Βέροια μέσα από τα μάτια της Χαρούλας

Δωρεάν μαθήματα τεχνολογίας 
για την εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας



Για τις προετοιμασίες της Μητρόπολης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας ενόψει του 
ανοίγματος των εκκλησιών την ερχόμενη Κυ-
ριακή 17 Μαΐου 2020 μίλησε την Παρασκευή 
(15/5) ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων 
στην καθημερινή εκπομπή του ΑΚΟΥ 99,6 
«Λαϊκά και Αιρετικά», με τους Ζήση Μ. Πα-
τσίκα και Νίκο Βουδούρη.

Ο Μητροπολίτης ανέφερε ότι το πρωί της 
Παρασκευής διοργάνωσε συνάξεις ιερέων 
σε Νάουσα και Βέροια και το απόγευμα της 
ίδιας μέρας πρόκειται να γίνει στην Αλεξάν-
δρεια, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι 
για το πως πρέπει να ανοίξουν οι εκκλησίες, 
πως θα τηρηθούν τα μέτρα κλπ. 

Ειδικά για το θέμα των μέτρων ασφαλεί-
ας ο κ. Παντελεήμων εξέφρασε δημόσια την 
παράκληση να τηρηθούν τα προβλεπόμενα 
με απόλυτο τρόπο, ώστε να μην δημιουργη-

θεί κανένα πρόβλημα. 
Όπως είπε, θα λειτουργήσουν όλοι οι 

ενοριακοί ναοί κανονικά και σε κάποιες 
περιπτώσεις θα υπάρξουν και δεύτερες Θ. 
Λειτουργίες σε ενορίες που διαθέτουν παρα-
πάνω από έναν ιερείς (πχ θα λειτουργήσει ο 
Μητροπολιτικός Ναός και το διπλανό παρεκ-
κλήσιο της Παναγίας Φανερωμένης, οι Ναοί 
του Αγ. Στεφάνου και Αγ. Σπυρίδωνος από 
την ενορία Αγ. Ιωάννου Ελεήμονος, ο Νέος 
και ο Παλαιός Ναός των Αγ. Αναργύρων Βέ-
ροιας κ.α.). 

Βεβαίως, τα μεγάφωνα θα είναι κανο-
νικά ανοιχτά, ώστε να μπορεί να υπάρχει 
κόσμος και εκτός των Ναών, πάντα τηρώ-
ντας τις αποστάσεις, ενώ την ώρα της Θείας 
Κοινωνίας θα μπορούν οι πιστοί με τάξη να 
κοινωνούν και να βγαίνουν και πάλι εκτός 
του Ναού. 

Σε κάθε περίπτωση, η πρώτη 
Κυριακή θα είναι «δοκιμαστική» 
και όλοι θα πρέπει να επιδείξουν υ-
πευθυνότητα. Άλλωστε, τα συγκε-
κριμένα μέτρα ισχύουν μέχρι τις 5 
Ιουνίου και, όπως είπε και ο Μητρο-
πολίτης, αν όλα πάνε καλά θα υπάρ-
ξουν νέα δεδομένα. «Ας προσέξου-
με τώρα και θα πάνε όλα καλά με 
την βοήθεια του Θεού και την δική 
μας υπακοή», είπε χαρακτηριστικά 
ο Σεβασμιότατος.  

Σχετικά με την τέλεση Θείων 
Λειτουργιών και μυστηρίων εκτός 
Ναών ο Μητροπολίτης σημείωσε 
πως η Ιερά Σύνοδος δεν έχει δώσει 
σχετική έγκριση, ενώ για τα «Παύ-
λεια» σημείωσε ότι θα διεξαχθούν 
και φέτος, έστω διαφορετικά, και ί-
σως φέτος να παρακολουθήσει πε-
ρισσότερος κόσμος τiς εκδηλώσεις, 
καθώς θα μεταδοθούν μέσω του δι-
αδικτύου. 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις 

προσπάθειες του Γραφείου Τύπου 
της Μητρόπολης Βεροίας, του οποί-
ου τα στελέχη επέδειξαν επαγγελμα-
τισμό και γρήγορα αντανακλαστικά, 
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για 
την ζωντανή μετάδοση Ακολου-
θιών, με υψηλές προδιαγραφές, καλή 
ποιότητα εικόνας και ήχου, σκηνοθε-
σία κλπ. «Είναι ένα μέσο και αυτό (το 
διαδίκτυο) που αν το χρησιμοποιή-
σουμε προς Δόξαν Θεού, θα ωφελή-
σει τους ανθρώπους», είπε χαρακτη-
ριστικά ο Μητροπολίτης, σημειώνο-
ντας πως τις μεταδόσεις των Ιερών 
Ακολουθιών που μεταδόθηκαν από 
την ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης της Μητρόπολης τις 
παρακολούθησαν χιλιάδες κόσμου, 
από κάθε γωνιά της γης.  

Νίκος Βουδούρης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ         
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Νάουσα    15/5/2020
Αρ.πρωτ.: 6671

Θέμα: «Ανακοίνωση Δημάρχου 
για παράταση διαγωνισμού»  

 Σε ότι αφορά τον διαγωνισμό του Δήμου Νάουσας για 
την προμήθεια  τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του 
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  και 
γάλακτος (ως είδος ατομικής προστασίας) για τους εργα-
ζόμενους του Ν.Π., του Δήμου Νάουσας   και  των Ενιαίων 
Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 
146.677,58 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
Φ.Π.Α.  σύμφωνα και με την τροποποιημένη διακήρυξη 
(υπ΄αρ.πρωτ. 6040/6-5-2020, ΑΔΑΜ: 20PROC006714355, 
α/α ΕΣΗΔΗΣ- 91476) σας ενημερώνουμε ότι :    

  Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προ-
σφορών παρατείνεται έως την 2/6/2020 και ώρα  17.00μμ. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 
8/6/2020 και ώρα 10.00 πμ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μητροπολίτης Παντελεήμων στον ΑΚΟΥ 99.6: 
«Ας προσέξουμε και θα πάνε όλα καλά 

με την βοήθεια του Θεού και την δική μας υπακοή»
-«Τα Παύλεια θα γίνουν, δεν θα τα στερηθεί ο κόσμος»
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Σάββατο 16-5-2020
08:00-14:30 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙ-

ΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,δι-
πλ. Στα ΚΤΕΛ) 23310-63620

08:00-14:30 ΠΟΡΦΥΡΗ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΤΑ-
ΣΟΥ 19 (κοντά στο 6ο Δημοτικό σχολείο) 
23310-66755

08:00-14:30 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82 23310-67530
14:30-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - 

ΚΤΕΛ 23310-27355
19:00-21:00 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 23310-

28594
21:00-08:00 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 23310-

28594
Κυριακή 17-5-2020

08:00-14:30 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - Ε-
ΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-23360

14:30-21:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. Α-
ΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60279

19:00-21:00 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6 23310-
22017

21:00-08:00 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6 23310-
22017

Δευτέρα 18-5-2020
14:30-21:00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 & Α-

ΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-66812
14:30-21:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέ-

ναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 23310-73324
19:00-21:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-

ΩΣ 38 23310-29551
21:00-08:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-

ΩΣ 38 23310-29551

Έλεγχοι για τη 
διαπίστωση 

παραβίασης των 
μέτρων αποφυγής 
και περιορισμού 

της διάδοσης 
του κορωνοϊού

Έλεγχοι διενεργούνται σε όλη τη χώρα από τις 
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διαπί-
στωση παραβίασης των μέτρων για την αποφυγή 
και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο την Πέμπτη 14 Μαΐου:
• για μη τήρηση της ελάχιστης απόστασης και 

μη χρήση μάσκας βεβαιώθηκαν (31) παραβάσεις 
και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα των 
(150) ευρώ, ως ακολούθως:

• (9) στην Αττική, 
• (6) στο Βόρειο Αιγαίο,
• (5) στη Δυτική Ελλάδα,
• (4) στη Κεντρική Μακεδονία,
• (4) στην Κρήτη,
• (1) στη Στερεά Ελλάδα,
• (1) στη Θεσσαλονίκη και
• (1) στη Θεσσαλία.
Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου, 

έχουν βεβαιωθεί συνολικά (335) παραβάσεις και 
έχουν επιβληθεί ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα των 
(150) ευρώ.

• για μη προβλεπόμενες μετακινήσεις (εκτός 
νομού του τόπου κατοικίας κλπ) βεβαιώθηκαν (80) 
παραβάσεις σε όλη την επικράτεια και επιβλήθη-
καν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα (150 ευρώ), ως 
ακολούθως:

• (31) στη Θεσσαλονίκη,
• (16) στην Κεντρική Μακεδονία,
•  (10) στην Αττική,
•    (8) στην Ήπειρο,
•    (7) στη Θεσσαλία,
•    (3) στη Πελοπόννησο,
•    (3) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 
•    (1) στο Βόρειο Αιγαίο και
•    (1) στην Κρήτη.
Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου, τη 

Δευτέρα 4 Μαΐου 2020, έχουν βεβαιωθεί (1.025) 
παραβάσεις σε όλη την επικράτεια και επιβλήθη-
καν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα (150 ευρώ).

• για λειτουργία επιχειρήσεων (υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, εμπορικά κέντρα κ.λπ.) παρά την 
σχετική απαγόρευση και λοιπές συναφείς περι-
πτώσεις, βεβαιώθηκαν (5) παραβάσεις και συνε-
λήφθησαν (5) άτομα.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου την 
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 έχουν βεβαιωθεί σε όλη 
την επικράτεια (621) παραβάσεις και έχουν συλλη-
φθεί (607) άτομα. 

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση με 
σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 

Ρίψεις εμβολίων – 
δολωμάτων 

κατά της λύσσας 
σε περιοχές 
της Ημαθίας

Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος της 
‘Ανοιξιάτικης ρίψης - διανομής εμβολίων-δολωμάτων κατά 
της λύσσας, για την από του στόματος ανοσοποίηση των 
άγριων ζώων’ στις 18/05/2020 έως και 26/05/2020, θα 
πραγματοποιηθούν  ρίψεις εμβολίων – δολωμάτων από το 
αεροδρόμιο της Λάρισας στις κάτωθι περιοχές (με κάθε ε-
πιφύλαξη αλλαγής σχεδίων τελευταίας στιγμής λόγω απρό-
βλεπτων συνθηκών π.χ. καιρικές συνθήκες).  

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ → ΑΓΚΑΘΙΑ, ΚΥΨΕΛΗ, ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ, 
ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΚΛΕΙΔΙ.

