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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

-Ομόφωνη η Επιτροπή για ακύρωση λόγω κορονοϊού 
και στις 5 Αυγούστου η τελική απόφαση από το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πίδνας-Κολινδρού

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
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Πρόεδρος Αιγινίου Ν. Γκορίδης 
στον ΑΚΟΥ 99.6: Πολύ δύσκολο 

να γίνει η φετινή μεγάλη 
εμποροπανήγυρις… 

Προέχει η προστασία του κόσμου

Σχολείο Σκηνοθεσίας 
στη Σχολή του Αριστοτέλη  
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Τι μέτρα λαμβάνετε 
απέναντι στην απρόκλητη, 

τυφλή βία; 
  Σκηνικό βγαλμένο από ταινία τρόμου ήταν το χθεσινό 
αιματηρό περιστατικό στην Δ.Ο.Υ. Κοζάνης. Το σοκ 
αλλά και ο φόβος που προκάλεσε η αψυχολόγητη 
δολοφονική επίθεση του 45χρονου, εκτός από τα 
βαριά σωματικά τραύματα στους 4 υπαλλήλους της 
Δ.Ο.Υ., φαίνεται να τραυματίζει το αίσθημα ασφάλειας 
των ανθρώπων που υπηρετούν σε αντίστοιχες 
δημόσιες υπηρεσίες. Το πόσο εκτεθειμένοι είναι στον 
παραλογισμό και το μένος ενός τέτοιου ανθρώπου 
είναι το συμπέρασμα που πλανάται στο μυαλό τους. Η 
αντίληψη που είχε ο κόσμος μέχρι χθες ήταν ότι ένα 
τέτοιο αιματηρό συμβάν δεν θα μπορούσε να συμβεί σε 
μια επαρχιακή πόλη, αλλά σε μια πολιτεία των Η.Π.Α. 
Κι όμως ένα τέτοιο κρούσμα απρόκλητης τυφλής 
βίας σε δημόσιο χώρο, πέρα από την ψυχολογική 
κατάσταση του δράστη, θα πρέπει να θορυβήσει την 
πολιτεία και να λάβει μέτρα προκειμένου να υπάρχει 
ασφάλεια στις δημόσιες υπηρεσίες με τρόπους και 
μεθόδους που θα πρέπει να μελετήσει επισταμένα. Για 
να είναι το τελευταίο κρούσμα…
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Μαρίνης μεγαλομάρτυρος, Σπεράτου

Θυμίζουν μέρες Μαρτίου ;

Αν μας δείτε να επιστρέφουμε στην καθημερινή ενημέ-
ρωση, τότε θαπρέπει να ανησυχήσουμε όλοι, είχεπει στην
τελευταίαενημέρωσητων6.00μ.μ.γιατονκορονοϊό,οΝίκος
Χαρδαλιάς,ενώοΣωτήρηςΤσιόδραςείχεζητήσειναπαρα-
μείνουμεπροσεκτικοίκαιναμηνχαλαρώσουμεγιατίοιόςθα…
εκδικηθεί.

Καιτιέγινε;ΑπότηνεπόμενηεβδομάδαεπιστρέφειοΧαρ-
δαλιάς—μόνος τουπρος τοπαρόν- για ναμας   ενημερώνει
για τηνπορεία του κοροναϊού και ευχόμαστε να  μην δούμε
μαζίτου τονΤσιόδρα,οοποίοςτότεείχεαναλάβειτοδύσκο-
λο έργο της ενημέρωσης για την επιδημιολογικήπορεία του
Covid-19στηνΕλλάδα.

ΜήπωςθυμίζουνμέρεςΜαρτίουόλα;

Υπ.Περιβάλλοντος:Τρίμηνηπαράταση
έωςτις30Σεπτεμβρίουγιατακτοποίησηαυθαιρέτων
Η30ηΣεπτεμβρίουείναικαιητελευταίαπροθεσμίαγιατηντακτοποίησητωναυθαιρέτωντηςκατηγορίας5
Τρίμηνηπαράτασηγιατηντακτοποίησηόλωντωναυθαίρετωνκατασκευών,έωςτις30Σεπτεμβρίου2020δίνεται

απότοΥπουργείοΠεριβάλλοντοςκαιΕνέργειαςμεσχετικήτροπολογία,πουκαταθέτειστηΒουλήουπουργόςΠερι-
βάλλοντοςκαιΕνέργειας,ΚωστήςΧατζηδάκης.Σημειώνεταιότιηπροηγούμενηπροθεσμίαήτανη30ηΙουνίου.

ΌπωςυπογραμμίζειτοΥΠΕΝ,η30ηΣεπτεμβρίουείναικαιητελευταίαπροθεσμίαγιατηντακτοποίησητωναυθαι-
ρέτωντηςκατηγορίας5(κτίριαμεπολύσοβαρέςαυθαιρεσίες).Οιπολύσοβαρέςαυθαιρεσίεςαφορούνσευπέρβαση
τουλάχιστονκατά40%στηνκάλυψηκαιστηδόμησηήκαθ΄ύψοςπάνωαπό20%.

Για ταυπόλοιπααυθαίρετα -κατηγορίας1έως4- ισχύεικανονικάηδιαδικασία τηςΗλεκτρονικήςΤαυτότηταςκαι
οι ιδιοκτήτεςτουςθαμπορούννατατακτοποιούνκαιμετάτις30Σεπτεμβρίου,μεκαταληκτικήημερομηνίατην31η
Μαρτίου2026,καταβάλλονταςπροσαυξημέναποσά τακτοποίησηςκατά20%για τοπρώτοέτοςκαθυστέρησηςκαι
επιπλέον5%γιακάθεένανχρόνοκαθυστέρησης.

Επιπλέον,μετηνίδιατροπολογία,λόγωδυσχερειώνστηνάσκησητηςοικοδομικήςδραστηριότηταςαπότηνπαν-
δημίαπαρατείνεταικαιηισχύςτωνοικοδομικώναδειών,τωναδειώνδόμησηςκαιτωναναθεωρήσεώντουςμέχριτο
τέλοςτου2022.

Αρκετέςαντιδράσειςκαισχόλιαπροκάλεσε τοχθεσι-
νό λαϊκό «Μηχανάκια καιποδήλατα εναντίονπεζών!!!»,
αναφορικά με την οδηγική συμπεριφορά δικύκλων και
ποδηλάτωνσεχώρουςπουκινούνταιπεζοί.Ογνωστός
βεροιώτηςαρχιτέκτοναςΔημήτρηςΚουκούδηςσχολίασε:

«Τοπρόβλημα είναι σύνθετοστο κυκλοφοριακό της
πόλης μας.Η αντιμετώπιση της ανάπλασης είτε στους
πεζόδρομους είτε στο υπόλοιπο των οδών στερείται
πολλώνπροβλέψεωνγιαόλεςτιςχρήσεις.Ταμηχανάκια
και ταποδήλατα είναι απαραίτητα για επαγγελματικούς
κυρίως λόγους και δεν τους έχει αποδοθεί το ανάλογο
μερίδιοστοιστότηςπόληςείτεγιατηναπρόσκοπτηκυ-
κλοφορίατουςείτεγιατηνστάθμευσηςτους.Ηοδικήσυ-
μπεριφορά τωνοδηγώναυτοκινήτων, είναι άθλια έναντι
τωνοδηγώντωνδικύκλωνπουοδηγούνμεακροβατική
ικανότηταανάμεσάτουςγιανααποφύγουντηντελευταία
στιγμή τον τραυματισμό τους.Οιπεζοί συμπολίτες μας
πετάγονταιστοοδόστρωμαμπροστάσταενκινήσειμη-
χανάκιαόνταςβέβαιοιότιθα¨μαρμαρώσουν¨τηντελευ-
ταίαστιγμή οι οδηγοί όντας υποχρεωμένοι ναπροβλέ-
πουνότιοκάθεπεζόςμπορείνακατέβειστοοδόστρωμα
ότανκαιαπόόπουθέλει.Ατυχήματαγίνονταικάθεμέρα
και θα γίνονται συνεχώς όσο ο ιστός των δρόμων και
τονπεζοδρόμωναντιμετωπίζεταιμεπρόχειροτρόπο.Οι
πεζόδρομοιέχουνεκατέρωθεντουςκτήριαπουτροφοδο-
τούνται,επισκέπτονται,επισκευάζονταικαιχρειάζεταινα
προσεγγίζονταιείτεμεπεζόείτεμετροχοφόρομέσονκαι

αυτό δεν έχει μελετηθεί και συνεπώςδεν έχει εφαρμο-
σθείκάποιασχετικήπρόβλεψη.»

Σ.Σ.Συμφωνούμεγια την έλλειψηπρόβλεψηςως
προςτηνκυκλοφορίατωνδικύκλωνκαι ποδηλάτων,
πουθαπρέπεινααντιμετωπιστείσοβαράκάποιαστιγ-
μή.Ωστόσοαυτόδενδικαιολογείσεκαμίαπερίπτωση
τηνσυστηματικήκακήοδηγικήσυμπεριφοράτωνδικυ-
κλιστώνκαιποδηλατώνπουθέτουνσεκίνδυνοτηνσω-
ματικήακεραιότητατωνπεζώνκαιδημικρώνπαιδιών
σεχώρουςπουαπαγορεύεταιηδιέλευσηοχημάτων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το πρωί σε τμήματα
των οδών Παστέρ και Περικλέους

Για τις ανάγκες μετακόμισης οικοσυσκευών και την
ασφαλήδιεξαγωγήτηςκυκλοφορίας, επί τωνοδώνΠα-
στέρκαιΠερικλέουςτηςΒέροιας,ηΔιεύθυνσηΑστυνομί-
αςέλαβεταπαρακάτωμέτρα:.

Απότις07:00΄έωςτις09:30΄σήμεραΠαρασκευή,
τοπρωί , απαγορεύεται η κυκλοφορία, παντός είδους
οχημάτων,στηνοδόΠαστέρ,απότησυμβολήτηςμετην
οδόΕληάςέωςκαιτησυμβολήτηςμετηνοδόΕδέσσης.

Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, παντός
είδουςοχημάτων,όπουαυτή επιτρέπεταιστηνοδόΠα-
στέρ12καθώςκαιηκυκλοφορίαστηνοδόΠερικλέους,
από τησυμβολή τηςμε τηνοδόΜητροπόλεωςέωςκαι
τησυμβολήτηςμετηνοδόΑντωνίουΚαμάρα.

Γιατιςώρεςτηςαπαγόρευσηςηκυκλοφορίατωνο-
χημάτωνθαπραγματοποιείταιαπόπαρακείμενεςοδούς.

Παράτασημέχρι31Δεκεμβρίουστιςμετακλήσεις
αλλοδαπώνεργατώνγης

Μέχρι τις 31Δεκεμβρίουπαρατεί-
νεταιμεσχετικήδιάταξη,ηδυνατότη-
τα μετάκλησης αλλοδαπών εργατών
γηςπουαποτελούσεένααίτηματων
Αγροτικών Συλλόγων Κ-ΔΜακεδο-
νίας.