Όσον αφορά την διαχείριση των εμβολιακών δολωμά-
των, γνωρίζουμε στους πολίτες τα εξής, προκειμένου να τα 
διαχειριστούν με ασφάλεια για  να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
μετάδοσης του ιού της λύσσας :

-Τα εμβολιακά δολώματα περιέχουν ζωντανό ιό λύσσας 
και σε περίπτωση επαφής με αυτό, πρέπει να επισκεφθού-
με άμεσα το γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα χέρια 
πλένουμε  αμέσως σχολαστικά τα χέρια μας με σαπούνι και 
επισκεπτόμαστε αμέσως το γιατρό(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή ΚΕ-
ΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ).

-Σε περίπτωση εύρεσης τέτοιων εμβολιακών δολωμάτων 
(μικροί κύβοι χρώματος λαδί-καφέ με οσμή ψαριού), σε α-
γροτικές, δασώδεις ή κατοικημένες περιοχές ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΤΑ ΑΚΟΥΜΠΑΜΕ Ή ΝΑ ΤΑ ΠΑΤΟΥΜΕ Ή ΝΑ ΕΡΧΟΜΑ-
ΣΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΥΤΑ.

-Σε κάθε περίπτωση εύρεσης τέτοιων εμβολιακών δολω-
μάτων ενημερώνουμε άμεσα την τοπική κτηνιατρική αρχή 
(Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
- ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ-Μητροπόλεως 
44 – Βέροια, τηλ. 23313 50193, 50135), προκειμένου να τα 
διαχειριστεί με ασφάλεια.

Η  υπηρεσία μας θα επανέλθει για να γνωστοποιήσει 
κάθε νεότερο.

Φαρμακεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπο-

λίτες μας έχουν 
φάρμακα που 
δεν χρειάζονται 
, μπορούν  να 
τα  προσφέ-
ρουν για  το  Γη-
ροκομείο Βέροι-
ας ,στο υπόγειο 
της Δημοτικής 
Αγοράς.

KHΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 16 

Μαΐου 2020 στις 10.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άμμου ο 
Κωνσταντίνος Μαρθόπουλος σε 
ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ



Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
και ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ,

ο συγκεκριμένος τίτλος, δυστυχώς 
για την πατρίδα μας, θα ταιριάζει σε 
αρκετούς περιπάτους μας, διότι η αλα-
ζονεία είναι κάκιστος σύμβουλος.

Στο προηγούμενο αρθράκι είχα ε-
πισημάνει: «το να ακούμε καθημερινά 

ένα δελτίο θανάτου ή ένα δελτίο τρόμου, ώστε κάποια στιγμή 
να μας πούνε κάποιοι, ότι αφού επέζησες από τον ιό, μπορείς 
να ζήσεις πλέον με λιγότερα και να είσαι ευτυχισμένος, δεν 
είναι ζωή, είναι αρρώστια», και πριν προλάβω να ολοκληρώσω 
την πληκτρολόγηση, εφημερίδα Κυριακάτικη, το Βήμα συγκε-
κριμένα κυκλοφορούσε με τίτλο: «στο τραπέζι μειώσεις μισθών 
και απολύσεις».

Δεν χρειάζεται δα να είσαι και πυρηνικός εγκέφαλος για να 
καταλάβεις τι έρχεται!

Λοιπόν φίλοι μου, ντροπή και αίσχος για αυτούς που ενώ 
μιλάνε μόνο για τρομοκρατία και αστυνόμευση των πολιτών, 
αποφασίζουνε τα «εγκαίνια» της πλατείας Ομονοίας.

Πρέπει οπωσδήποτε ο επιστήμονας να ενημερώσει τον Ελ-
ληνικό λαό με ποια επιστημονική λογική, ο ιός μεταδίδεται στην 
πλατεία Αγ. Παρασκευής και στην Κυψέλη και όχι στην Ομό-
νοια και ο καουμπόι θα πρέπει να εξηγήσει, γιατί στις προανα-
φερθείσες πλατείες επιβάλλεται το ξύλο και όχι στην Ομόνοια! 

Στα δε σχολεία εάν εμφανιστεί κρούσμα, δεν θα κλείνει το 
σχολείο, αλλά το τμήμα, διότι προφανώς ο ιός δεν θα έχει με-
ταδοθεί στο υπόλοιπο σχολείο!

Κάποιοι θα πούνε πόσα θέτε για να μας τρελάνετε, εγώ σας 
πληκτρολογώ ντροπή και αίσχος!

Και όταν ισχυριστούμε κάτι αντίθετο, τότε είσαι συνωμοσι-
ολόγος, ηλίθιος, ένας βλάκας και μισός, που κατά λάθος ζει 
και εάν μπορούσες να εξαφανιστείς δεν θα τους ενοχλούσες 
κιόλας.

Λοιπόν κύριοι, επανειλημμένα έχω γράψει, ότι στο κυβερ-
νών κόμμα της ΝΔ, το κουμάντο έχει η νεοταξίτικη πλευρά, η 
οποία είναι η άλλη όψη του ιδίου νομίσματος, επανειλημμένα 
έχω τονίσει ότι είμαι ένα χοντρό ανθρωπάκι με μυαλό Χατζη-
χρήστου, τρεις πέντε σαράντα πέντε, οπότε όπως καταλαβαί-
νετε δεν ενοχλούμαι για τους χαρακτηρισμούς!

Οφείλετε όμως, εσείς οι καλοί άνθρωποι που ενδιαφέρεστε 
μόνο για το καλό μας, να δίνετε και καμιά εξήγηση!

Λοιπόν για να ξεμπερδεύουμε μία και 
καλή, εάν υπήρχε ενδιαφέρον, τότε πο-
λύ απλά, οι διάφοροι κυβερνώντες, θα 
παραδεχότανε ότι η πολιτισμένη Δύση, 
πάσχει από Δημόσιο σύστημα υγείας και 
θα ανακοινώνανε την άμεση οικονομική 
ενίσχυση των συστημάτων.

Άκουσε κανείς, κάποια ανακοίνωση;
Άκουσε κανείς, κάποια συγνώμη;
Όχι, για αυτό ντροπή και αίσχος για 

μία ακόμη φορά!

Την εβδομάδα που διανύσαμε φίλοι 
μου, υπήρξε και μία ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΗ δή-
λωση πρωθυπουργού ισχυρής χώρας, ο 
οποίος πρότεινε να τοποθετηθούν αισθη-
τήρες στα παιδιά, όπως στα αυτοκίνητα, 
οι οποίοι αισθητήρες θα μετράνε την από-
σταση, μεταξύ των παιδιών!

Άκουσε κανείς κάτι;
Σχολιάστηκε από κάποιον;
Φθάσαμε στο σημείο να συγκρίνουμε 

τα παιδιά μας, τα βλαστάρια μας με αυτο-
κίνητα και να μην «ανοίγει ρουθούνι».

Αφού η πρόταση έγινε από πολιτικό, 
δεν έπρεπε να τοποθετηθεί έστω ένας 
πολιτισμένος πολιτικός και να του πει, τι 
λες ρε άρρωστε Καραμήτρο!

Αλήθεια, εάν η δήλωση γινότανε από 
το Μαδούρο, τι θα λέγατε!

ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ, για μία κόμη 
φορά!

Θα μου πείτε, χοντρούλη έτυχε!
Όχι φίλοι μου, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Είναι προφανές πλέον, ότι ο ιός (ως 

ευκαιρία), για τους νεοταξίτες, αποτελεί 

τον προθάλαμο της στέρησης των ελευθεριών του αν-
θρώπου, με το περιτύλιγμα του φιλελεύθερου!

Τρανή απόδειξη στην πατρίδα μας, τα σχολειά μας, 
στα οποία θα μπούνε κάμερες, για να εξυπηρετηθούνε 
οι μαθητές που δεν μπορούνε να πάνε στο σχολείο.

Ντροπή και αίσχος, υποκριτές και φαρισαίοι !
Για τις 10 ημέρες που θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο και θα 

μορφωθούνε με πλειάδα γνώσεων, τι κρίμα που δεν θα πάνε 
κάποιοι μαθητές και θα χάσουνε μαθήματα και θα μείνουνε 
πίσω στο γνωστικό αντικείμενο, που τους παρέχει ένα σχολειό, 
που πρέπει να αναπτύξει την κριτική σκέψη του μαθητή και αυ-
τό θα επιτευχθεί με τις κάμερες!

ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ, για τους διεστραμμένους εγκεφά-
λους!

Και εάν αυτός είναι ο μόνος τρόπος αξιολόγησης που γνω-
ρίζετε, τότε σπίτια σας και Βασίλης Παπακωνσταντίνου, «χαι-
ρετίσματα λοιπόν στην εξουσία»!

Εάν πραγματικά σας ενδιαφέρει η παιδεία της χώρας, τότε 
δεν θα υποστηρίζατε τα νομοσχέδια «της νύχτας»!

Παλιά υπήρχε ο θεσμός του επιθεωρητή, τώρα ο ρόλος α-
νατίθεται στην κάμερα επιθεωρητή, με κυβέρνηση ΝΔ!

Έχετε ακόμη καιρό, όχι για να αποσύρετε τα διαστροφικά 
νομοσχέδια, αλλά για να επαναφέρετε και τις ποδίτσες, τις σιέλ 
και τις ροζουλί.

Και όσο θυμάμαι φίλοι μου, ότι μου άρεσε η ρόζ ποδίτσα και 
όχι, θα βάλεις τη γαλάζια, είσαι αγοράκι μου λέγανε, και να τα 
τραύματα, ενώ τώρα με όλα τα φιλελεύθερα νομοσχέδια της 
χυδαίας παρακμής, δεν θα υπάρχουνε τέτοια προβλήματα.

Όλοι την ίδια ποδίτσα, κίτρινη, α ρε ΑΕΚΑΡΑ!

Α και να μην ξεχάσω, ταγοί της Εκκλησίας μας, η τοποθέ-
τηση καμερών και η στέρηση της ελευθερίας, αφορά τα ίδια 
κυβερνητικά πρόσωπα, που αποφανθήκανε για τη Θεία Κοι-
νωνία.

Άντε μπας και βαρέσει καμιά καμπάνα και ξυπνήσει κανείς!
 
Φίλοι μου, 
μία τρομοκρατημένη κοινωνία, γίνεται πολύ εύκολα μία 

υποταγμένη κοινωνία, μία χειραγωγούμενη κοινωνία, φίλη με 
τη νέα τάξη πραγμάτων, η οποία το μόνο που επιθυμεί, είναι η 
στέρηση, η κατάργηση του υπέρτατου αγαθού του ανθρώπου, 
της ελευθερίας!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
ΥΓ.
Καμία σχέση ο υπογράφων, με τους επαγγελματίες συνδι-

καλιστές της παιδείας, οι αποφάσεις των οποίων, βοηθάνε με 
έξυπνο τρόπο, τους κυβερνώντες, τους εκάστοτε!
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Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

«Μία και μόνη δύναμη 
θα κυβερνάει τον κόσμο: 

Η επιστήμη!» (Ρενάν)
Του ιερέως: 
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Πριν από εκατόν πενήντα επτά χρόνια και 
ακριβώς στα 1863, φίλοι αναγνώστες, έγρα-
ψε ένας ορθολογιστής, με υπερηφάνεια για 
το μέλλον του ανθρώπου και της επιστήμης, 
που τόσο θαύμαζαν τότε:

«Ποιος ξέρει αν ο άνθρωπος δεν θα κα-
τορθώσει να γνωρίσει και την τελευταία λέξη 
για την ύλη;… Ποιος ξέρει αν η απέραντη 
επιστήμη δεν θα μας φέρει την απεριόριστη 

εξουσία; Το ον που θα διαθέτει αυτή τη μάθηση, θα γίνει αληθινά ο 
κύριος του σύμπαντος. Θα διασκελίσει τα σύνορα του Πλανήτη του. 
Και μια και μόνη δύναμη θα κυβερνάει τον κόσμο και αυτή θα είναι 
η επιστήμη!».

Πόσο παράξενα ηχούν στ’ αυτιά μας, τα υπερήφανα αυτά λόγια, 
ύστερα από εκατόν πενήντα επτά χρόνια. Σχολιάζοντάς τα ο Γάλ-
λος Ακαδημαϊκός Αντρέα Μωρουά, γράφει:

«Θαυμάζουμε την πρόγνωση, που είχε κάμει ο Ρενάν, γιατί ο 
νόμος που ατόμων, η μεταμόσχευση των σωμάτων, το άλμα έξω 
από τον πλανήτη, όλα αυτά, στα 1863, βρίσκονταν ακόμα πολύ μα-
κριά στο μέλλον και όμως αυτός τα διαλογιζόταν. Πιο σοφοί, όμως, 
και πιο ισχυροί απ’ αυτόν είμαστε απείρως μετριοφρονέστεροι. Δεν 
πιστεύουμε πως η επιστήμη θα κυβερνήσει τον κόσμο… κατέχουμε 
στον κόσμο μία τόσο μικρή θέση, ώστε να είναι παράτολμο να μιλά-
με για μία ολότητα που δεν μπορούμε ούτε να την νοήσουμε καν. 
Το να πάμε στη Σελήνη θα είναι αθλητικός άθλος, αλλά τι να αντι-
προσωπεύει αυτό αναφορικά με τις αποστάσεις που μας χωρίζουν 
από τους μακρινότερους γαλαξίες;

Μολονότι συντελέστηκαν από την επιστήμη απίστευτοι πρόοδοι, 
μολονότι ο άνθρωπος μπορεί να επιδρά από χιλιάδες χιλιόμετρα 
σε μία μικροσκοπική συσκευή που περιφέρεται στον αχανή χώρο, 
μολονότι παράτεινε το όριο της ζωής, ξέρουμε πως δεν ξέρουμε 
τίποτα. Ο κοινός άνθρωπος τρέφει την αυταπάτη πως η επιστήμη 
μπορεί να απαντήσει σ’ όλα τα ερωτήματα. Αλλά ο επιστήμονας δεν 
συμμερίζεται αυτή την απάτη. Ξέρουμε, έλεγε ο Οππενχάϊμερ, πώς 
αγνοούμε και θα αγνοούμε».

Έτσι μιλάνε οι πραγματικοί διανοητές. Όχι με την υπερηφάνεια 
του Ρενάν. Αλλά ομολογούν με μετριοφροσύνη ότι η επιστήμη όσο 
και αν προχωρήσει, πάλι ο άνθρωπος θα ζει στην άγνοια. Η κα-
τανόηση της άγνοιας είναι κατ’ ευθείαν ανάλογη προς την πρόοδο 
της γνώσης, Ο αγράμματος δεν υποπτεύεται πόσα πράγματα δεν 
γνωρίζει. Ο γραμματισμένος, όμως, φωτιζόμενος από τη σχετική 
γνώση που απέκτησε, βλέπει πόσο μεγάλη είναι η άγνοιά του. Του 
Σωκράτη το «εν οίδα, ότι ουδέν οίδα», θα αποτελέσει πάντα μία 
μεγάλη αλήθεια.

Δεν είναι, όμως, μόνο η άγνοια. Η επιστήμη ικανοποιεί την πε-
ριέργεια, την φιλομάθεια του ανθρώπου, φωτίζει το μυαλό του, δεν 
μιλάει, όμως, στην καρδιά του. Δεν μπορεί να ικανοποιήσει τους 
εσωτερικούς του πόθους. Η επιστήμη είναι μονομερής. Πόθοι, που 
ξεπερνούν το μυαλό, όπως η ειρήνη, η γαλήνη, η χαρά, μένουν ανι-
κανοποίητοι.

Πριν είκοσι χρόνια μπήκαμε στον 21ο αιώνα. Τώρα, μπορούμε 
ειλικρινά να διαπιστώσουμε ότι η μηχανή υποδουλώνει τον άνθρω-
πο. Το έμψυχο γίνεται σκλάβος του άψυχου. Ο άνθρωπος, κατά 
ένα ποσοστό, ζει μέσα στην καλοπέραση, χωρίς ψυχική ειρήνη 
και εσωτερική γαλήνη. Περίμενε ότι η επιστήμη και η τέχνη θα του 
γέμιζαν το κενό. Και το κενό γίνεται πιο οδυνηρό σε πολλές ψυχές. 
Περίμενε από την ποικίλη πρόοδο να του εξασφαλίσει την ειρήνη α-
νάμεσα στους ανθρώπους και στους λαούς και όμως ζούμε μέσα σε 
διάφορες συγκρούσεις και κάτω από συνεχή αβεβαιότητα, με τοπι-
κούς πολέμους και με την απειλή για έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.

Οι προβλέψεις δεν επαληθεύτηκαν, γιατί παραμερίσθηκε από τη 
ζωή των ανθρώπων και των εθνών το πρωτείο του πνεύματος και 
μπήκε το πρωτείο, της ύλης. Η τεχνική και επιστημονική πρόοδος 
τρέχει με πύραυλο. Η πνευματική πρόοδος πάει με τον αραμπά και 
αν πάει και με τον αραμπά.

Και η κάθαρση στο ψυχικό αυτό δράμα; Την παρουσιάζουν 
πολλές φορές οι άνθρωποι που ζουν πιο έντονα την αγωνία και το 
κενό.

Μία τέτοια συγγραφέας, που έζησε την αβεβαιότητα και την αμ-
φιβολία, γράφει: «Αν ο δρόμος που ακολουθούμε δεν μας οδηγεί 
στην ειρήνη και στη λύτρωση, είναι γιατί γελαστήκαμε στο δρόμο 
που πήραμε. Ας γυρίσουμε πίσω τα βήματά μας κι ας γυρέψουμε 
το Θεό». Το Θεό που διώχνει την αγωνία και δίνει στην ψυχή τον 
«Άρτο της ζωής» και στην καρδιά «την ειρήνη την πάντα νουν υπε-
ρέχουσαν».

Είναι Εκείνος που είπε: «Εγώ ειμί η Οδός και η Αλήθεια και η 
Ζωή».

ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ!
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Ακούσατε! Δίνομε είδησην σ΄ όλη την πόλι … 
Του Πάρη
Παπακανάκη
 
Θα θυμάστε , 

από προηγούμε-
νες αναφορές μας 
(ελπίζω), τον αξια-
γάπητο θυμόσοφο 
μπάρμπα-Μήτσο 
Μάλιο, τον τελευ-
ταίο των δημοσίων 

κηρύκων (ντελάληδων) της Βέροιας… 
Κοντούλης στο ύψος, γεμάτος, με δι-

άστικτη φαλάκρα, ολοστρόγγυλο πρό-
σωπο στο οποίο ξεχώριζαν τα σπινθη-
ροβόλα μάτια του (ακόμη κι όταν φο-
ρούσε τα χαρακτηριστικά γυαλιά του με 
τους χοντρούς φακούς) και το γλυκύτατο 
χαμόγελό του.

Είχε εγκαταστήσει τη “διαφημιστική 
επιχείρησή” του στο γνωστό τότε κα-
φενείο του Μπαζάκα (περιφερειακά της 
πλατείας του Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου). Εκεί, 
από πολύ νωρίς κάθε πρωί, έπινε το 
καφεδάκι του, ενώ οι ενδιαφερόμενοι να 
διαφημιστούν του έφερναν τα μηνύματά 
τους γραμμένα ιδιόχειρα σε χαρτί, τηρώ-
ντας ευλαβικά τη σειρά ο ένας πίσω από 
τον άλλο (“ευταξία” ήταν το σύνθημα 
του μπαρμπα-Μήτσου). Αφού έκλεινε τις 
συμφωνίες πληρωμής για τις υπηρεσί-
ες που θα προσέφερε, συνταίριαζε τις 
σημειώσεις με δικές του έμμετρες καλλι-
τεχνικές παρεμβάσεις (π.χ.«Για γριβάδι 
στον Ψιψίκα! Δύο τάληρα το βρήκα!!!») 
και ξεκινούσε το έργο του με απαράμιλ-
λη υπευθυνότητα. 

Αρχικά ανέβαινε σε μια καρέκλα του καφενείου 
κι έκανε την καθιερωμένη εισαγωγή του: «Ακού-
ουουσατε, κύριοι, σας ειδοποιούμεν…  Δίνομε 
είδησην σ΄ όλη την πόλι, αγορά, μαχαλάδες και 
λοιπάαα !!!». Αμέσως μετά διάβαζε με στεντόρεια 
φωνή τα μηνύματα της ημέρας. 

 
Μην φανταστείτε ότι ήταν κάτι το εύκολο εκείνη 

την εποχή. Σε αντίθεση με την εικόνα που πιθανό-
τατα έχουμε πλάσει στον νου μας, η Βέροια, του-
λάχιστον στο κέντρο της, ήταν μια πολύβουη πόλη. 
Δείτε πώς περιγράφεται η κατάσταση το 1932: 
«…Διατρέχουν τον κεντρικόν δρόμον, δηλαδή την 
οδόν Ελευθερίας (η σημερινή Κεντρική Οδός) αμά-
ξια φορτηγά, αυτοκίνητα, άλογα, κάρρα με τέτοια 
ταχύτητα και με τέτοιαν αταξίαν, ώστε κινδυνεύο-
μεν να μείνομεν χωρίς ρούχα, χέρια και πόδια…». 
Κι όπως προ καιρού σας έχω περιγράψει: περνο-
διάβαιναν συγχρόνως με τους ατίθασους οδηγούς 
αυτοκινήτων (συνήθως γόνοι εύπορων οικογενει-
ών), τα γαϊδουράκια των πλανόδιων πωλητών, τα 
μουλάρια των κυρατζήδων, τα βαρυφορτωμένα 
κάρα των καραγωγέων με εμπορεύματα από τον 
σιδηροδρομικό σταθμό, τα κάρα των αγροτών με 
τα οποία  μετέφεραν την παραγωγή τους από τα 
γύρω χωριά προς πώληση στα εμπορικά καταστή-
ματα της Βέροιας... Φανταστείτε επιπλέον: παρά-
νομες σταθμεύσεις, επικίνδυνα προσπεράσματα, 
απρόβλεπτες αναστροφές κλπ, όλα αυτά συνοδευ-
όμενα συχνά πυκνά από το τοπικά θεωρούμενο 
ως το πλέον προσβλητικό “στόλισμα”:  «Α να χα-
θείς, γομάρ’ !!!» 