Συγκεκριμέναηδιάταξηαναφέρει:
«Ηπροθεσμίαπου τάσσεται με την
παρ.1 του τεσσαρακοστούδεύτερου
άρθρου της από 1.5.2020Πράξεως
ΝομοθετικούΠεριεχομένου(Α’90),έ-
τσιώστεεργοδότηςοοποίοςεπιθυμεί
ναπροσλάβειπολίτητρίτηςχώραςνα
δύναται να υποβάλλει αίτηση, κατά
παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας
και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο αυτό, στην αρμόδιαΥπηρε-
σίαΑλλοδαπών καιΜετανάστευσης
τηςΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης του
τόπου διαμονής του, προκειμένου
να τον μετακαλέσει νια απασχόληση

στηνεποχιακήαγροτικήοικονομία,παρατείνεταιμέχριτις31.12.2020».
Σημειωτέο,ότιγιατουςήδηυπάρχοντεςεργάτεςγηςστηνΕλλάδαθαδοθείτρίμηνηπαράτασηστιςάδειεςδιαμονής

τους.

Σχόλιο του Δημήτρη Κουκούδη στο λαϊκό
«Μηχανάκια και ποδήλατα εναντίον πεζών!!!»
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Πρόεδρος Αιγινίου Ν. Γκορίδης στον ΑΚΟΥ 99.6: Πολύ 
δύσκολο να γίνει η φετινή μεγάλη εμποροπανήγυρις … 

Προέχει η προστασία του κόσμου
-Ομόφωνη η Επιτροπή για ακύρωση λόγω κορονοϊού και στις 5 Αυγούστου η τελική 

απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Πίδνας-Κολινδρού
«Αυτό που δεν κατάφερε να κάνει ούτε ο Παγκό-

σμιος πόλεμος ούτε και ο εμφύλιος, το έκανε ο κορω-
νοϊός.  Ακύρωσε για πρώτη φορά, από το 1926 που 
ξεκίνησε, την εμποροπανήγυρη του Αιγινίου, μία από τις 
μεγαλύτερες της χώρας, που γίνεται κάθε Σεπτέμβριο 
ανελλιπώς!» Για τα νέα φετινά δεδομένα μίλησε χθες 
ο πρόεδρος Αιγινίου κ. Νίκος Γκορίδης στην εκπομπή 
«Πρωινές σημειώσεις» με την Σοφία Γκαγκούση, στον Α-
ΚΟΥ 99.6, τονίζοντας ότι είναι πολύ δύσκολο φέτος αυτό 
που γίνεται και το πιθανότερο σενάριο είναι η ακύρωση 
της εμποροπανήγυρης.

«Ο φόβος είναι υπαρκτός όπως και οι κίνδυνοι, και 
το πανηγύρι του Αιγινίου συγκεντρώνει πάρα πολλούς 
επισκέπτες, πράγμα που σημαίνει ότι είναι δύσκολη η 
αστυνόμευση και ο έλεγχος, με τους όρους που επιβάλ-
λει το πρωτόκολλο. Πρωτίστως όμως είναι η διασφάλιση 
της υγείας και της προστασίας του κόσμου», επεσήμανε 
ο Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για πάνω από 30.000 επι-
σκέπτες, περισσότερους από 300 στημένους πάγκους 
πωλητών και πάνω από  60 χώρους  εστίασης, που δεν 
είναι καθόλου εύκολο να επιτηρηθούν. «Ήδη οι αιτήσεις 
συμμετοχής για φέτος ήταν πάρα πολλές και η οριστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την 
ακύρωση, θα ληφθεί στις 5 Αυγούστου», προσθέτει ο πρόεδρος, επισημαίνοντας όμως, ότι ακόμα και 
στην περίπτωση που πάνε καλύτερα τα πράγματα με τον κορωνοϊό και χαλαρώσουν τα μέτρα, έστω και 
στα μέσα Αυγούστου, είναι αδύνατον να προλάβουν οι διοργανωτές να στήσουν όλη αυτή τη δράση η  
οποία έχει πολλές και χρονοβόρες διαδικασίες στην οργάνωση, τόσο γραφειοκρατικές όσο και πρακτι-
κές.

Και μπορεί το Υπουργείο να διαχώρισε τις εμποροπανηγύρεις από τα πανηγύρια, ωστόσο αυτό που συμβαίνει στο Αιγίνιο δεν είναι μια απλή εμποροπανήγυρις. Είναι ένα μεγάλο γεγονός για όλη τη Μακεδο-
νία αλλά και την Ελλάδα, με εκατοντάδες συμμετοχής από όλη τη χώρα και δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, που σε φυσιολογικές συνθήκες αποτελούν «ευχή» για την τοπική οικονομία, σε περίοδο όμως πανδημί-
ας, είναι αδύνατον να ελεγχθεί η κατάσταση. Κάτι που το γνωρίζουν πολύ καλά οι διοργανωτές αλλά και ο Δήμος που θα λάβει την τελική απόφαση.

Ένα θρίλερ εκτυλίχτηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (χθες) στην 
Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, όταν στις 1:15 το μεσημέρι ένας  45χρονος 
μπήκε στην Υπηρεσία κρατώντας ένα σάκο. Όταν έφθασε στον 
δεύτερο όροφο, κατάφερε και πέρασε μέσα από το γκισέ, έβγα-
λε ένα τσεκούρι από την τσάντα του και απρόκλητα χτυπούσε 
με μανία στο κεφάλι τους υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι έντρομοι 
φώναζαν και έτρεχαν να σωθούν, ενώ ο Διευθυντής της Εφο-
ρίας μαζί με άλλα άτομα που ήταν στο σημείο κατάφεραν να 
τον ακινητοποιήσουν. Άμεσα στο σημείο έφτασε η αστυνομία 
και προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα. Επιπλέον στο χώρο 
κατέφθασαν τέσσερα (4) ασθενοφόρα για να παραλάβουν τους 
τραυματίες 

Οι τραυματίες συνολικά είναι 4 υπάλληλοι της Εφορίας Κοζά-
νης, εκ των οποίων ένας άντρας και τρεις γυναίκες. Μία γυναίκα 
τραυματίστηκε πέφτοντας από τις σκάλες στην προσπάθεια της 
να διαφύγει και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στο νοσοκομείο 
Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν με ασθενοφό-
ρα του ΕΚΑΒ οι τρείς τραυματίες της επίθεσης  ενώ ιδιαίτερα 
σοβαρή κρίνεται η κατάσταση του άντρα υπαλλήλου (ηλικίας 50- 
55 ετών) στο τμήμα εισοδήματος της ΔΟΥ Κοζάνης, ο οποίος 
διασωληνώθηκε, αφού το τραύμα στο κεφάλι είναι αρκετά βαρύ.

Την ίδια στιγμή η μία από τις άλλες δύο εργαζόμενες που 
τραυματίστηκε από την επίθεση, ηλικίας 47 ετών,  φέρει θλαστι-
κό τραύμα στο κεφάλι, ενώ η τρίτη εργαζόμενη ηλικίας περίπου 
55 ετών, φέρει σοβαρό τραύμα στη μύτη και στο μάτι.

Γ. Πιτσιλής: «Αποτρόπαιη» η επίθεση 
«Αποτρόπαιη» και «απολύτως καταδικαστέα» χαρακτήρισε 

την επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης ο διοικητής της Α-
ΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ενώ εξέφρασε τη συμπαράστασή του 
στους τραυματίες υπαλλήλους και στις οικογένειες τους.

Ο κ. Πιτσιλής μετέβη στην Κοζάνη και επισκέφθηκε το «Μα-

μάτσειο» Νοσοκομείο, ό-
που ενημερώθηκε για την 
κατάσταση της υγείας των 
τριών τραυματιών.

«Το μεσημέρι συνάδελ-
φοι μας δέχθηκαν μια απο-
τρόπαιη και απολύτως κα-
ταδικαστέα επίθεση. Η αν-
θρώπινη ζωή είναι υπέρτα-
τη αξία. Όλοι εμείς στην οι-
κογένεια της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
είμαστε συγκλονισμένοι. 
Βρισκόμαστε δίπλα στους 
ανθρώπους μας, οι οποίοι 
αυτή τη στιγμή υποφέρουν 
και δίνουν τη μάχη για τη 
ζωή τους και δίπλα στις οι-
κογένειες τους, οι οποίες 
δοκιμάζονται. Προσευχό-
μαστε για την υγεία τους», 
δήλωσε ο κ. Πιτσιλής.

Στη συνέχεια ο διοικη-
τής της ΑΑΔΕ επισκέφθηκε το κτίριο της ΔΟΥ και συναντήθηκε  
με εκπροσώπους των εργαζομένων.

Καταδικάζει την επίθεση η πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Οικονομικών      

Την απερίφραστη καταδίκη για τη σημερινή αποτρόπαια και 
βίαιη, όπως τη χαρακτηρίζει, επίθεση πολίτη σε βάρος υπαλλή-
λων της ΔΟΥ Κοζάνης την ώρα της εργασίας τους, εξέφρασε η 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.      

Ο υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας έχει ήδη επικοινωνήσει 
για το περιστατικό με τον διοικητή του Μαμάτσειου Γενικού Νο-
μαρχιακού Νοσοκομείου Κοζάνης και με τον προϊστάμενο της 
διεύθυνσης της ΔΟΥ Κοζάνης, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επαφή 
με τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, ο οποίος έχει μεταβεί 
στην περιοχή.

 Όπως επισημάνθηκε από το υπουργείο, η πολιτεία στέκεται 
στο πλευρό των θυμάτων της επίθεσης και θα λάβει όλα τα ανα-
γκαία μέτρα, ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογα περιστατικά.

Σοκ: 45χρονος επιτέθηκε 
με τσεκούρι και τραυμάτισε σοβαρά στο κεφάλι 

τρείς υπαλλήλους της ΔΟΥ Κοζάνης



Τον περασμένο Φε -
βρουάριο συμπληρώθηκαν 
2 χρόνια από τότε που ο 
βραβευμένος συγγραφέας 
και ιστορικός ερευνητής Α-
στέριος Κουκούδης «έφυγε» 
αιφνίδια από τη ζωή. Ο ί-
διος, με τη δημόσια διαθήκη 
του που δημοσιεύτηκε στο 
Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 
κληροδότησε στη Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη της 
Βέροιας το ερευνητικό υλικό 
περί Βλάχων και τα πνευ-
ματικά δικαιώματα επί των 
συγγραμμάτων του στα ελ-
ληνικά και αγγλικά.

Η δωρεά  περιλαμβάνει:
• Βιβλία
• φωτογραφικό υλικό, 

που προβάλλει τη γεωγρα-
φική διασπορά, καθώς και 
την κοινωνική και οικονομική 
ζωή των Βλάχων

• την αλληλογραφία του
• τις μελέτες του
• πρωτότυπο αρχειακό 

υλικό, που χρησιμοποίησε 
κατά τη συγγραφή του βρα-
βευμένου του έργου «Μελέτες για τους Βλάχους»

Το προσωπικό της βιβλιοθήκης θέλοντας να 
φανεί αντάξιο της εμπιστοσύνης του εκλιπόντος 
εργάστηκε εντατικά, με απόλυτο σεβασμό για 
την καταγραφή και ανάδειξη τόσο των βιβλίων 
της συλλογής όσο και του αρχειακού υλικού. 
Αξίζει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στη βοήθεια που 
αφιλοκερδώς μας προσέφερε στην οργάνωση 
του αρχείου, η κα Αναστασία Ταναμπάση, Δρ. 
Ιστορίας της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας.