Κατάφερνε όμως ο μικρόσωμος μπαρμπα-Μήτσος όχι 
απλά να υπερκαλύπτει την τόση οχλοβοή, αλλά να επιβάλ-
λεται με την ένταση της φωνής του!!!   Στη συνέχεια έπαιρνε 
τους δρόμους και γύριζε μία-μία τις γειτονιές της Βέροιας, δι-
αφημίζοντας μαγαζάτορες κι εμπορεύματα. Αφού ολοκλήρω-
νε με ευσυνειδησία τη συμφωνημένη αποστολή, επέστρεφε 
στην αγορά για την πληρωμή του. Συνήθως αυτή ήταν σε εί-

δος: ένα ψάρι, λίγο κρέας, μερικά λαχανικά... Χαμογελαστός 
πάντα, γύριζε μακάριος στο σπίτι του για να ετοιμάσει η κυρά 
Μήτσαινα το φαγητό της ημέρας.   

 
Στα τυχερά του επαγγέλματος (τα “εξτραδάκια”) ήταν η 

ανακοίνωση απολεσθέντων. Όταν δηλαδή έχανε κάποιος κά-
τι  – άλογο, κατσίκα, σκυλί, πορτοφόλι, ταυτότητα –  έγραφε 

μια σχετική ανακοίνωση, έτρεχε να βρει τον δημόσιο κήρυκα 
κι αυτός τη διάβαζε, με το αζημίωτο βέβαια. Για παράδειγμα, 
κάποτε ο Αναστάσιος Κατσαμάκας είχε χάσει το κυνηγητικό 
σκυλί του κι ανέθεσε στον μπαρμπα-Μήτσο να διαλαλήσει: 
«Ακούσατε, κυρίες και κύριοι!  Ο Αναστάς ο Κατσαμάκς έχασ’ 
του σκ’λι τ’ του κυνηγιάρ’κου. Όποιος του φέρ’, θα πάρ’ τρα-
νό ρεγάλο!!!»

 

CMYK

Άποψη της αγοράς της Βέροιας τη δεκαετία του 1920
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Ακούσατε! Δίνομε είδησην σ΄ όλη την πόλι … 

CMYK

Οι αδερφοί Μπουρδένα, ως αγωγιάτες στο επάγγελμα, είχαν στην ιδιοκτησία τους καμιά δεκαριά γαϊδουράκια (γομάρια) με τα οποία μετέφεραν καυσόξυλα, τριφύλλια κι άλλα εμπορεύ-
ματα στα σπίτια των Βεροιωτάδων. Όταν δεν είχαν κάποιο αγώγι, συνήθιζαν να τα αφήνουν στη θέση Καρά Τσαλί δεμένα όλα μαζί με μια τριχιά (σχοινί) για βοσκή.  Μια μέρα λοιπόν τα γαϊ-
δουράκια ξελύθηκαν και βόσκοντας απομακρύνθηκαν. 

“Έφαγαν τον τόπο” οι ιδιοκτήτες τους για να τα βρουν, αλλά στάθηκε αδύνατο. Άφαντα τα γομάρια!!! Καταπικραμένοι και μη έχοντας άλλη λύση, κατά τη συνήθεια της εποχής, έγραψαν 
στο πόδι (κυριολεκτικά και μεταφορικά) μια ανακοίνωση σ’ ένα χαρτί κι έτρεξαν να βρουν τον δημόσιο κήρυκα. Τον συνάντησαν κάπου κοντά στην “Ώρα” (πλατεία Ωρολογίου), του πλήρω-
σαν τον κόπο του προκαταβολικά, του παρέδωσαν το χαρτί κι έφυγαν αλαφιασμένοι για να συνεχίσουν το ψάξιμο.

 Ανέβηκε μετά από λίγο ο Μάλιος στα απομεινάρια της βάσης του πύργου του ρολογιού κι αφού είπε για τα ψάρια, τα κρέατα, τα ζαρζαβατικά κλπ, ξεκίνησε να διαβάσει και τα απολεσθέ-
ντα: «Οι Μπουρντενάδες τα γομάριααα…», σταματάει για λίγο, κεντράρει το χαρτί και ξαναρχίζει με πιο δυνατή φωνή: «Οι Μπουρντενάδες τα γομάρια…», νέα παύση, κεντράρισμα, τρίτη, 
τέταρτη, πέμπτη απόπειρα: «Οι Μπουρντενάδες τα γομάριααα…», «Οι Μπουρντενάδες τα γομάριααα…», «Οι Μπουρντενάδες τα γομάριααα…». 

Δεν χρειαζόταν περισσότερο…  παραξενεύτηκαν οι γείτονες, πορτοπαράθυρα άρχισαν να ανοίγουν με κρότο το ένα μετά το άλλο, και κάποιες κυράδες αφοσιωμένες εφ όρου ζωής στην 
έγκαιρη κι έγκυρη “ενημέρωση του κοινού” (αθεράπευτες κουτσομπόλες δηλαδή) δεν έχασαν την ευκαιρία να τριγυρίσουν από αυλόπορτα σε αυλόπορτα  για να κάνουν τα “ζωντανά ρεπορ-
τάζ” της εποχής, μουρμουρίζοντας με σφιχτά τα δόντια: «Μαρ’ ‘συ, τι τον έκαμαν οι Μπουρντενάδες κι τ’ς βρίζει έτσι;» …   

Μέχρι να βρει τα γυαλιά του ο μπαρμπα-Μήτσος, να τα φορέσει και να…  διαβάσει την κακογραμμένη ανακοίνωση: «Οι Μπουρντενάδες, τα γομάρια τά ’χασαν στο Καρά Τσαλί. Όποιος 
τα βρει να τα φέρ’ και θα πάρ’ ρεγάλο», η “ζωντανή αναμετάδοση” της ασύστολης εξύβρισης Μάλιου κατά αδελφών Μπουρδένα είχε εξαπλωθεί στις συνοικίες: Μπαρμπούτα, Παναγία Δεξιά, 
Κυριώτισσα, Αποστόλου Παύλου και Τσερμένι (εμβέ-
λεια κι αμεσότητα ενημέρωσης που θα ζήλευε σήμερα 
κι ο “Άκου 996”) !!! 

[ Το αξιόπιστο της σημερινής αφήγησης επιβεβαιώ-
νει κι ο αείμνηστος Νικόλαος Καλλιγάς στο εξαιρετικό 
βιβλίο του «Αναπολώντας στους δρόμους της παλαιάς 
Βέροιας», το οποίο εξέδωσαν το 2014 και έκτοτε δια-
νέμουν τιμής ένεκεν δωρεάν τα φροντιστήρια ξένων 
γλωσσών «Λέξις» ]     

Και για να “προσγειωθούμε” στο σήμερα, αγαπητοί 
φίλοι, θα ήταν ευχής έργο να παραδειγματιστούν από 
την αξιομνημόνευτη αυτή ταχύτητα “κοινωνικής δικτύω-
σης” οι αρμόδιοι του Δήμου μας και να δραστηριοποιη-
θούν επιτέλους στον στόχο της εγκατάστασης-λειτουρ-
γίας του πολυσυζητημένου προεκλογικά (δύο φορές 
για να είμαστε ακριβείς) ψηφιακού “κέντρου ηλεκτρο-
νικής διακυβέρνησης και παροχής ηλεκτρονικών υπη-
ρεσιών προς τους πολίτες”, αναγκαιότητα που ανέδειξε 
με τον πιο εμφατικό τρόπο η πρόσφατη περίοδος της 
υγειονομικής καραντίνας.

 
Το ψηφιακό «κέντρο 

ηλεκτρονικής διοίκησης
 και εξυπηρέτησης πολιτών» 

του Δήμου Τρικκαίων 

Επειδή όμως “ανοίγει” μακροσκελέστατη συζήτηση, 
ας την μεταθέσουμε για κάποια επόμενη συνάντησή 
μας. Όπως έλεγε κι ο μπαρμπα-Μήτσος ο Μάλιος: «Θε 
να δούμε…». 

Άποψη της αγοράς της Βέροιας στα 1936 
(Αρχείο Στέργιου Ζυγουλιάνου)Αντίθετη λήψη του ίδιου τμήματος της αγοράς της Βέροιας

 τη δεκαετία του 1920
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ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
06:30, 8:30, 11:00, 13:00, 15:00, 
18:00, 20:00.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ
07:00, 09:00, 11:30, 14:40, 16:00, 
17:30, 20:00.
ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ
07:00, 08:30, 10:20, 13:00, 16:00, 19:00, 
21:15.

NΑΟΥΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ
06:05, 07:30, 10:00, 14:30, 17:00, 19:30.
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟ
19:00.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ ΤΟΠΙΚΟ
14:15
Τηλ. Επικοινωνίας Υπεραστικών 
Γραμμών: 2331022342.
6975906066

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
08:00, 10:30, 13:00, 15:30, 18:00, 20:00.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ
08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:30, 20:00.
ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ
07:00, 09:30, 14:30, 19:00.
NΑΟΥΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ
07:30, 10.30, 15:00, 19:30.
ΚΥΡΙΑΚΗ δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα 
δρομολόγιο.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

Από Δευτέρα 18 Μαΐου
Καθημερινά ανοιχτές 

οι υπηρεσίες του ΚΑΠΑ 
Δήμου Βέροιας

   Σε συνέχεια της από 6/5/2020 ανακοίνωσης του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας 
αναφορικά με την σταδιακή επανεκκίνηση της άθλησης στους χώρους και τις εγκαταστάσεις μας, 

σας ενημερώνουμε ότι, από Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, καθημερινά και από ώρα 9:00 εως 15:00, κάθε 
ενδιαφερόμενος θα δύναται να απευθυνθεί, για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, σχετικά με 
τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης των αθλητικών χώρων, αποκλειστικά  στους τηλεφωνικούς 
αριθμούς  2331026435 και 2331026230.