Μέσα από το υλικό αυτό, θα θυμόμαστε πά-
ντα τον άνθρωπο Αστέριο, που είχαμε τη σπάνια 
τύχη να γνωρίσουμε από κοντά, στην αρχή ως 
μέλος της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας και αρ-
γότερα ως βραβευμένο συγγραφέα. Καταδεχτι-
κός και απλός, όπως όλοι οι αληθινά σπουδαίοι! 

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η καταλογογράφηση 
των βιβλίων της δωρεάς τα οποία είναι προσβά-
σιμα μέσα από τον ηλεκτρονικό κατάλογο της βι-
βλιοθήκης στο σύνδεσμο που ακολουθεί  https://
catalogue.libver.gr/webopac/Vubis.csp «Συλλογή 

Αστερίου Κουκούδη». Τα βιβλία της 
συλλογής δεν δανείζονται  και το 
κοινό μπορεί να τα συμβουλεύεται 
μόνο στο αναγνωστήριο της βιβλι-
οθήκης. Σύντομα θα ολοκληρωθεί 
και η καταγραφή και διάθεση στο 
κοινό του αρχειακού υλικού της δω-
ρεάς.

Η δωρεά αυτή έρχεται να προ-
στεθεί και να εμπλουτίσει αποφα-
σιστικά τη συλλογή υλικού τοπικού 
ενδιαφέροντος που διαθέτει 
η Βιβλιοθήκη της Βέροιας. 
Σε συνδυασμό με την ψη-
φιακή βιβλιοθήκη ΜΕΔΟΥ-
ΣΑ http://medusa.libver.gr/  
που απαριθμεί πλέον έναν 
ικανοποιητικό αριθμό ψη-
φιοποιημένων τεκμηρίων 
αποτελούν μία σημαντική 
πηγή πληροφοριών για την 
παράδοση και τον πολιτι-
σμό της περιοχής.

Η δωρεά αυτή αποτε-
λεί ακόμη ένα παράδειγ-
μα προς μίμηση για όλους 
τους συμπολίτες μας ώστε 

η Βιβλιοθήκη να καταφέρει να διαδώσει και να 
αναδείξει αφενός οτιδήποτε έχει σχέση με την 
ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής, αφετέρου 
όπως ήδη κάνει, να συνεχίσει να παρέχει δωρεάν 
πρόσβαση στο υλικό αυτό για την ανάγκη του 
ερευνητικού και ευρύτερου κοινού.

Ο Αστέριος Κουκούδης (1965-2018), ήταν 
απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρα-
κλείου Κρήτης (1984) και κάτοχος πτυχίου εξο-
μοίωσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Εκπαίδευ-
σης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, Πανε-
πιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχει σπουδάσει 
Γεμμολογία και Χρυσοχοΐα στο Gemmological 
Institute of America, Santa Monica, California, 
USA (1989). Η ενασχόληση του με μεταπτυχιακές 
σπουδές (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
Πολιτισμικές Σπουδές, Σημειωτική και Επικοι-
νωνία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 2013-
2015) και οι ποικίλες ερευνητικές και συγγρα-
φικές συνεργασίες του με την πανεπιστημιακή 
κοινότητα, αναδεικνύουν την διά βίου και διαρκή 
επιστημονική του κατάρτιση.

 Έχει εργαστεί σε ερευνητικό πρόγραμμα του 
Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα στη Θεσ-
σαλονίκη (1994-97). Έχει εκδώσει 9 βιβλία με 
αντικείμενο τους Βλάχους και ορισμένα από αυτά 
έχουν μεταφραστεί και κυκλοφορούν στα αγγλικά 
και τη γλώσσα της Π.Γ.Δ.Μ.. Έχει δημοσιεύσει 
περισσότερα από 10 επιστημονικά άρθρα με 
αντικείμενο την ιστορία και την κοινωνική αν-
θρωπολογία των Βλάχων και την ιστορία της 
εκπαίδευσης. Έχει κάνει σειρά παρουσιάσεων, 
ομιλιών και διαλέξεων με ανάλογη θεματολογία 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει οργανώσει 
ανάλογες Εκθέσεις, στα ελληνικά και τα αγγλικά, 
που παρουσιάστηκαν ανά την χώρα και τις γειτο-
νικές βαλκανικές χώρες. Εργάστηκε στην Πρω-
τοβάθμια Εκπαίδευση από το 1999 και σε προ-
γράμματα Δια Βίου Μάθησης από το 2014. Για το 
ερευνητικό και συγγραφικό του έργο τιμήθηκε με 
το βραβείο Γραμμάτων και Τεχνών της Ακαδημίας 
Αθηνών (1998). Το τετράτομο έργο του «Μελέ-
τες για τους Βλάχους» που κυκλοφόρησε από 
τις εκδόσεις Ζήτρος προλογίζει ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος και 
εκ μέρους του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων 
του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης ο Διευθυντής 
του Γιάννης Δρόσος.
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Πρόγραμμα Θερινό σινεμά ΣΤΑΡ  16-22/7/20
Ο Πειρατής Μαυροδόντης και το Μαγικό Διαμά-

ντι
Captain Sabertooth and the Magic Diamond
Προβολές:    Παρασκευή 17/7 – Σάββατο 18/7  

στις 20.40
 
ΟΤΑΝ ΑΝΘΙΖΕΙ Η ΝΙΟΤΗ
Σε σκηνοθεσία: Γκαμπριέλε Μουτσίνο και σενά-

ριο: Γκαμπριέλε Μουτσίνο, Πάολο Κοστέλα

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

Ρομανόφ, Ιλάν Μουτσίνο
Προβολές:    Πέμπτη 16/7 στις 21.30 , 
Παρασκευή 17/7, Σάββατο 18/7 στις 22.00, 
Κυριακή 19/7 εκτός
Δευτέρα 20/7, Τρίτη 21/7 , Τετάρτη 22/7 στις 

21.00

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον 
παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

& ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-49) ΕΤΟΥΣ 2019.

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ καλεί τα μέλη της (Συλλόγους, Σωματεία, Ενώ-
σεις Εργοδοτών) να υποβάλουν προτάσεις (προγράμματα 
κατάρτισης).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ: οι οριζόμενοι από το κα-
ταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών.

Στα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να συμμετέχουν 
οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων, οι οποίες είναι μέλη των 
φορέων εκπροσώπησης εργοδοτών του κλάδου τους. Ανα-
λυτικότερα:
Pεργαζόμενοι που παρακολούθησαν και κατά το παρελ-

θόν παρόμοια προγράμματα κατάρτισης.
Pεργαζόμενοι που δεν συμμετείχαν κατά το παρελ-

θόν σε αντίστοιχα προγράμματα κατάρτισης
Pνεοεισερχόμενοι για πρώτη φορά στην αγορά ερ-

γασίας.
Στα ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατό-

τητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι:
Pτων οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς 

εκπροσώπησης εργοδοτών ή 
Pτων οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή 

τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώ-
πησης του κλάδου τους ή 
Pτο αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει 

να έχουν σταθερό εργοδότη υπό τον όρο ότι καταβάλλεται 
γι΄αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%)

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσ-
σονται οι επιχειρήσεις που: 
Pεπιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι 

μέλη των Φ.Ε.Ε. του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν 
την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.
Pκαταβάλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ 

(0,24%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το 
έτος 2019
Pαπασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους.
Pτο πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν 

χρηματοδοτείται από άλλο φορέα και δεν χρηματοδοτούνται 
από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του 
ΛΑΕΚ.

Τα προγράμματα κατάρτισης περιλαμβάνουν μόνο θεω-
ρητικό μέρος διάρκειάς σαράντα (40) ωρών και υλοποιού-
νται εκτός ωραρίου εργασίας.

Η αμοιβή των καταρτιζομένων είναι πέντε (5) Ευρώ ανά 
ώρα κατάρτισης, και αφορά δαπάνες διατροφής και μετα-
κίνησης ανά καταρτιζόμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινω-
νείτε με τα γραφεία της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών & 
Βιοτεχνών Βέροιας στο τηλέφωνο & fax: 23310 26740.

Ο πρόεδρος
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

& ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Στη διάθεση του κοινού 

το ερευνητικό υλικό του Αστέριου Κουκούδη 
για την ιστορία των Βλάχων



Λύση στο οξύ πρόβλη-
μα με τα εργασιακά δικαι-
ώματα των Εθνοφυλάκων 
της χώρας ζητά ο Αν. Γεν. 
Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ 
και Βουλευτής Ημαθίας κ. 
Λάζαρος Τσαβδαρίδης με 
Ερώτηση που κατέθεσε 
προς τον αρμόδιο Υπουρ-
γό Εθνικής Άμυνας.

Όπως τονίζει, παρά τα 
ο γεγονός ότι οι περίπου 
1200 εθνοφύλακες της χώ-
ρας μας αντιμετωπίζονται 
από τη φορολογική διοίκη-
ση και τον ΟΑΕΔ ως εργα-
ζόμενοι και μάλιστα μισθω-
τοί, ο Ελληνικός Στρατός 
και το ΙΚΑ τους χαρακτηρί-
ζουν ως εθελοντές!

Ως εκ τούτου, υπογραμ-
μίζει ο κ. Τσαβδαρίδης από 
την μία φορολογούνται κανονικά χωρίς να έχουν 
καμία ασφαλιστική και ιατροφαρμακευτική κάλυψη 
από την άλλη δεν έχουν κάρτα ανεργίας, δεν έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής σε πρόγραμμα επιδότησης 
εργασίας από τον ΟΑΕΔ ούτε σε προκηρύξεις 
συμβάσεων εργασίας ενώ τους αφαιρείται και ο 
χρόνος ανεργίας αμέσως μετά την έναρξη των υ-
πηρεσιών τους στον Ελληνικό Στρατό.

Αναλυτικά η κατατεθείσα Ερώτηση του κ. Τσα-
βδαρίδη είναι η εξής: 

«Κύριε Υπουργέ,
Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί στους περί-

που 1200 εθνοφύλακες της χώρας μας το γεγονός 
ότι ενώ η φορολογική διοίκηση και ο ΟΑΕΔ τους α-
ντιμετωπίζουν ως εργαζόμενους (η πρώτη μάλιστα 
και ως μισθωτούς) ενώ ο Ελληνικός Στρατός και το 
ΙΚΑ τους χαρακτηρίζουν ως εθελοντές!