  Είναι επίσης δυνατή η ενημέρωσή σας, στο διαδικτυακό τόπο www.veriakapa.gr.
  Με βασικό καθήκον την ασφαλή λειτουργία του τμήματος αθλητισμού και των αθλητικών εγκα-

ταστάσεων παρακολουθούμε και κάνουμε πράξη τις αποφάσεις της πολιτείας Προστατεύουμε την 
κοινωνία και την αθλητική οικογένεια -  μένουμε ασφαλείς - αθλούμαστε υπεύθυνα.

Ο Πρόεδρος
Λεωνίδας Ακριβόπουλος

Ναρκωτικά και χρήματα 
κατέσχεσε η Ομάδα Δίωξης από 

σπίτι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης 
Συνελήφθη στις 14 Μαΐου 

2020 το απόγευμα σε περιοχή 
της Θεσσαλονίκης, από αστυ-
νομικούς της Ομάδας Δίωξης 
Ναρκωτικών του Τμήματος Α-
σφάλειας Βέροιας, ημεδαπός 
άνδρας, καθώς σε έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στο σπίτι 
του βρέθηκαν και κατασχέθη-
καν ποσότητα κάνναβης βά-
ρους 304 γραμμαρίων, μικρο-
ποσότητα κοκαΐνης, 20 σπόροι 
κάνναβης, 1 ηλεκτρονική ζυγα-
ριά ακριβείας και το χρηματικό 
ποσό των 5.055 ευρώ.

Σύλληψη για λαθραία τσιγάρα
Συνελήφθη στις 14 Μαΐου 2020 το μεσημέρι σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς της Υπο-

διεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης, ημεδαπός άνδρας, καθώς σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο 
σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 120 πακέτα τσιγάρων και 4 συσκευασίες καπνού, των 50 γραμ-
μαρίων η κάθε μία, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία κατανάλωσης του Δημοσίου και δεν είχαν 
καταβληθεί οι νόμιμοι φόροι και δασμοί.

«Εγνατία Οδός Α.Ε.»: 
Να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικοί οι οδηγοί 
στον αυτοκινητόδρομο

Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Απριλίου, που ήταν σε ισχύ στη χώρα οι περιορισμοί μετακινή-
σεων για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, παρατηρήθηκε στην Εγνατία Οδό και τους 
Κάθετους Άξονες σημαντικότατη μείωση και των τροχαίων συμβάντων. Συγκεκριμένα, σε σχέση με τον 
Απρίλιο του 2019 το σύνολο των ατυχημάτων μειώθηκε κατά 63%, εκ των οποίων τα ατυχήματα με 
τραυματισμούς ήταν μειωμένα κατά 54% (6 έναντι 13) και τα ατυχήματα υλικών ζημιών μειωμένα κατά 
66% (24 έναντι 66). Η μέση μείωση των ατυχημάτων κατά 63% είναι μικρότερη σε σχέση με τη μέση 
μείωση της κυκλοφορίας που κατά το ίδιο διάστημα ανήλθε σε 75%, διαφορά που εκτιμάται ότι οφεί-
λεται στις αυξημένες ταχύτητες που ανέπτυσσαν κάποιοι οδηγοί εκμεταλλευόμενοι την πολύ αραιή 
κυκλοφορία.

Ενόψει της πλήρους άρσης των περιορισμών των υπεραστικών οδικών μετακινήσεων από τη Δευ-
τέρα 18 Μαΐου, η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κί-
νησή τους στον αυτοκινητόδρομο, να τηρούν τα όρια ταχύτητας, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας 
και σε καμία περίπτωση να μην κινούνται στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  
θα γίνει την Τρίτη 19-05-2020 και από τις 09:00 
έως τις 10:00 π.μ., η οποία λόγω των κατεπειγό-
ντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή 
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγ-
ματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού 
εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση 
πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με τα εξής 
θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 
6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού 
Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.

-Έγκριση ή μη πρακτικών επιτροπής διαπραγ-
μάτευσης και ανάθεση ή μη της προμήθειας μέσων 
ατομικής προστασίας και επανάληψη της διαδικα-
σίας για μέρος της προμήθειας.

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανά-
δειξη αναδόχου του έργου «Διάνοιξη-Διαμόρφωση 
κοινοτικού δρόμου στο Ο.Τ. 1 στην κοινότητα Κα-
στανιάς».

-Έγκριση ή μη της αριθμ. 42/2020 απόφασης 
του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.» με το δ.τ. «ΚΑ-
ΠΑ», περί αναμόρφωσης (1ης) του Προϋπολογι-
σμού και του Τεχνικού Προγράμματός της έτους 
2020.

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλα-
βής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή φω-
τοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων» (XEROX).

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παρα-
λαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή 
φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων» (RICOH).

-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και ο-
ριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρω-
ση αγροτικών οδών Λαζοχωρίου-Ταγαροχωρίου 
(2007)».

-Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος 
παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δή-
μου Α.Σιδηρόπουλο.

-Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο 
όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Έξοδα συμβο-
λαιογράφων και δικαστικών επιμελητών».

Συνεδριάζει την Τρίτη 
η Οικονομική Επιτροπή 

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

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

αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας

(www.aspis.gr)ήαπευθείαςσταγραφείατηςεταιρείαςστοΖερβο-
χώριΗμαθίας.

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

έγγραφααπαιτείταιμιααπλήφωτοτυπία.
ΕπιπλέονπληροφορίεςΔ/νση:ΖερβοχώριΗμαθίας,59034

Τηλ:+30–2332303100,ΤμήμαΠροσωπικού:καΑλέκαΜπαράκου

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

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες/εργά-

τριεςπαραγωγής
•Επιστημονικόπροσωπικό (γεωπόνους, χημικούς, τε-

χνολόγουςτροφίμων,τεχνολόγουςγεωπόνους)
•Τεχνίτεςδιαφόρωνειδικοτήτων(μηχανικούς–ηλεκτρο-

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

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Email:info@almifoods.gr

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

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

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

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

 
 

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

 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.) 
 

 
 

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια 

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Εκδηλώσειςμνήμης

Οθρήνος του  ελ-
λην ισμού γ ια  την
πτώση της Βασιλεύ-
ουσαςστις29Μαΐου
του1453συνοδεύεται
από την τραγική κα-
τάληξη καιπαράδοση
αμαχητίτηςθρυλικής
μας Τραπεζούντας
στις  15 Αυγούστου
του 1461. Για  όλους
τουςΈλληνεςαλλάι-
διαίτεραγιατουςΈλ-
ληνες τηςΜικρασίας
και  τουΠόντουαυτά
ταδύοθλιβεράγεγο-
νότασημάδεψαν  την
μετέπειταπορείατους
μεθρήνους,βάσανακαιοραματισμούςπουμεταφέρθηκαν μέ-
σωπαραδοσιακώντραγουδιώνκαιιστοριώνμέχρικαισήμερα.

Το θεϊκό μήνυμα  για  τις δύο συμφορές  ταράζουν  την
ποντιακήψυχή  αλλά  ταυτόχρονα  οι τραντέλλενεςπρόγονοι
μαςελπίζουνκαιστην΄΄Ανάσταση΄΄τουγένους.Γιαέναμέρος
του ελληνισμού αυτό έγινε το 1821,για ένα άλλο κομμάτι της
Ελλάδαςέγινετο1912ενώέναάλλομέροςτωναλησμόνητων
πατρίδωνμαςπεριμένειυπομονετικάναδειτοφωςτηςελευθε-
ρίας,όπωςμαςλέεικαιηποντιακήμούσα«ΗΡωμιοσύνηκαιαν
σκλαβώθηκε,θ’αναστηθείκαιπάλι…».

Μέχρι  τότε  εμείς οι απόγονοι των γενοκτονημένων Ελλή-
νωντουΠόντουθαθυμόμαστεκαιθατιμούμετουςάταφους
νεκρούςμαςδίνονταςυπόσχεσηότιδενθατουςξεχάσουμε.
Έτσιλοιπόνπαρά τηνπανδημίαπουπλήττει τηνπατρίδαμας
και άλλαξε την καθημερινότητά μας θα πραγματοποιήσουμε
και  τιςφετινές εκδηλώσεις μνήμης ενόψει της 19ηςΜαΐου με
περιορισμένες δραστηριότητες και μόνομε ενδεικτική τηφυσι-
κήπαρουσίαμαςσεόλεςτιςεκδηλώσειςκαισύμφωναμετα
ισχύονταμέτραυγιεινήςτηςπολιτείας,αλλάμετηνψυχήμας
ναείναιεκείστιςαλησμόνητεςπατρίδεςμας.

Τοπρόγραμμαέχειωςεξής:
ΔΕΥΤΕΡΑ18-ΤΕΤΑΡΤΗ20καιΠΑΡΑΣΚΕΥΗ22-5-2020
θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία στο  κεντρικόΚΑΠΗ  του

ΔήμουΒέροιας(Αριστοτέλους3,απέναντιαπότο2οΔημοτικό
Σχολείο)μεσύνθημα«δώσεαίμαγιατοαίμαπουχάθηκε».

ΤΡΙΤΗ19-5--2020
θα λειτουργήσειπερίπτερο  ενημέρωσηςστηνπλατεία δη-

μαρχείουμεσχετικόέντυπουλικόμεθέματηγενοκτονία.

ΚΥΡΙΑΚΗ24-5-2020
Εκκλησιασμός και μνημόσυνο στον  ιερό ναό ΑγίαςΠα-

ρασκευήςΚαλλιθέαςΒεροίας και θα ακολουθήσει επιμνημό-
συνος δέησης και κατάθεσηστεφάνουστην πλατεία Καπε-
τανίδη.

Μετιμή
ΓιατοΔιοικητικόΣυμβούλιο

ΟΠρόεδρος-ΤουμπουλίδηςΝικόλαος
ΗΓ.Γραμματέας-ΤογκουσίδουΕυαγγελία

Έναρξημαθημάτων
τουΩδείουκαιτηςΣχολής
ΒυζαντινήςΜουσικής

Ενημερώνουμεότι η έναρξη τωνμαθημάτωνστοΩδείο και
στηνΣχολήΒυζαντινήςΜουσικής της ΙεράςΜητροπόλεωςΒε-
ροίας,Ναούσης&ΚαμπανίαςθαείναιτηνΔΕΥΤΕΡΑ18ΜΑΪΟΥ
2020.Οικαθηγητές τουΩδείουμαςθαενημερώσουντουςμα-
θητέςτουςγιατοπρόγραμματωνμαθημάτωντους.

Κατά την λειτουργία τουΩδείου και τηςΣχολήςΒυζαντινής
Μουσικήςθατηρούνταιόλαταμέσαπροστασίας (απολύμανση
χώρου,απολυμαντικά,αερισμός,αποστάσειςκλπ)σύμφωναμε
τιςπροβλεπόμενεςοδηγίεςκαιαποφάσειςτηςπολιτείας.