Πιο αναλυτικά ο Ελληνικός Στρατός προσλαμ-
βάνει Εθνοφύλακες αρχές του κάθε χρόνου για 
φύλαξη Στρατοπέδων και Αποθηκών πυρομαχικών 
χωρίς σύμβαση εργασίας ημι-απασχόλησης, αφού 
κάνουν ένοπλες τρίωρες υπηρεσίες. Φορολογού-
νται δε κανονικά καθώς λαμβάνουν το ποσό των 
300 ευρώ δικαιολογημένα ως έξοδα κίνησης και 

έτσι διενεργείται παρακράτηση 
ποσού με συντελεστή 20% επί 
του συνόλου των αποδοχών. 
Ωστόσο δεν έχουν καμία α-
σφαλιστική και ιατροφαρμα-
κευτική κάλυψη καθώς τους 
χαρακτηρίζουν ως εθελοντές 
παρά το γεγονός ότι η εθελο-
ντική εργασία στον Στρατό δεν 
υφίσταται. 

Από την άλλη πλευρά, ο 
ΟΑΕΔ από το 2016 και έπει-
τα τους θεωρεί απασχολού-
μενους και έτσι δεν μπορεί να 
τους παρέχει κάρτα ανεργίας. 
Έτσι, οι Εθελοντές όχι μόνο 
δεν φαίνονται ως διαθέσιμοι 
στην αγορά εργασίας αλλά ε-
πιπροσθέτως, χωρίς την κάρ-
τα ανεργίας δεν έχουν δικαίω-
μα συμμετοχής σε πρόγραμμα 
επιδότησης εργασίας από τον 

ΟΑΕΔ ούτε σε προκηρύξεις συμβάσεων εργασίας 
ενώ τους αφαιρείται και ο χρόνος ανεργίας αμέσως 
μετά την έναρξη των υπηρεσιών τους στον Ελληνι-
κό Στρατό.

Όπως εύκολα λοιπόν καθίσταται φανερό, οι 
Εθνοφύλακες βρίσκονται σε αδιέξοδο και ζητούν 
την παρέμβαση του Υπουργείου για τον εξορθολο-
γισμό της κατάστασης στην οποία και έχουν περι-
έλθει χωρίς καμία δική τους ευθύνη.

Κατόπιν τούτων, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
1.   Τι προτίθεστε να πράξετε προκειμένου να 

αντιμετωπίσετε το οξύ αυτό πρόβλημα για τους 
Εθνοφύλακες της χώρας μας;

2.   Υπάρχουν οι απαραίτητες οικονομικές και 
νομικές προϋποθέ-
σεις και περιθώρια 
προκειμένου να δεί-
τε με θετική διάθε-
ση το αίτημά τους 
για σύμβαση ημι-α-
πασχόλησης ιδιω-
τικού δικαίου με α-
σφαλιστικό φορέα;»

 Την ανάγκη άμεσης πα-
ρέμβασης του Υπουργείου 
Παιδείας & Θρησκευμάτων 
και Δικαιοσύνης για την κα-
ταγγελία της Ένωσης Συλ-
λόγων Γονέων Νάουσας σε 
βάρος εκπαιδευτικών για το 
μάθημα των θρησκευτικών, 
τονίζει η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 
του νομού μας Φρόσω Κα-
ρασαρλίδου, με Ερώτηση 
που κατέθεσε στη Βουλή.

Όπως αναφέρει:
 Η Ένωση Συλλόγων 

Γονέων και Κηδεμόνων 
Νάουσας κατέθεσε επιστο-
λή-καταγγελία στην Εισαγ-
γελία Βέροιας με αναφορά 
στους διευθυντές των σχο-
λείων και, κατ’ επέκταση, 
στους θεολόγους και δα-
σκάλους που διδάσκουν το 
μάθημα των Θρησκευτικών, όπως περιέχεται στο 
αναλυτικό πρόγραμμα που τους απέστειλε το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για διάπραξη του 
αδικήματος της παράβασης καθήκοντος δημοσίου 
υπαλλήλου. Στη καταγγελία αυτή, η Ένωση υποστη-
ρίζει ότι όποιος διευθυντής ή εκπαιδευτικός  διδάσκει 
το «Πρόγραμμα Γαβρόγλου», το οποίο, στη τρέχουσα 
σαιζόν περιεχόταν στο αναλυτικό πρόγραμμα του 
Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, παραβιάζει 
πρόδηλα το Σύνταγμα της χώρας. Με βάση αυτή την 
επιστολή η Εισαγγελία Βέροιας διέταξε προκαταρκτι-
κή εξέταση. Έτσι, κλήθηκαν να καταθέσουν οι τρεις 
πρώτοι διευθυντές Γυμνασίων ως μάρτυρες.

 Επειδή, όπως επισημαίνει η 
ΕΛΜΕ Ημαθίας, «το αναλυτικό 

πρόγραμμα όπως είναι ευρύτα-
τα γνωστό, αποφασίζεται από 
το Υπουργείο και κανέναν άλλο 
θεσμό ή πρόσωπο. Ως εκ τού-
του, αν κάποιος κρίνει ή θέλει 
να διερευνήσει τυχόν παράβαση 
νόμου, πρέπει να στραφεί προς 
το Υπουργείο Παιδείας και όχι 
στους διδάσκοντες που κάνουν 
ενσυνείδητα τη δουλειά τους»

 Επειδή η ποινικοποίηση της 
σχολικής ζωής αναστατώνει στο 
έπακρο την εκπαιδευτική κοινό-
τητα επισείοντας την απειλή της 
εμπλοκής των διευθυντών και 
καθηγητών σε δυσάρεστες και 
περιττές δικαστικές διαδικασίες

Επειδή η ποινικοποίηση 
καθώς και η χειραγώγηση της 
εκπαιδευτικής λειτουργίας μας 
γυρίζει πίσω σε εποχές που θεω-
ρούμε ότι αφήσαμε πίσω με την 

Μεταπολίτευση
Επειδή τα συναρμόδια Υπουργεία οφείλουν να 

πάρουν σαφή και ξεκάθαρη θέση ενάντια στη ποι-
νικοποίηση της σχολικής ζωής και να παρέμβουν 
άμεσα για να παύσουν οι εν λόγω ενέργειες και να 
αρχειοθετηθεί η καταγγελία

 Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί: Σε ποιες ε-
νέργειες θα προβεί το υπουργείο προκειμένου να 
πάψει αμέσως η ποινική εμπλοκή και στοχοποίηση 
της εκπαιδευτικής κοινότητας που δεν περιποιεί τιμή 
για ένα κράτος δικαίου και γυρίζει πίσω τη χώρα σε 
άλλες εποχές; 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 

του Κων/νου και της Γεωργίας, το γένος 
Καροπούλου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Δράμα και η ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΖΩΗ του 
Δημητρίου και της Ευαγγελίας, το γένος 

Πλήκα, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται 
να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον 
Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας.

ΑΠΩΛΕΙΑ
Ο κος ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ έχασε το δίπλωμα γεωρ-

γικού ελκυστήρα στην περιοχή της Ραχιάς Ημαθίας. Όποιος 
το βρει ας το παραδώσει στο Αστυνομικό Τμήμα.

Ανακοίνωση για τιμή 
και προπώληση

 συσπόρου βάμβακος
Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος διαπιστώνει ότι 

οι χρηματιστηριακές τιμές του προϊόντος είναι στα ίδια επίπε-
δα της περσινής σεζόν συγκομιδής. 

Με ανακοίνωσή της ενημερώνει τους παραγωγούς – μέλη 
της ότι έχουν τη δυνατότητα σε συνεργασία με εκκοκκιστήρια 
της επιλογής τους να προβούν σε προπώληση συσπόρου 
βάμβακος προκειμένου να οριστικοποιήσουν μέρος της τιμής 
της παραγωγής του. 

ΦΡΟΣΩ ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ: «Να παρέμβουν  
άμεσα τα Υπουργεία Παιδείας και Δικαιοσύνης 

για την καταγγελία των Συλλόγων Γονέων 
Νάουσας σε βάρος εκπαιδευτικών, 
για το μάθημα των θρησκευτικών»

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: 
«Να ξεκαθαρίσει το συγκεχυμένο 

καθεστώς με τα εργασιακά 
δικαιώματα των Εθνοφυλάκων» 
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Ανακοίνωση  

 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και 
Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες

 επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, 
είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.

  τηλ.επικοιν. 23310 24891.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συ -

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

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνεστίαση 

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

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

Το Δ.Σ.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 16 Ιου-

λίου 2020 στις 12.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας ο Αντώνιος Ζιώγας 
σε ηλικία 91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 16 Ιου-

λίου 2020 στις 12.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Α-
λεξάνδρειας ο Χρήστος Γκουντα-
ντσής σε ηλικία 96 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

21 – 28 Ιουλίου 2020
Τα λείψανα 

των Αγ. Ραφαήλ, 
Νικολάου και Ειρήνης 
στην Πατρίδα Βέροιας 

 
Στα προπύ-

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

Πρόγραμμα Ακολουθιών
Καθημερινά: Εσπερινός  και παράκλησης στους 

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

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

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

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

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

Ιερά Πανήγυρις 
Αγίας Μαρκέλλας 
Νέας Λυκογιάννης

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου πανηγυρίζει η ενορία της 
Αγίας Μαρκέλλας Νέας Λυκογιάννης με την ευκαιρία 
μνήμης της Αγίας Παρθενομάρτυρος Μαρκέλλης της 
Χιοπολίτιδος.

Οι Ιερές Ακολουθίες θα τελεστούν ως εξής:
-Την Τρίτη το απόγευμα στις 7.30 μ.μ. Πανηγυρι-

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

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

Μεθέορτος Εσπερινός-Παράκλησις & Αγιασμός της 
Αγίας.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

 
Το Σάββατο 18 

Ιουλίου στις 6:00 
μ.μ. θα παρευρεθεί 
και θα απευθύνει 
χαιρετισμό στο 22ο 
Συναπάντημα Νε-
ολαίας Ποντιακών 
Σωματείων «Πανα-
γία Σουμελά» στο 
Ιερό Προσκύνημα 
της Παναγίας Σου-
μελά στο Βέρμιο. 

 
Την Κυριακή 19 

Ιουλίου το πρωί θα 
τελέσει μνημόσυνο 
στην Τερπνή Σερ-
ρών. 

 
Την Κυριακή 19 

Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερι-
νό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Προφήτου Ηλιού στο Ξηρολί-
βαδο. 

 
Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρί-

ζοντα Ιερό Ναό του Προφήτου Ηλιού στο Άνω Ζερβοχώρι. 
 
Την Τρίτη 21 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Ε-

σπερινό και στην παράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. 
Συμφερουπόλεως (στον υπό κατασκευή ναό του) στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας.



Εμβολιασμός 45 παιδιών 
Ρομά στην Παλαιόχωρα 

Αλεξάνδρειας στα
πλαίσια του προγράμματος 

«Υγεία για όλους»
Πραγματοποιήθηκε 

την Παρασκευή 10 Ιου-
λίου 2020 στο χώρο του 
Νηπιαγωγείου Παλαιό-
χωρας του Δήμου Αλε-
ξάνδρειας, με επιτυχία 
η εξέταση και ο εμβολι-
ασμός παιδιών ΡΟΜΑ, 
στο πλαίσιο Δράσης 
της αστικής μη κερδο-
σκοπικής εταιρείας με 
την επωνυμία “Εταιρεία 
Πρόληψης και Προαγω-
γής Υγείας «Υγεία για 
όλους».

Την επιστημονική εποπτεία είχε η κα Σωτηροπούλου Ελένη και ο εμβολιασμός 
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο, που συνέταξε η Πρό-
εδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, κα Θεοδωρίδου καθηγήτρια Παιδιατρι-
κής & Λοιμωξιολογίας.

Συνολικά εξετάστηκαν σαράντα πέντε (45) παιδιά ΡΟΜΑ και εμβολιάστηκαν σα-
ράντα πέντε (45) παιδιά.

Στην επιτυχή ολοκλήρωση της δρά-
σης συνέβαλλαν, η 3η ΥΠΕ, η Παιδιατρι-
κή κλινική «ΜΗΤΕΡΑ»,η Α΄ Παιδιατρική 
κλινική του ΕΚΠΑ-Π.Π.Ν. «Αγία Σοφία», 
το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας και το 
Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αλεξάν-
δρειας με Παράρτημα Ρομά του Αυτοτε-
λούς τμήματος κοινωνικής προστασίας 
παιδείας & πολιτισμού .τους οποίου και 
ευχαριστώ.

Ως Δήμαρχος έχοντας παρακολουθή-
σει από κοντά τη δράση και με γνώμονα 
την πρόληψη και την προστασία της Δη-
μόσιας Υγείας των πολιτών του Δήμου, 
προάγουμε και ολοκληρώνουμε τέτοιου 
είδους πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη 
Δημόσια Υγεία, την αλληλεγγύη και τον 
εθελοντισμό ως μια έμπρακτη έκφραση 
κοινωνικής προσφοράς.
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Συλλήψεις 
για ναρκωτικά 

στη Βέροια
Συνελήφθησαν στις 15 Ιουλίου 2020 το απόγευμα 

στη Βέροια από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας 
Βέροιας δύο ημεδαποί άνδρες διότι σε έλεγχο βρέθηκαν 
στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν 133 ναρκωτικά 
δισκία, που κατείχαν χωρίς την απαιτούμενη ιατρική 
συνταγή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Αλεξάνδρεια  15-07-2020
Αριθ. Πρωτ.   2394 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΤΩΝ ΑΡΙΘ. 27 & 28 ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 

ΣΤΟ Ο.Τ. 6 ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
 ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΥΦΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας διακηρύττει ότι:
Την 28η Ιουλίου του έτους 2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 

– 11:00  θα γίνει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρα-
σία στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας για την εκμίσθωση  
των αρίθ. 27 & 28 οικοπέδων στο Ο.Τ. 6 που βρίσκονται στο  
οικισμό Νεοχωρόπουλου Κοινότητας Κορυφής του Δήμου Αλε-
ξάνδρειας, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μόνο δημότες 
- κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας.

 Επαναληπτική   ορίζεται η 4η  Αυγούστου   2020  ημέρα 
Τρίτη την ίδια ώρα, στην οποία μπορεί να συμμετέχει οποιοσ-
δήποτε ενδιαφερόμενος.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην υπ΄αρίθ.95/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αλεξάνδρειας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται 
στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Περιβάλλοντος και Καθαρι-
ότητας – Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 
2 στην Αλεξάνδρεια, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
τηλέφωνο 23333 51304.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 

«Ουαί δε υμίν, γραμματείς 
και Φαρισαίοι υποκριταί...»
Την ώρα που τα κυ-

βερνητικά στελέχη δι-
ατρανώνουν δήθεν τη 
θλίψη τους και την οργή 
τους για τη βεβήλωση 
του χριστιανικού συμβό-
λου της Αγίας Σοφίας, η 
κυβέρνηση του Μητσο-
τάκη αποστέλλει κρυφί-
ως εκπρόσωπο για να 
ανοίξει διάλογο με τον 
«βιαστή» της χριστιανο-
σύνης Ερντογάν! 

Το λυπηρό είναι ότι 
έφτασε στο έσχατο ση-
μείο ευτελισμού, το γεγονός να αποκαλύπτει ο Υπουργός 
Εξωτερικών της Τουρκίας Τσαβούσογλου, παρουσιάζοντας 
την Ελληνική πολιτική ηγεσία ως αναξιοπρεπείς επαίτες.

Ας αναζητήσουν, λοιπόν, οι πατριδοκάπηλοι δήθεν 
σκληροί μακεδονομάχοι και καταγγέλλοντες την Αριστερά 
για προδοσία, τους πραγματικούς προδότες. Αυτούς που 
έχουν μυστικές συναντήσεις με αυτούς που δημόσια δηλώ-
νουν τα όνειρά τους για «Γαλάζιες Πατρίδες», προφανώς με 
τον ακρωτηριασμό της δικής μας πατρίδας.

Ιδού οι προδότες.
Αντώνης Μαρκούλης

Επικεφαλής δημοτικής παράταξης 
«Προτεραιότητα στον Πολίτη»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Αλεξάνδρεια 15-07-2020
Αριθ. Πρωτ.   2395 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 749Β (ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ) 
&749Γ  (ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ)  ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΑΘΙΑΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας διακηρύττει ότι:
Την 28η Ιουλίου του έτους 2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 

– 10:00  θα γίνει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρα-
σία στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας για την εκμίσθωση 
τμημάτων των 749β (αγροτεμάχιο) & 749γ (αγροτεμάχιο) και 
του υφιστάμενου κτίσματος εντός αυτού που βρίσκονται στην 
Κοινότητα Αγκαθιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην οποία 
μπορούν να συμμετέχουν μόνο δημότες - κάτοικοι του Δήμου 
Αλεξάνδρειας.

 Επαναληπτική   ορίζεται η 4η  Αυγούστου   2020  ημέρα 
Τρίτη την ίδια ώρα, στην οποία μπορεί να συμμετέχει οποιοσ-
δήποτε ενδιαφερόμενος.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται 
στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Περιβάλλοντος και Καθαρι-
ότητας – Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 
2 στην Αλεξάνδρεια, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
τηλέφωνο 23333 51304.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΓΩΓΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΕΡΣΑΙΟ ΤΜΗΜΑ»
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Εταιρεία Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας – 

Ιταλίας / Υ.Α.Φ.Α. Ποσειδών Α.Ε. (IGI Poseidon S.A.) είναι ο Κύριος 
του έργου Αγωγός ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Poseidon Pipeline Project). Στην 

εταιρεία συμμετέχουν ισομερώς η  Ελληνική εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. και η Ιταλική EDISON.
Το Χερσαίο Τμήμα του έργου στην Ελλάδα αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία του Αγωγού 

Φυσικού Αερίου ΠΟΣΕΙΔΩΝ και των συνοδευτικών αυτού εγκαταστάσεων, ο οποίος εκτείνεται, υπογεί-
ως, σε μήκος περίπου 763 χιλιομέτρων, από την περιοχή των Κήπων, Π.Ε. Έβρου στα Ελληνοτουρκικά 
σύνορα, έως το Φλωροβούνι, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, Δ. Ηγουμενίτσας, όπου και συναντά το Υποθα-
λάσσιο τμήμα του Αγωγού Φυσικού Αερίου ΠΟΣΕΙΔΩΝ.

Για την  αδειοδότηση του έργου,  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 177 του   Νόμου 
4001/ΦΕΚ 179/22.08.2011) απαιτείται  η διαδικασία της κτηματογράφησης της ζώνης του αγωγού. Η 
εταιρεία Υ.Α.Φ.Α. Ποσειδών Α.Ε. έχει αναθέσει την εκπόνηση της μελέτης αυτής στη Σύμπραξη των εται-
ρειών C&M ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. (θυγατρικής των ΕΛ.ΠΕ., το 35% 
της οποίας ανήκει στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ).

Στο πλαίσιο εκπόνησης της παραπάνω μελέτης η Εταιρεία C&M ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., μέλος της ανω-
τέρω Σύμπραξης, έχει αναλάβει την σύνταξη των σχετικών κτηματολογικών διαγραμμάτων/πινάκων, 
σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για το χερσαίο τμήμα του Έργου που εκτείνεται από το 
Διοικητικό όριο της Π.Ε. Θεσσαλονίκης ως το Φλωροβούνι στην Π.Ε. Θεσπρωτίας (μήκους περίπου 389 
χιλιομέτρων). Η εν λόγω μελέτη εκπονείται από την εταιρεία “ΛΙΝΑΡΔΟΣ Μ.ΙΚΕ“, η οποία είναι εγκεκρι-
μένος υπεργολάβος της C&M ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Η κτηματολογική μελέτη εκπονείται με βάση τη χάραξη του Αγωγού Φυσικού Αερίου, όπως 
αυτή έχει πάρει έγκριση Περιβαλλοντικών όρων (Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/62780/3945/05.07.2019 ΑΔΑ:-
6Σ9Π4653Π8-ΟΜΤ).

Στο πλαίσιο της υπό εκπόνηση κτηματολογικής μελέτης για τη διέλευση του Αγωγού Φυσικού Αερί-
ου, ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες:

• του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ της Περιφερειακής Ενότητας ΗΜΑΘΙΑΣ ,
• του Δήμου ΒΕΡΟΙΑΣ της Περιφερειακής Ενότητας ΗΜΑΘΙΑΣ
οι οποίοι έχουν έννομο συμφέρον, διότι οι ιδιοκτησίες τους επηρεάζονται από την διέλευση του 

παραπάνω Αγωγού Φυσικού Αερίου να προσέλθουν στα γραφεία κτηματογράφησης:
• Καβάσιλα, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ – ΚΑΒΑΣΙΛΑ
• Βέροια, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ διεύθυνση: Μητροπόλεως 46
κατά τις ημερομηνίες από 27/07/2020 έως και 01/08/2020, ωράριο λειτουργίας 09:00 π.μ με 15:00 

μ.μ, για να λάβουν γνώση των αρχικών Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων της ζώνης διέλευ-
σης του Αγωγού και να συνεργαστούν με τους υπεύθυνους της μελετητικής εταιρείας, συμπληρώνοντας 
το έντυπο δήλωσης ιδιοκτησίας και προσκομίζοντας αντίγραφα τίτλων της ιδιοκτησίας τους καθώς και 
κάθε σχετική πρόσθετη πληροφορία (τοπογραφικά διαγράμματα, κλπ). 

Όλα τα ανωτέρω γραφεία κτηματογράφησης θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τους ιδιοκτήτες 
για το σύνολο του τμήματος από το Διοικητικό όριο της Π.Ε. Θεσσαλονίκης ως το Φλωροβούνι στην Π.Ε. 
Θεσπρωτίας (μήκους περίπου 389 χιλιομέτρων), συνεπώς ο κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να προσέλθει σε 
όποιο από τα γραφεία κτηματογράφησης τον εξυπηρετεί καλύτερα.