12  16-17 ΜΑΪΟΥ 2020www.laosnews.gr του Σαββατοκύριακου

ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε. ενημερώνει τουπολίτες ότι λόγω των έκτακτωνμέτρωνπου ισχύουν,
αναπροσαρμόζειτακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό12-3-2020έως25-3-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 63
τ.μ.μεπατάρικαιυπόγειοστη
Βέροια, οδός Τρύφωνος 3.
Τηλ.:6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίακο-
ντάστο7οΔημοτικό,75τ.μ.,με
υπόγειο75 τ.μ. και οικόπεδο
200 τ.μ., 48.000 ευρώ.Τηλ.:
6945122583Euromesitiki.

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑπωλείται
μονοκατοικία80 τ.μ.σεοικό-
πεδο1000τ.μ.,μεθέατοπο-
τάμι, και ταδύομαζί ήμεμο-
νωμένα.Τηλ.:6981058526.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 468
τ.μ. στο Πλατύ Ημαθίας σε
πολύ καλήθέση.Πληρ. τηλ.:
6946829244.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικόπεδο 250
έως1000τ.μ.γιααντιπαροχή
στηνπόλητηςΒέροιας,εκτός
αποΕργατικέςκατοικίες.Τηλ.:

6945122583.
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,μεγάληευκαι-

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ουζερί στην ο-
δόΘεσ/νίκης,σε τιμή ευκαι-
ρίας.Τηλ.:6989592585.

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ περιίτερο, στην πλατεία
Καπετανίδη λόγω συνταξιο-
δότησης.Τηλ.:6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο
διαμέρισμα76 τ.μ. επί της ο-
δού Γρεβενών 11 και Ερμού
γωνία, πραγματικός λουλου-
δότοπος, με καλοριφέρ, κλι-
ματισμό, χώροπάρκινγκ, δί-
χως κοινόχρησταστηΒέροια.
Πληρ.τηλ.:6949215864.

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

Κωδ: 22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης,Διαμπε-
ρέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,αποτελούμε-
νοαπό3Υπνοδωμάτια,ΣαλοκουζίνακαιΜπά-
νιο.Είναικατασκευασμένοτο1999καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμευπέρυθρες,ημεσόμπα
πέλλεττουενοικιαστή,θέσηστάθμευσηςστον
αύλιοχώρο,έχειμεγάληβεράντα,απεριόριστη
θέαστονκάμποκαιτακουφώματατουείναιμε
διπλάτζάμια,Τιμή:300€.Αποκλειστικήδιάθεση
-διαχείρισηαπόΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106033ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙανακαινισμένοΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας108τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνακαι2Μπάνια.
Είναικατασκευασμένοτο1994καιανακαινί-
στηκετο2009.Διαθέτειθέρμανσηαυτόνομη
πετρελαίουμεθερμιδοτετρητές,βλέπεισεανοι-
χτωσιά,κουφώματααλουμινίουσυρόμεναμε
διπλάτζάμια,μεπολύάνετουςχώρους,θωρα-
κισμένηπόρταεισόδου,μετέντες,ανελκυστήρα,
Μπαλκόνια30τ.μ.,μεμηνιαίομίσθωμα320€.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενομι-
σθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείριση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα
,είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμίαό-
μορφηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητηκαι
μεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουαλλάκαιμε
δύοαποθήκες,σεθέσηπεριοπήςσίγουρα,με
θωρακισμένηπόρτα ,ενοίκιο250€,.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24727ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ενοικιάζεται ι-

σόγειοδιαμέρισμα120τ.μ.,μεκοινόχρηστα
μόνοτορεύματηςσκάλας,κατασκευή1980,
2υ/δ,πολύάνετο,ατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίουκαιμεαποθήκημέσα,τιμήμόνο:240€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Kωδ.22964ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ,ενοικιάζεται

μεγάληκαιφθηνήυπόγειααποθήκη150τ.μ.,
κατασκευή1986.Μπαίνεικαιαυτ/τομέσα ,
ενοίκιομόνο120€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
διαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:116292ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.στον
1οόροφο.Αποτελείταιαπόένανγραφειακό
χώρο,ΚουζίνακαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1980καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Κε-
ντρικήΘέρμανσηΠετρελαίου,Ανελκυστήρα,
Ανοιχτωσιά-Τιμή:150€.Αποκλειστικάαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13234Ενοικιάζεταιγραφείο30τ.μ.
κοντάστονΆγιοΑντώνιο3οςορ.εξαιρετικής
προβολής2χώροιμεδικότουWC.Ενοίκιο
μόνο150€.

Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1οςορ..
Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατασκευα-
σμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμι-
νίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμίααποθήκη
-Τιμή:150€.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτητους
,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστασημε
2WCκαιασανσέρ,μεμηνιαίομίσθωμα700€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας30τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,
.Είναικατασκευασμένοτο1980καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργιατιμή150€.

Κωδ: 23626 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημαεπί τηςΜητροπόλεωςσυνολικής
επιφάνειας55τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό2
Χώρουςκαι2WC,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,σεσημείομεγάληςπροβολής,μίσθω-
μα600€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίουΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
65τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροενιαίο
,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάληβιτρίνα.-Τιμή
πολύπολύχαμηλήμόνο110€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23650 ΣΤΟΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατ΄αποκλειστικότηταένανεό-
δμητοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας300τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1992καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου,Πάρκινγκμεγάλοέξω,εξαιρετικής

προβολής,μίσθωμα3.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβασημε
μηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106424-ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταανακαινισμένηΓκαρσονιέρα
συνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3οόροφο
χωρίςανελκυστήρα.ΜαζίμετοΔιαμέρισμαδί-
νεταικαιηΑέρινηΣτήλημεΔικαίωμαΔόμησης
ακόμη70τ.μ.επιπλέον.Αποτελείταιαπό1Υ-
πνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένητο1991καιανακαινίστηκετο
2010.ΔιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομηΠετρελαίου
μεΩρομετρητές,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
ΑλουμινίουμεΔιπλάΤζάμια,Επιπλωμένοήκαι
χωρίςέπιπλα,Τέντες,Σκαλιάεισόδου,BBQ,με
Ανοιχτωσιά,μεπολύμεγάληβεράντα55τ.μ.,
σετιμήπροφοράςμόνο:50.000€. Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό
2υ/δ ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο2006καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Διαθέτειαπερι-
όριστηθέα,ταδεκουφώματατουείναικαινούρ-
γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

Κωδ:105837ΑΚΡΟΠΟΛΗ,πωλείταικαι-
νούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτάκαι83
τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυνιδιοκτήτη
,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,υπάρχειδυνατότητακαιγια
3ου/δ,βλέπειτονκάμποτηςΒέροιας,διαθέτει
πολύμεγάληκουζίνα ,ατομικήθέρμανσημε
αντλίαθερμότηταςκαιμεγάλοκλειστόγκαράζ,
αποθήκηστοισόγειο, σεαμφιθεατρικήθέση,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία.Προσφοράσετιμή
εκπληκτικάσυμφέρουσα110.000€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105028ΑΚΡΟΠΟΛΗ,πωλείταικαι-

νούργιοσπάνιοδιαμέρισμα110τ.μ.μικτά,3ος
όροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,σαλόνι,κουζί-
να,μπάνιο,υπάρχειδυνατότητακαιγια3ου/δ,
βλέπειτονκάμποτηςΒέροιας,διαθέτειπολύ
μεγάληκουζίνα,ατομικήθέρμανσημεατομική
θέρμανσηκλειστόγκαράζ,αποθήκηστοισόγειο
,σεαμφιθεατρικήθέση,ευκαιρίαχωρίςαμφιβο-
λία.Προσφοράσετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα
110.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένη το1960και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο
-Τιμή:80.000€.

Κωδ.13572ΠωλείταιστοΠανόραμαΒέ-
ροιαςΣπάνιαΜονοκατοικία175τ.μ. επί του
κεντρικούδρόμου,πρόκειταιγιαέναμοναδικό
ακίνητοσεοικόπεδο300τ.μ.μεμίακατασκευή
πολυτελέστατητου1992καιπροσφέρεταισε
μίαπολύχαμηλήτιμήευκαιρίαςμόνο350.000€.

Κωδ:13568-ΆνωΖερβοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
220τ.μ.2επιπέδωνσεοικόπεδο1000τ.μ.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο2000καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,ΠόρταΘωρακισμένη,Απο-
θήκη,Κήπο,Τζάκι,Συναγερμό,Τέντες,Διπλά
τζάμια-Τιμή:ευκαιρίας80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικής επιφάνειας280 τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρομε
εύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

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

Κωδ.12776ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,άριστοι

γραφειακοίχώροι63τ.μ.,μικτάκαι40τ.μ.καθ.
καινούργιακατασκευήτου2000,με2χώρους
καιWCστον2οόροφο,πολύκοντάστονΆγιο
Αντώνιο,τιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο32.000€.

ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαποκλει-
στικάαπότογραφείομαςσπάνιογραφείο39
τ.μ.καιμε17,5τ.μ.αποθήκηστουπόγειο1ος
όρ.ψηλόςοικοδομήτου1999,σεπολύκαλή
κατάστασηκαισεεξαιρετικάκαλήτιμή,χωρίς
θέρμανση.Πρόκειταιγιαέναπολύφωτεινόκαι
γωνιακόακίνητοστοκέντροτηςπόλης,μεανοι-
χτωσιάμπροστάτου,Τιμή28.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος

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

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

Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101
τ.μ.,καιμε110τ.μ.υπόγειοτοοποίοεπικοι-
νωνείμεεσωτερικό υδραυλικόανελκυστήρα
,κατασκευή2002,μεδικότουςWC, ισόγειο,
νεόδμητο ,σεεξαιρετικήκατάστασηκαικαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
άριστηκατασκευήκαιατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου,σεπολύκαλήγειτονιά,κατάλληλογια
πολλαπλέςχρήσεις,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
Τιμή120.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:106262ΚΕΝΤΡΟ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΕπιχεί-

ρησηυγειονομικούενδιαφέροντος,εστιατόριοέ-
τοιμοσελειτουργία,μεολόκληροτονεξοπλισμό
κομπλέλόγωσυνταξιοδότησης.Ηεπιχείρηση
στεγάζεταισεισόγειοκατάστημαμεγάληςπρο-
βολήςσυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.,διαθέτει
μεγάλοκαισταθερόπελατολόγιο, ζητούμενο
τίμημαμόνο60.000€,μεπολύλογικόμίσθωμα
στα450€.Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζη-
τηθούν.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜεσιτικήΑκινήτων.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
.Κωδ.22847ΑγροτεμάχιοστηνΠαλιάΛυ-

κογιάννη15,250τ.μ.τομισόμεροδάκινα12
ετώνκαιτομισόάδειο ,μεδικήτουΠομώνα
καιμπεκάκιαπωλείταιστηντιμήτων27.000€
ευκαιρίαπρώτη.

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ13766ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικόπεδο

εντόςσχεδίουπόλεως ,ορθογώνιο425τ.μ.,
ελαφρώςεπικλινές,άρτιοκαιοικοδομήσιμομε
σ/δ0,8,πρόκειταιγιαευκαιρίαχωρίςαμφιβολία
,τιμήμόνο40.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ,Οικόπεδο529τ.μ.,
σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,μόνογιααποφασιστικόαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,16.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙΟι-
κόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σεπολύ
καλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ.13787ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο1.820
τ.μ.,εντόςζώνης,άρτιοκαιοικοδομίσημο,εξαι-
ρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέγερσημονοκα-
τοικίας,ητιμήτουεξαιρετικάσυμφέρουσα,μό-
νο25.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομεσυ-
νολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.έχουν
τεθείεντόςτουσχεδίουπόλεως ,τα685τ.μ.
είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.εκτόςσχε-
δίου,διαθέτειμίαεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,είναιελαφρώςεπικλινές,πολύκοντάστην
Εληάπρονομιούχοοικόπεδο.Πληροφορίεςμό-
νοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαμόνο
γιααποφασιστικόαγοραστή,προσφέρεταισε
τιμήευκαιρίαςμόνοαπό120.000€όλομαζί
τώραμόνο90.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

ΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,ΚέντροΑπο-
κατάστασης,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχι
μόνοστηθέσηΚαβάκιαπάνωστοδρόμογια
τηΡαχιά12.000τ.μ.αμφιθεατρικόμεθέαόλον
τονκάμποτηςΗμαθίαςκαιορατότηταμέχριτην
Θεσ/νίκη.Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,προ-
νομιούχοαπόκάθεάποψη,αναφέρεταιμόνο
σεπολύσοβαρόεπενδυτή , ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενο,τιμή450.000€.

Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-
νιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκειταιγιαένα
μοναδικόακίνητο,εξολοκλήρουανακαινισμένο
τοοποίοαποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λοκουζίνα,έναμπάνιοπολυτελείαςκαθώςκαι
αποθήκη.Έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώμα-
ταμεδιπλάτζάμια,ευρίσκεταισεπολυκατοικία
αξιώσεων,μεάνετουςχώρους ,μεθωρακι-
σμένηπόρταεισόδουκαιαποτελεί ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,τιμή:92.000€.Ιδανικόακίνητο
γιακάποιονπουαναζητείκάτιμοναδικόστην
καρδιάτηςπόλης.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ-

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

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

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

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

ήΑρχιτεχνίτηήΕγκαταστάτηΗλεκτρολόγουΑ’Ειδικότητας

ΤΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑΤΗΝΥΠΟΒΟΛΗΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙΤΑΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):

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

ζόμενος),
7.ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΚΑΤΟΙΚΙΑΣ(απόλογαριασμόΔΕΗήτηλεφωνίας)

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

141ή146
Mail:venus@venusgrowers.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδρα ή γυναίκα
για βοηθό λογιστήπου
να γνωρίζει το πρό-
γραμμαΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγόμε δίπλω-
μαΓ΄κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειρι-
στήκλαρκ

Πληροφορίες στο
τηλ.:6947021868



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο Α-

κροπόλεως,στηνκαινούργιαγέφυρα
«Κούσιου».Τηλ.:6984108684.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύχωροι
χώροι για γραφεία, φροντιστήριο,
ή εργαστήριο και υπηρεσίες. Είναι
ανακαινισμένοι, 2WCκαι λογικό ε-
νοίκιο.Αριστοτέλους18.Τηλ.23310
23140&6949087741.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται ε-
παγγελματικόςχώρος50τ.μ.,πλή-
ρωςανακαινισμένος,1οςόρ.,γωνι-
ακό, δίπλασταΑστικά.Τηλ.: 6946
740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Η  ΕΤΑΙΡ ΙΑ  ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζητά-
ει να προσλάβει για μόνιμη α-
πασχόληση, εξωτερικό πωλητή
ή πωλήτρια για τους Νομούς Η-
μαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης.
Απαραίτητα προσόντα, ευχέρεια
λόγου, αγγλική γλώσσα, δίπλωμα
αυτοκινήτου,άδειαεργασίαςπρο-
σωπικού ασφαλείας, εμπειρία με

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


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

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


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


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



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


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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙΓεωπόνοςΦυτικήςΠαραγωγής
Απαιτούμεναπροσόντα:
-ΆριστηγμώσηΑγγλικών
-ΠολύκαλήγνώσηΗ/ΥκαιOffice
-Δίπλωμαοδήγησης
-Άνεσηεπικοινωνίας,ομαδικότητα,αντίληψη,κατανόηση
ΈδρατηςεταιρίαςστηΒέροια.
Οιυποψήφιοιμπορούνναστείλουντοβιογραφικότουςσημείωμαστηνηλε-

κτρονικήδ/νση:sidiropoulosfert@gmail.com.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδομεσπίτι στηΧαρίεσσαΝαούσης εντός τουοικι-

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

ΠΑΛΙΑΤΖΗΣ-ΚΗ-
ΠΟΥΡΟΣ:Καθαρίζωπα-
λιάσπίτια,υπόγεια,απο-
θήκες, αγοράζω παντός
είδουςπαλιάαντικείμενα,
ποδήλατα, μηχανάκια
κ.λπ. Επίσης αγοράζω
και παραδοσιακές στο-
λές.Τηλ.:6971678756κ.
Παύλος.

Ο εκδοτικός οίκοςSuper Course ELT Publishing,
σταπλαίσια τηςσυνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δρα-
στηριότηταςτου,επιθυμείναπροσλάβειάμεσα:Customer 
Service Agent

ΟCustomerServiceAgentθαασχολείταιμε την επίλυση
εκπαιδευτικώνζητημάτωντωνσυνεργατώνμας,θαενημερώ-
νειγιατουςνέουςμαςτίτλουςβιβλίων,θαδίνεισυμβουλέςκαι
θαπροτείνειτρόπουςδιδασκαλίας.

Απαιτούμεναχαρακτηριστικά/ικανότητες:
-ΠτυχίοΑγγλικήςΦιλολογίας
-Ευχέρειαστηντηλεφωνικήεπικοινωνία
-Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός
-Άριστεςοργανωτικέςικανότητεςκαιομαδικότητα

ΕπιθυμητάΠροσόντα:
-Καλή γνώσηH/Y και χειρισμού εφαρμογώνΜSOffice

(Word,Excel)
-Προϋπηρεσίασεαντίστοιχηθέσηθαεκτιμηθεί

ΗΕταιρείαπροσφέρει:
-Πενθήμερηαπασχόληση
-Δίμηνηεκπαίδευσημεαποδοχές
-Συνεχήεκπαίδευσηαπόκαταρτισμένοκαιέμπειροπροσω-

πικό
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ναστείλουν το βιογραφικό

τουςσημείωμαστοe-mailcv@supercourse.gr,αναφέρο-
νταςτονκωδικόθέσηςCSA_19,έωςτις10/06/20.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡ-
ΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ:

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΧειριστήςΚλάρκ για εργασία σεΨυγείo –
Συσκευαστήριo στον Κοπανό Ημαθίας . Προϋπηρεσία
καιΜηχανολογικέςΓνώσειςθαληφθoυνυπόψιν.Δίπλω-
μα χειριστή κλάρκ δεν είναι απαραίτητο. Πληροφορίες
στοντηλ:6946437441πρωινέςώρες.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

ΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.Επίσης
ένατρακτέρUNIMOK,μίαπλατφόρμακαινούργιακαιμίαφρέζα
συρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6973616847.

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ζητειταιοδηγόςμεγνώσειςπλη-
ροφορικής έως 30 ετών. Εργασία σταθερή, 5νθήμερη, συ-
νεχές ωράριο, βασικός μισθός.Δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας θα
αξιολογηθεί ιδιαιτέρως.Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:
kritikesdianomestypouver@gmail.com.Πληρ. στο τηλ. 23310
71670,ώρες11.00-13.00.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα4ουορό-

φου,95 τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθεν ελεύθερο,μεαπεριόριστηθέα,
σεπροχωρημένηκατάστασηηοικοδομή.Τηλ.: 6944764477&
2331027796.

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

εργάτες - εργάτριες παραγωγής, 
οδηγούς και χειριστές ανυψωτικών 

μηχανημάτων.
Τηλέφωνοεπικοινωνίας

2331044445,6909202921
καιemailasifaist@otenet.gr



βιογραφικόκαισυστάσεις.Μισθός,ασφά-
λιση και ποσοστά. Παραλαβή δικαιολο-
γητικώνμεσυνέντευξηστακεντρικάγρα-
φεία μας,Θεσσαλονίκης 45Βέροιαwww.
securitytsiflidis.gr-sales@securitytsiflidis.
gr-Τηλ.2331027102.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Σκυροδέματος «ΠΥΡΑΜΙΣ
ΑΤΕ» ζητά οδηγούς μπετονιέρας, οδηγούς
επικαθήμενου και χειριστές αντλίας σκυ-
ροδέματος. Τηλ.: 6948 549279 & 23320
43050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για εργαστήριο
επεξεργασίας κρεάτων, καθώςκαι οδηγός
με επαγγελματικό δίπλωμα. Πληρ. 23320
42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για σέρβις σε κα-
φέ-μπαρ.Πληροφορίες:6980760244.

ΕΤΑΙΡΙΑμεέδρατηΒέροιαπουδραστη-
ριοποιείταιστοχώροτηςενοικίασηςκαιεγκα-
τάστασηςσκαλωσιών,αναζητάάμεσατεχνίτες
γιαεργασία.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςοι
ενδιαφερόμενοιμπορούνναεπικοινωνούνστο
τηλέφωνο6947071526.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου με
γνώσεις Η/Υ και επιπλέον άτομα για την
παραγωγή ιδιωτικής εταιρίας. Τηλ.: 6974
312313,6974814606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλοςναγνωρίζειμισθο-
δοσία κατάπροτίμηση τουπρογράμματος
Epsilon γιαΛογιστικό Γραφείο.Τηλ.: 23310
76870&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτοςΤΕΙ με γνώ-

σεις φυσικοθεραπείας ΖΗΤΑ εργασία για
ναπαρέχειυπηρεσίεςείτεστοΝοσοκομείο,
είτεκατ’οίκον.Πληροφορίεςστατηλέφωνα
2331025520&6948798051.