Τα διορθωμένα Κτηματολογικά Στοιχεία (Κτηματολογικά Διαγράμματα και Πίνακες) θα αναρτηθούν 
στα ίδια γραφεία κτηματογράφησης σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εκ νέου, προκειμένου οι ιδιο-
κτήτες να ελέγξουν την ορθότητά τους και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία.

Για τη μελετητική Εταιρεία C&M ΤΕΧΝΙΚΗ A.E., Πρατίνου 99, 116 34 Αθήνα,  τηλ. 2107220014, 
και την εταιρεία ΛΙΝΑΡΔΟΣ Μ.ΙΚΕ Φαύνου 55, 111 46 Γαλάτσι τηλ. 2102220455, υπεύθυνος Μηχανικός 
είναι ο κ. Νικόλαος Λινάρδος.

Αθήνα  05/06/2020
Για την Υ.Α.Φ.Α. Ποσειδών Α.Ε. 

Vassilis Karamitsos
IGI POSEIDON

Technical Director

Δήμαρχος Αλεξάνδρειας 
για τα Κρούσματα 

Κορωνοϊού στην Ημαθία: 
«Τηρούμε τα μέτρα, 

προστατεύουμε τη ζωή μας 
και τους ανθρώπους 

που αγαπάμε»
Από τον Δήμαρχο Αλεξάνδρειας ανακοινώνο-

νται τα εξής:
«Μετά την ανακοίνωση για κρούσματα στο 

Νομό μας, καλώ όλους τους πολίτες του Δήμου 
μας, με αίσθημα ευθύνης, να προστατέψουμε 
την υγεία μας και την υγεία των συνανθρώπων 
μας.

Συνεχίζουμε να ζούμε πρωτόγνωρες κατα-
στάσεις, οι οποίες μας βάζουν όλους προ των 
ευθυνών μας.

Τα πάντα στη καθημερινότητα μας έχουν 
τεθεί σε δοκιμασία (διοίκηση, οικονομία, συμπε-
ριφορές, σχέσεις ανθρώπινες συναδελφικές κ. 
α. α.)

Όλοι μας έχουμε την ευθύνη ως μεμονωμέ-
να άτομα και ως κοινωνία να προστατέψουμε 
τη ζωή μας και τις ζωές των ανθρώπων που 
αγαπάμε και των συνανθρώπων μας, εφαρμό-
ζοντας του νόμους και κανόνες της Κυβέρνησης 
η οποία έχει και τη κύρια ευθύνη για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊου 
Covid-19.

Ο Δήμος μας συνεχίζει το έργο του, οι εργαζόμενοι και εμείς ως αιρετοί δίνουμε κα-
θημερινά τη μάχη σε όλους τους τομείς.

Απαιτείται από όλους μας ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση.
Δεν χρειάζεται πανικός και ανασφάλεια αλλά και δεν πρέπει όμως να υποτιμούμε 

το πρόβλημα.
Τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας όπως μας τα υποδεικνύουν οι αρμόδιοι 

του ΕΟΔΥ.
 Ο  Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

Παναγιώτης Γκυρίνης»



Στο Νησί Αλεξάνδρειας
ο Γιώτης Τσαλουχίδης

με τον Βασίλη Αντωνιάδη
Τις εγκαταστάσεις τουΑστέραΑλεξάνδρειας και τηςΑκαδημίας

ποδοσφαίρουτουΠόλυΟυρσουζίδηεπισκέφθηκανστοΝησίΑλεξάν-
δρειας ο διεθνήςάσσος τηςΒέροιας τουΟλυμπιακού και τουΠΑΟΚ
ΓιώτηςΤσαλουχίδης  με τονπροπονητήΒασίληΑντωνιάδη, οι οποίοι
ενθουσιάστηκαναπότιςεγκαταστάσειςκαιτοντρόπολειτουργίαςτης
πρότυπηςακαδημίαςποδοσφαίρουπουδιατηρεί οΠόλυςΟυρσουζί-
δηςμετονγιοτουΤάσο.

ΟπροπονητήςτηςΤΣΣΚΑΜόσχαςΔημή-
τρης ΙτούδηςκαιδιςπρωταθλητήςΕυρώπης
στηνΕυρωλίγκα, κάτι που δεν έχει πετύχει
κανείςάλλοςΈλληναςπροπονητής,κατέθεσε
αίτησηστηνοικονομική επιτροπή τουδήμου
Αλεξάνδρειας,ώστε να κάνει ανακατασκευή
του γηπέδου μπάσκετ σταΤρίκαλα, χρημα-
τοδοτώντας ο ίδιος το έργο, ένα θέμαπου
συζητήθηκεχτεςκατάτηνδιάρκειατηςσυνε-
δρίασης.

Αξίζει έναμεγάλομπράβοστονΔημήτρη
Ιτούδη αφού με τηνπράξη του δείχνειπως
δενξέχασετοντόποκαταγωγήςτουαλλάα-
ποδεικνύειέτσικαιτηνπροσήλωσητουστον
μπασκετικόχώρο.

Η  ε π ι σ τ ο -
λή τουΔημήτρη Ιτούδη
προς τον δήμαρχο Πα-
ναγιώτη Γκυρίνη είναι η
εξής:

Τρίκαλα,14-07-2020
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Υπόψιν κου Γκυρίνη

ΠαναγιώτηΔημάρχουΑ-
λεξάνδρειας

Αξιότιμεκ.Δήμαρχε,
Με ιδιαίτερη χαρά θα

ήθελα να σας γνωστο-
ποιήσω την πρόθεσή
μου να προβώ στην α-
νακατασκευή γηπέδου
μπάσκετ στον τόποπου
γεννήθηκα και μεγάλω-
σα, στηνΚοινότηταΤρι-
κάλωνΗμαθίας.

Στην προσπάθεια να
δημιουργηθεί ένας νέος
πόλος άθλησης και στη-
ρίζοντας τους τοπικούς
συλλόγους άθλησης,
επιθυμία μου είναι να
αναλάβω την εξολοκλή-
ρου χρηματοδότηση της
ανακατασκευής γηπέδου
μπάσκετ, επί του υπ’ α-

ριθ.117-118οικοπέδουεντόςτουαύλειουχώρουτου
ΔημοτικούΣχολείουΤρικάλων,ιδιοκτησίαςτουΔήμου
Αλεξάνδρειας.

Το εν λόγω γήπεδο θα κατασκευαστεί με τις α-
παιτούμενεςπροδιαγραφές για να αποτελέσει έναν
ασφαλήχώροάθλησηςκαιαναψυχής.

Μεστόχο την υλοποίηση του έργου αυτού, έχω
ήδη προβεί στην ανεύρεση της κατασκευαστικής
εταιρίαςηοποίαθαεκτελέσειόλες τιςαπαιτούμενες
εργασίες με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της
υπηρεσίαςσαςγιατιςοποίεςθασαςκαταθέσεισχε-
τικήβεβαίωση.

Η χρηματοδότηση της ανακατασκευής θα γίνει
αποκλειστικά με ιδίουςπόρους, υπό την αναγκαία
προϋπόθεσηότιθαεγκριθείησχετικήμουπρόταση
αρμοδίωςκατάτηνπροβλεπόμενηεκτουνόμουδια-
δικασίααπότοΔήμοσας,έτσιώστενακαταστείεφι-
κτήηάμεσηδρομολόγηση-μεσύννομεςκαιπλήρως
διαφανείςδιαδικασίες-τηςανάληψηςκαιεντέλειυλο-
ποίησηςεκμέρουςμουτηςσυγκεκριμένηςδωρεάς.

Στοπλαίσιο αυτό και σε ελάχιστη ένδειξησεβα-
σμούπροςτοντόποπουγεννήθηκα,μετηνεπιστο-
λή μου αυτή καταθέτω επισήμως και θέτω υπόψιν
προσωπικώςτουκ.ΔημάρχουΑλεξάνδρειαςκαι της
ΟικονομικήςΕπιτροπής τηνπρόταση δωρεάς μου,
ευελπιστώνταςστην έγκρισηαυτής και την κατά το
δυνατόν ταχύτερηδρομολόγηση τωναπαιτούμενων
διαδικασιών για την έναρξη και ολοκλήρωση του
έργου.

Αναμένω την απάντησήσας καιπροσβλέπωσε
μιαστενήκαιεποικοδομητικήσυνεργασία.

ΜεεκτίμησηΙτούδηςΔημήτριος

8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020www.laosnews.gr

CMYK

Σε προχωρημένες επαφές με τον 
33χρονο τερματοφύλακα Μάρκο 
Βελλίδη βρίσκεται τον τελευταίο 

καιρό η Βέροια. Ο εγνωσμένης αξίας 
ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε πέρσι 
σε Ολυμπιακό Λευκωσίας και Λαμία. 
Στο παρελθόν έχει θητεύσει σε Άρη, 
ΠΑΟΚ, ΠΑΣ Γιάννινα, Διαγόρα Ρόδου, 
Παναθηναϊκό και Κορωπί. Σύμφωνα 
με τις πληροφορίες, η απόκτησή του 

θα ανακοινωθεί εντός των ημερών.

Έτσι η διοίκηση ξεκινάει σιγάσιγά την ενίσχυση
της ομάδαςαφούσύμφωναμε αυτάπου κυκλοφο-
ρούνκαιγράφονταιηδημιουργίαδύοομίλωνστηνΒ’
Εθνικήείναικάτιπαραπάνωαπόσίγουροκαιφυσικά
η ομάδα θα χρειαστεί και τους αν’άλογουςπαίκτες
γιαναπρωταγωνιστήσει.

ΜετηνσυμφωνίατουΜάρκουΒελλίδηίσωςακο-
λουθήσει και ο ερχομός του γνωστούπροπονητού
ΓιάννηΠετράκημετονοποίονοδιεθνήςτερματοφύ-
λακαςήτανγιαπολλάχρόνιαστονΠΑΣΓιάννενα

Εξαιρετική εμφάνιση των αθλη-
τών και αθλητριών της Γ.Ε. 
Νάουσας στους αγώνες στίβου 

που έγιναν στο Άργος Ορεστικό . 
Στους αγώνες, που συγκαταλέγονται 
στα ελληνικά grand prix στίβου, 
πήραν μέρος αθλητές από όλη την 
Ελλάδα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι θέσειςπου
κατέλαβαν οι 4 αθλητές-τριες του συλλόγουπου

συμμετείχανστουςαγώνεςήταν:

ΑΝΔΡΩΝ
800μ..:1οςΚοαμαρίκοςΓ.(2΄11΄΄96)
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ:3οςΧριστοφίδηςΓ.(10.80)

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΜΗΚΟΣ:4ηΙωάννουΙ.(5.91)
ΥΨΟΣ:5ηΠίπιλαΕ.(1.60)

Επίσηςστουςαγώνεςσυμμετείχεστοαγώνισμα
τουΤριπλούνκαιοΝαουσαίοςπρώηναθλητήςτης
Γ.Ε.Ν.ΠαύλοςΜπόφτσηςπουήταν1οςμεεπίδο-
ση15.91.

Απότονούμεροέναξεκινάνε
οιμεταγραφέςστηβασίλισσα

Συμφωνία με τον τερματοφύλακα Μάρκο Βελίδη

Γ.Ε.Νάουσας
Εξαιρετική παρουσία στο grand

prix στίβου του Άργους Ορεστικού

ΜεγάλοςσεόλαοΔημήτρηςΙτούδης.
Ανακατασκευάζειτογήπεδομπάσκετστοσχολείο

τωνΤρικάλωνμεδικήτουχρηματοδότηση



Το Σχολείο Σκηνοθεσίας είναι 
ένα Εργαστήριο θεατρικής έρευ-
νας, που εγκαινιάζει το Δημοτικό 
Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας με 
καλλιτεχνικό υπεύθυνο τον καλλι-
τεχνικό διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Βέροιας,  σκηνοθέτη Γιάννη Παρα-
σκευόπουλο.

Στον εμβληματικό χώρο του 
Νυμφαίου της Μίεζας και του Αρ-
χαίου Θεάτρου - Γυμνασίου για 
μια εβδομάδα οι νέοι δημιουργοί 
της τέχνης του θεάτρου θα έχουν 
την ευκαιρία να παρακολουθή-
σουν πρακτικά μαθήματα, διαλέ-
ξεις και master classes. Στον ίδιο 
χώρο που ο Αριστοτέλης πριν από 
αιώνες δίδαξε και μας άφησε ως 
κληρονομιά τον ορισμό του Αρχαί-
ου Δράματος οι νέοι δημιουργοί 
μαζί με τους δάσκαλους τους κα-
λούνται να ερευνήσουν Νέες Μορ-
φές έκφρασης.

Η πρώτη αυτή χρονιά θα έχει 
πιλοτική μορφή και για το λόγο αυτό θα έχει την περι-
ορισμένη διάρκεια της μιας εβδομάδας. Ο στόχος του 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας είναι το 1Ο Σχολείο Σκηνοθεσίας 
να θεσμοθετηθεί στο μέλλον, ώστε κάθε καλοκαίρι η 
Ημαθία να γίνεται τόπος συνάντησης, εξερεύνησης και 
ζύμωσης της εξέλιξης της θεατρικής τέχνης. 

Οι συμμετέχοντες θα είναι 20 νέοι σκηνοθέτες. Οι 
δάσκαλοι τους θα είναι 3 καταξιωμένοι Έλληνες σκηνο-
θέτες ενώ στα  master classes καλλιτέχνες από το χώρο 
του θεάτρου.

Το Σχολείο Σκηνοθεσίας επιχορηγείται από το Υ-
πουργείο Πολιτισμού.

Διοργάνωση: Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροι-
ας 

Διδάσκουν:
Εργαστήρια: Γιάννης Λεοντάρης, Άρης Μπινιάρης, Ιώ 

Βουλγαράκη. 
Master class: Γλυκερία Καλαϊτζή (σκηνοθέτης), Γιώρ-

γος Καραμίχος (ηθοποιός). 
Το σύνολο των καλλιτεχνών για τα master classes θα 

ανακοινωθεί σύντομα.
Διάρκεια: Από 8 έως 16 Σεπτεμβρίου 2020
Χώρος μαθημάτων: 
- Νυμφαίο της Μίεζας και Αρχαίο Θέατρο – Γυμνάσιο 
- Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας
Σπουδαστές: Το Σχολείο Σκηνοθεσίας απευθύνεται:
-σε νέους σκηνοθέτες, που έχουν στο βιογραφικό 

τους τουλάχιστον μία επαγγελματική σκηνοθεσία.
 -σε  αποφοίτους δραματικών σχολών
- σε τελειόφοιτους θεατρολογικών πανεπιστημιακών τμημάτων 

πρακτικής κατεύθυνσης και σκηνοθετών, οι οποίοι θα πρέπει να συ-
μπεριλάβουν στην αίτησή τους βίντεο από εργασία σκηνοθεσίας (στο 
πλαίσιο μαθήματος ή πτυχιακή).

Ξεναγήσεις: Αρωγός του Σχολείου Σκηνοθεσίας είναι η Αγγελική 
Κοτταρίδη, διαπρεπής αρχαιολόγος προϊστάμενος της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ημαθίας, που θα οργανώσει περιηγήσεις στο χώρο του 
Νυμφαίου της Μίεζας και του Αρχαίου Θεάτρου – Γυμνασίου και ξενά-
γηση στο Μουσείο Βασιλικών Τάφων Αιγών.

Διαμονή: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας 
Μετακινήσεις: από και προς χώρο του Νυμφαίου της Μίεζας και 

του Αρχαίου Θεάτρου - Γυμνασίου με λεωφορείο από το χώρο διαμο-
νής προς τους χώρους των μαθημάτων και των ξεναγήσεων. 

Διατροφή: θα δοθούν προσφορές από εστιατόρια, κατόπιν συνεν-
νόησής μας για 

Δήλωση συμμετοχής
Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι απόφοιτοι δραματικών σχολών 

και/ή θεατρολογικών πανεπιστημιακών τμημάτων πρακτικής κατεύ-
θυνσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, και ως την Κυριακή 23.8.2020 
θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση η οποία θα περιλαμβάνει ένα βιο-
γραφικό σημείωμα, με ενσωματωμένη μια φωτογραφία τους, βίντεο 
δουλειάς τους σε μορφή usb stick (δεν απαιτείται για τους επαγγελ-
ματίες σκηνοθέτες) στη διεύθυνση: dipethever@yahoo.gr Η επιλογή 
θα γίνει βάσει των βιογραφικών με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων τα 
είκοσι (20) άτομα.

Κόστος συμμετοχής:  μηδενικό (περιλαμβάνει δίδακτρα, διαμονή, 
ξεναγήσεις και μετακινήσεις από και προς τους  χώρους των μαθημά-
των και ξεναγήσεις)

Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν τη μετακίνησή τους στην αρχή 
και στο τέλος των μαθημάτων από και προς Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Νάουσας καθώς και τη διατροφή τους.
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CMYK

2500 χρόνια μετά…

Σχολείο Σκηνοθεσίας 
στη Σχολή του Αριστοτέλη  

-Με πρωτοβουλία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας σε συνεργασία με τους 
Δήμους Βέροιας και  Νάουσας και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Το «Υφάδι» Νάουσας στηρίζει 
τον αγώνα της Μαριάννας

Όλοι για την αγαπημένη μας Μαριάννα, που πέρυσι τέτοιο καιρό είμα-
σταν όλοι μαζί  στην Κατασκήνωση. Η καρδιά  και η σκέψη μας είναι μαζί 
της!

Η Μαριάννα μας χρειάζεται να μεταφερθεί σε Κέντρο Αποκατάστασης. 
Δυστυχώς η δαπάνη, πέραν του ασφαλιστικού της ταμείου, αγγίζει τα 
4.000 ευρώ το μήνα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της.

Το  IBAN  στην Τράπεζα Πειραιώς είναι το GR 53 0172 2440 0052 
4402 1245 075 με αρχικά των δικαιούχων Χρήστος Καρδάκος και Αθηνά 
Μπιτέρνα. Bic : PIRBGRAA

Τα «Παιδιά της Άνοιξης» 
στηρίζουν σταθερά τις 

δράσεις του «Έρασμου»
-Παραχώρησαν αίθουσα για τα Βιωματικά 

Σεμινάρια του Συλλόγου, στην Αλεξάνδρεια 

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» εκφράζει την ευ-
γνωμοσύνη του στο Δ.Σ. του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης», με 
αφορμή την ευγενική  παραχώρηση αίθουσας της δομής τους για την από 
εδώ και στο εξής διενέργεια των Βιωματικών Σεμιναρίων μας στην πόλη 
της Αλεξάνδρειας.  Πρόκειται για μια ακόμη επικύρωση της αγαστής και 
ιδιαιτέρως εποικοδομητικής συνεργασίας των δύο φορέων, στα πλαίσια 
του πρωτοκόλλου της μεταξύ μας δικτύωσης για την από κοινού διοργά-
νωση δράσεων και εκδηλώσεων, με κοινό μας όραμα την αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των ανθρώπων που υπηρετούμε.

Επιπροσθέτως οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Αλεξάνδρειας 
και ιδιαιτέρως την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Όλγα Μοσχο-
πούλου για την έως τώρα σταθερή υποστήριξη των δράσεών μας.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περεταίρω πληρο-
φόρηση και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του «Έρασμου» Μ. Αλε-
ξάνδρου 17, στη Βέροια

Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 23310 74073 ή στο 
Email: erasmos.veria@gmail.com



Συντάκτης:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ
 
Η αισιόδοξη εξέλιξη που διαφαί-

νεται με την ανταλλαγή μεταξύ της 
Ιεράς Μητρόπολης και του Δήμου 
Βέροιας,  των ακινήτων που στεγά-
ζουν το Δημαρχείο και το 3ο Δημο-
τικό Σχολείο της πόλης, αναμένεται 
να δώσει νέα πνοή στην περιοχή της 
πλατείας Ωρολογίου. 

 Αυτό αναμένεται να επιτευχθεί 
με την συνένωση και την κοινή πο-
λιτιστική ανάδειξη από την Ιερά Μη-
τρόπολη των χώρων  του Βήματος 
Αποστόλου Παύλου, του Παύλειου 
Πολιτιστικού Κέντρου- Μενδρεσέ 

Τζαμί και του 3ο Δημοτικού Σχολείου ως Μουσείου και εκθεσιακού χώρου.
 Η αισιόδοξη αυτή προοπτική προσεγγίζεται  σε άμεση συσχέτιση με  

τις γειτονικές παραδοσιακές γειτονιές της Κυριώτισσας και της Μπαρ-
μπούτας και τούς διακεκριμένης αρχιτεκτονικής παραπλήσιους χώρους, 
που στεγάζουν υψηλού επιπέδου πολιτιστικές δραστηριότητες, μεταξύ 
των οποίων, η Παλαιά Μητρόπολη, το Βυζαντινό Μουσείο, το Αίθριο Πολι-
τισμού ΟΛΓΑΝΟΣ, η Συναγωγή, το Λαογραφικό Μουσείο και το Σπίτι των 
Βλάχων. 

Η εξελίξεις που δρομολογούνται για την πολιτιστική αναβάθμιση της 
πέριξ της πλατείας Ωρολογίου περιοχής, επαναφέρουν  στην τρέχουσα 
επικαιρότητα και την προοπτική αξιοποίησης του νεοκλασικού κτιρίου του 
Παλαιού Δικαστηρίου, που μετά την μεταφορά των υπηρεσιών του στο 
νέο μέγαρο, απετέλεσε αντικείμενο δημόσιας παράθεσης απόψεων και 
προτάσεων για την αξιοποίηση και χρήση του.  

Όλες οι απόψεις που εκτέθηκαν δημοσίως, ενίσχυσαν  το γενικό αί-
τημα για την παραχώρηση του παλιού δικαστικού μεγάρου στον Δήμο 
Βέροιας.

 Διέφεραν  βέβαια οι προτάσεις για το περιεχόμενο της χρήσης, με συ-
νέπεια να αντιπαρατεθούν δύο τάσεις απόψεων.