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φρο-
ντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων για
24ωρηβάση.Τηλ.:6986276287.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4, 1800 κυβικά, μο-

ντέλο 1996, υγραέριο, 160.000 χιλιόμετρα,
μαύροχρώμα.Τηλ.:6973473304.

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

πιθυμεί γνωριμία με κοπέλα 25-40 ετών.

Τηλ.:6974706470.
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις

ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέ-
ση.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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανα-
καινίσειςσπιτιών, καταστημάτωνμεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπεια
στοχρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Υπόγειο κυρια χρήση

90τ.μ.,Ισόγειοκύριαχρή-
ση 90 τ.μ.,Όροφος κύρια
χρήση 90 τ.μ., 2ος όρο-
φος κύρια χρήση 90 τ.μ..,
σύνολο360 τ.μ..Έχει κλι-
ματισμό κα ασανσέρ.Αρι-
στοτέλους 21, στο κέντρο
τηςΒέροιας.Πληροφορίες:
6945541641(Ζαφείρης)&
6972605550(Βασίλης)
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Περισσότερες δόσεις και ακατάσχετο λογαριασμό, 
ζήτησε ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ από τον 

Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο
Πραγματοποιήθηκε χθες  Παρασκευή 15 Μαΐου 2020, στο Υπουργείο Οικονομικών, συνάντηση του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Γ. Καρανίκα με 

τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο.
Η συζήτηση, που διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα, περιστράφηκε γύρω από το περιεχόμενο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν την επόμενη 

ημέρα, για την στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την κρίση του κορωνοϊού.
Μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ ζήτησε από τον κ. Υπουργό:
• Μετατροπή των δόσεων πληρωμής για το φετινό φόρο εισοδήματος από 3 διμηνιαίες σε 8 μηνιαίες, με αντίστοιχη έκπτωση τουλάχιστον 

10% στην εφάπαξ καταβολή.
• Επιμήκυνση σε βάθος χρόνου της εξόφλησης των οφειλών που γεννήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας.
• Στοχευμένες μειώσεις φόρων για τους επιχειρηματίες που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση.
• Αναβίωση της ρύθμισης των 120 δόσεων και επιμήκυνση της πάγιας ρύθμισης από 24 σε 48 δόσεις.
• Ειδικό πακέτο μέτρων για το 40% των εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τουριστικό περιβάλλον και 

αναμένεται να πληγούν ιδιαίτερα μέσα στο φετινό καλοκαίρι.
• Συμμετοχή των ατομικών επιχειρήσεων χωρίς προσωπικό στην επόμενη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής.
• Θεσμοθέτηση του ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού.
• Επέκτασης της προστασίας των επιταγών με την εισαγωγή ενός μοντέλου άτοκης δανειοδότησης του εκδότη, η οποία θα κατευθύνεται στην 

εξόφληση του κομιστή. 
Ο κ. Υφυπουργός διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο της ΕΣΕΕ ότι το Υπουργείο και η Κυβέρνηση συνολικά αντιλαμβάνονται τις ανάγκες που έχει 

η αγορά και ο επιχειρηματικός κόσμος, έχοντας μεταφέρει πλέον τις προτεραιότητές τους στην επαναφορά της οικονομίας και της κοινωνίας σε 
συνθήκες ομαλής λειτουργίας.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ πρότεινε και ο κ. Υφυπουργός δέχθηκε την δημιουργία ανοικτής γραμμής συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο και στην Συνομοσπονδία για τα συγκεκριμένα θέματα, με συνεχείς επαφές και ειλι-
κρινή διάλογο για τις αναγκαίες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν.  

Εκσυγχρονίζονται οι ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών των εποπτευ-

όμενων φορέων του Υπουργείου και με στόχο τον ενδελεχέστερο έλεγχο της αγοράς, προχωρά στην υλοποίηση της διασύνδεσης 
των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα πολλών ετών.

Η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου με την υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ 
των δύο εποπτευόμενων φορέων το οποίο υπέγραψαν ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας και ο Πρόεδρος του ΕΛ-
ΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Σέρκο Χαρουτουνιάν.

Με τη συγκεκριμένη συμφωνία επιτυγχάνεται ο αποτελεσματικότερος έλεγχος της αγοράς μέσω της συσχέτισης των επιμέρους 
στοιχείων που διαθέτουν οι δύο Οργανισμοί με τα ευρήματα των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν τα κλιμάκια τους προς όφελος 
των Ελλήνων αγροτών και των καταναλωτών.

Συγκεκριμένα, τα συστήματα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που θα συνεργάζονται πλέον με τις βάσεις δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι:
• Το «ΑΡΤΕΜΙΣ», η διαδικτυακή εφαρμογή μέσω της οποίας καταχωρούνται στοιχεία από τις υπόχρεες επιχειρήσεις οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στους τομείς του γάλακτος και του κρέατος  (παραγωγή, ισοζύγια, εμπορία, σφαγές, κ.λπ.)
• Το «i-AGRO», το πληροφοριακό σύστημα που πρόσφατα αναπτύχθηκε για την ολοκληρωμένη διαχείριση (νέα πρότυπα 

AGRO 2) και επιτρέπει την ηλεκτρονική παρακολούθηση δεδομένων εφαρμογής και πιστοποίησης, που τηρούνται από κάθε πιστο-
ποιημένη γεωργική εκμετάλλευση/επιχείρηση. Επιπλέον, περιέχει πληροφορίες σχετικά με την επιθεώρηση, τη δειγματοληψία και 
τα ευρήματα από τους εγκεκριμένους Οργανισμούς Πιστοποίησης και τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Η διασύνδεση των παραπάνω πληροφοριακών συστημάτων θα συνδράμει καθοριστικά στη διασταύρωση στοιχείων, στην α-
πλούστευση των διαδικασιών, στην εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και άλλων χρήσιμων δεδομένων καθώς και στην ουσιαστική 
βελτίωση της αποτελεσματικής λειτουργίας όλων των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
συμβάλλοντας καθοριστικά στην περιφρούρηση της διατροφικής ασφάλειας και αποθαρρύνοντας παράνομες και παράτυπες πρα-
κτικες.

Στην τελική ευθεία έχει εισέλθει η διαγω-
νιστική διαδικασία για την υλοποίηση των 
πρώτων μεγάλων έργων κατασκευής δικτύ-
ων διανομής φυσικού αερίου στην ελληνική 
περιφέρεια. 

Μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις και 
συζητήσεις που είχε η ΔΕΔΑ με τις Διαχειρι-
στικές Αρχές των αντίστοιχων περιφερειών 
τους τελευταίους μήνες, τίθενται σε διαβού-
λευση τα τεύχη δημοπράτησης στις περι-
φέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, 
Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας, 
ανοίγοντας το δρόμο για την υλοποίηση συ-
νολικών επενδύσεων άνω των 250 εκατ. 
ευρώ. 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβά-
λουν τις απόψεις τους και τα σχόλιά τους 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.
eprocurement.gov.gr (στο σύνδεσμο «Δια-
βουλεύσεις»).  Η διαδικασία διαβούλευσης 
θα διαρκέσει μέχρι και τις 31 Μαΐου 2020 και, 
αμέσως μετά, θα βγουν στον αέρα οι διαγω-
νισμοί για τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα. 
Στόχος είναι πριν το τέλος του τρέχοντος 
έτους να έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής των δικτύων διανομής 
φυσικού αερίου στις πρώτες τρεις περιφέρειες και να γίνονται, παράλ-
ληλα, συνδέσεις καταναλωτών. 

Τα έργα της ΔΕΔΑ στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θρά-
κης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας θα «τρέξουν» με γρή-
γορους ρυθμούς ώστε να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2024.  Μέσα στην 
πενταετία, θα κατασκευαστούν 1.161 χιλιόμετρα δικτύου και θα γίνουν 

περί τις 40.091 συνδέσεις, με έκπτωση 100% στα τέλη σύνδεσης, σε 
όλες τις κατηγορίες καταναλωτών (οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανι-
κούς), στις παρακάτω 18 πόλεις:

• Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Καβάλα, Κομοτηνή, Ξάνθη και Ορεστιά-
δα (περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)

• Αλεξάνδρεια, Βέροια, Γιαννιτσά, Κατερίνη, Κιλκίς και Σέρρες (περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) 

• Άμφισσα, Θήβα, Καρπενήσι, Λαμία, Λειβαδιά και Χαλκίδα (περιφέ-
ρεια Στερεάς Ελλάδας).

Τα οφέλη από την ανά-
πτυξη υποδομών φυσικού 
αερίου στην ελληνική περι-
φέρεια θα είναι πολλαπλά: 
θα μειωθεί το κόστος της ε-
νέργειας ώστε να είναι προ-
σιτό για τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις, θα επιτευχθεί η 
περιβαλλοντική αναβάθμιση 
των πόλεων, ενώ σημαντική 
θα είναι η συμβολή στην α-
νάπτυξη της τοπικής οικονο-
μίας με τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας κυρίως σε 
ειδικότητες, όπως μηχανικοί, 
εργατοτεχνίτες, χειριστές, 
θερμοϋδραυλικοί, συγκολλη-
τές, εγκαταστάτες, μελετητές, 
ανειδίκευτοι εργάτες κ.ά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ, Μάριος Τσάκας δήλωσε σχετι-
κά: «Τους τελευταίους μήνες και εν μέσω της πρωτόγνωρης για όλους 
μας υγειονομικής κρίσης, κάναμε έναν αγώνα δρόμου για να ξεπερά-
σουμε μια σειρά από γραφειοκρατικά εμπόδια, αλλά και για να διορ-
θώσουμε αστοχίες του παρελθόντος. Πλέον, είμαστε απόλυτα έτοιμοι 
να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του φιλόδοξου αναπτυξιακού μας 
προγράμματος, με σεβασμό στο περιβάλλον και τους κατοίκους, αλλά 
και με διαρκή διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να αντα-
ποκριθούμε με τον βέλτιστο τρόπο στις ανάγκες που έχει κάθε τοπική 
κοινωνία. Η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά θα δουλέψουμε με αποφασι-
στικότητα και συνέπεια ώστε να υλοποιήσουμε το έργο μας το συντομό-
τερο δυνατό και με τα μέγιστα οφέλη για όλους».

Από τον Ιούνιο οι διαγωνισμοί έργων 250 εκατ. ευρώ 
για υποδομές φυσικού αερίου στην ελληνική περιφέρεια 

-Στο πρόγραμμα της ΔΕΔΑ η Αλεξάνδρεια και η Βέροια
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