 Η μία τάση θέλει το συγκεκριμένο νεοκλασικό κτίριο να στεγάσει κά-
ποια πολυσύχναστη υπηρεσία του Δήμου, ώστε με την καθημερινή προ-
σέλευση των επισκεπτών να μπορέσει να διατηρηθεί ένα μέρος της οικο-
νομικής κίνησης της περιοχής, η οποία αναπόφευκτα μειώθηκε αισθητά 
μετά την μεταφορά των δικαστικών υπηρεσιών στο νέο μέγαρο.

 Η άλλη τάση υποστήριζε, με διάφορες επί μέρους διαφοροποιήσεις, 
την μετατροπή του κτιρίου σε χώρο πολιτισμού.

 Είναι γεγονός ότι η μεταφορά των δικαστικών υπηρεσιών στο νέο δι-
καστικό μέγαρο της πόλης επηρέασε αναπόφευκτα την οικονομική κίνηση 
και την χρήση της πλατείας Ωρολογίου.  

Αυτή δε η πραγματικότητα δεν πρόκειται να αλλάξει, όποια επιμέρους 
υπηρεσία του Δήμου και να στεγαστεί στα παλιά δικαστήρια.

 Η διατήρηση επομένως και η επιθυμητή αύξηση της οικονομικής κίνη-
σης στην περιοχή πρέπει να αναζητηθεί στην προοπτική του γενικότερου 
ανασχεδιασμού χρήσης του συγκεκριμένου κτιρίου σε συνάρτηση με ολό-

κληρη την περιοχή.
 Με αυτό το σκεπτικό η τάση για μετατροπή του παλαιού δικαστικού 

μεγάρου σε χώρο πολιτισμού κερδίζει αισθητά έδαφος.
 Θέση της παρούσας στήλης είναι στο νεοκλασικό κτίριο της πλατείας 

Ωρολογίου, να στεγαστεί η Δημοτική Πινακοθήκη Βέροιας που μέχρι σή-
μερα στερείται στέγης.

 Οι οργανωμένες πινακοθήκες κάθε πόλης αποτελούν, κιβωτούς δια-
φύλαξης, ανάδειξης και προβολής της ιστορικής, εικαστικής και πνευματι-
κής παράδοσης του τόπου.

 Σε αυτές διατηρείται σε διαρκή επικαιροποίηση, η πολιτιστική ταυ-
τότητα της περιοχής και καθίστανται ευρύτερα γνωστοί οι εικαστικοί δη-
μιουργοί, που με αυτόν τον τρόπο μετατρέπονται σε πρεσβευτές καλής 
θελήσεως του τόπου.  

Σε ακούσιους διαφημιστές των πινακοθηκών με τα εκθέματα τους, των 
πόλεων που τις φιλοξενούν και των ευρύτερων περιοχών, μετατρέπονται 
και οι επισκέπτες που μεταφέρουν τις εντυπώσεις τους στους τόπους 
τους και στους επόμενους σταθμούς των περιηγήσεών τους. 

Η ιδιαίτερη σημασία που ενέχεται στην ίδρυση και λειτουργία των πι-
νακοθηκών στις πόλεις, διαφαίνεται και από την επιλογή των κτιρίων που 
τις στεγάζουν. 

 Συνήθως οι πινακοθήκες στεγάζονται σε κτίρια, με ιστορική παράδο-
ση και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική προσωπικότητα.

 Δεν είναι δε τυχαίο το γεγονός ότι στην όλη τουριστική προβολή κάθε 
πόλης περιλαμβάνονται και οι πινακοθήκες, που κατά κανόνα προτείνο-
νται ως πρώτες επιλογές επίσκεψης. 

Πέραν των πολύ γνωστών πινακοθηκών που έχουν ιδρυθεί και λει-
τουργούν στις μεγάλες πόλεις της χώρας, ανάλογες υπάρχουν και στην 
περιφέρεια, με εξαιρετικά έργα διασήμων επώνυμων, αλλά και αξιολογό-
τατων τοπικών δημιουργών. 

Παρά το γεγονός ότι η Βέροια διαθέτει έναν τέτοιο ανεκτίμητο εικαστι-
κό πλούτο, αυτός παραμένει αναξιοποίητος, χωρίς να επιτελεί το σκοπό 
για τον οποίο έχει δημιουργηθεί και συνεχίζει να παράγεται.

 Κατά καιρούς αναζωπυρώνεται στην τοπική κοινωνία ο διάλογος για 
τη δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Βέροια, χωρίς όμως να κατα-
λήγει σε πρακτικό αποτέλεσμα, προφανώς διότι οι εικαστικές δημιουργί-
ες, δεν έχουν βρει ακόμα την στέγη τους. 

Υπό το φώς της τρέχουσας επικαιρότητας εκτιμάται ως προσφορό-
τερος χώρος για την στέγαση της Δημοτικής Πινακοθήκης Βέροιας, το 
νεοκλασικό μέγαρο στην πλατεία Ωρολογίου. 

Η προοπτική λειτουργίας του παλιού δικαστικού μεγάρου ως Δημο-
τικής Πινακοθήκης με τις προδιαγραφές και τις σύγχρονες δράσεις που 
αναπτύσσονται σε όλους τους αντίστοιχους ανά τον κόσμο χώρους, θα 
αναβαθμίσει ποιοτικά, λειτουργικά, κοινωνικά και οικονομικά ολόκληρη 
την περιοχή Ωρολογίου. 

 Οι εικαστικές δημιουργίες της πόλης θα στεγαστούν στο φυσικό τους 
χώρο και το παραμελημένο εικαστικό πρόσωπο της Βέροιας θα αναδείξει 
τη δική του δυναμική, στην γενικότερη αναπτυξιακή προσπάθεια που λό-
γω της γενικότερης κρίσης έχει υποστραφεί.

 Με την προοπτική στέγασης της Δημοτικής Πινακοθήκης Βέροιας στο 
συγκεκριμένο κτίριο, η διεκδίκηση του παλαιού δικαστικού μεγάρου από 
τον Δήμο της Βέροιας αποκτά συγκεκριμένο όραμα, περιεχόμενο και δυ-
ναμική ώστε να επιτευχθεί το ποθητό αποτέλεσμα. 

Η γενικότερα αναμενόμενη πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής Ωρολο-
γίου, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, ευνοούν αυτή την προοπτική. 
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Συγκροτήθηκε σε Σώμα 
το νέο Δ.Σ. του ΣΗΠΕ

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020, διεξήχθησαν οι εκλογές του Συνδέ-
σμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων – ΣΗΠΕ για την ανάδειξη 
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Με δεδομένη την ύπαρξη της απαρτίας το σώμα προχώρησε στη 
συζήτηση του μοναδικού θέματος, ήτοι τη συγκρότηση του ΔΣ σε Σώ-
μα. Τα μέλη του ΔΣ συμφώνησαν ομόφωνα στην ακόλουθη σύνθεση :

• Πρόεδρος, κος Κατσαΐτης Γιώργος
 -ΚΑΘ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Κέρκυρας 
• Αντιπρόεδρος, κος Χαλκιαδάκης Εμμανουήλ
 -ΡΕΘΕΜΕΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
•Γ. Γραμματέας, κα Βαφειάδου Νατάσσα
-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
• Ταμίας, κα Χιώτη Χριστιάνα -ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
• Κοσμήτωρ, κος Λέμας Ευάγγελος
 -Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Καρδίτσας
Τα αναπληρωματικά μέλη είναι:
1. Κοζύρης Μιχαήλ -ΑΝΑΤΟΛΗ Λασιθίου
2.Συνετός Φίλιππος  -ΕΡΜΗΣ  Ζακύνθου 
3.Χονδρογιάννη Χριστίνα -Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ
Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση του Συνδέσμου, επιβεβαιώνεται ότι το νέο 

Διοικητικό Συμβούλιο αντανακλά γεωγραφικά σχεδόν όλη τη χώρα.

Ευχαριστίες 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος 

Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Νομού Ημαθίας, το 
Μικτό Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, 
Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα παιδιά της 
Άνοιξης», οι ωφελούμενοι και το προσωπικό, ευχαρι-
στούν θερμά: 

-Την κυρία ΔΗΜΗΤΣΑ για την προσφορά εδεσμά-
των προς τους ωφελούμενους, υπέρ αναπαύσεως 

Δημητρίου και Ολυμπίας.
-Τον Αγροτικό Συνεταιρισμό ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ για την προσφορά 

κομπόστας για τη διατροφή των ωφελουμένων.
-Ανώνυμο φούρνο για τη συνεχή προσφορά ψωμιού για το πρωινό 

των ωφελουμένων.
-Ανώνυμο κατάστημα από την Αλεξάνδρεια για τη συνεχή προσφο-

ρά ειδών διατροφής για τους ωφελούμενους. 
-Ανώνυμο κύριο για την προσφορά χυμών.
-Την ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν.  ΗΜΑΘΙΑΣ 

για την προσφορά εμφιαλωμένων νερών, χυμών και εδεσμάτων προς 
το Κέντρο για τις ανάγκες των ωφελουμένων.

-Το PLAZA CAFΕ στη Βέροια για την ευχάριστη φιλοξενία τους και 
την παροχή ροφημάτων προς τους ωφελούμενους του Κέντρου.

-Το κομμωτήριο Hair Salon της κυρίας Λίτσας Τζιώτα στη Βέροια, 
για την φιλοξενία της στο κομμωτήριο και την δωρεάν περιποίηση των 
ωφελουμένων μας.

-Ανώνυμο κύριο από την Αλεξάνδρεια για την παροχή ροφημάτων 
προς τους ωφελούμενους σε καφετέρια στην Αλεξάνδρεια.

«Στηρίζουμε το έργο μας στην συμμετοχή σας»
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Νάουσα, 16-07-2020
Αρ. πρωτ.: 10644

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΚΕΝΤΡ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΠΑΝΟΥ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Τ.Π.Α.
Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ04
Κωδ. ΟΠΣ: 5030986
Κ.Α.: 02.30.7331.112
CPV: 45214200-2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 869.000 €

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

της πράξης:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

 ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΠΑΝΟΥ»

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας διακηρύττει δημόσιο α-
νοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα, για την πράξη με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑ-
ΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΠΑΝΟΥ» με  κωδικό Ο.Π.Σ. 
του έργου είναι: 5030986.

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του 
έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥ-
ΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΠΑΝΟΥ», με βάση τη μελέτη  με  αριθμό  θεώρησης 
46/2018 από την Τεχνική  Υπηρεσία του Δήμου Ηρωικής Πόλεως 
Νάουσας,  ανέρχεται  στο  ποσό  των 700.806,45 ΕΥΡΩ (χωρίς 
Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 869.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρο-
νική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια 
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.
promitheus.gov.gr, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 
Η.Π. Νάουσας www.naoussa.gr (στο σύνδεσμο Προσκλήσεις – 
Προκηρύξεις).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από 
την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώ-
σεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟ-
ΜΙΚΩΝ και για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, που 
είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 

στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 
καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος 
ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους 
των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του 
άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώ-
σεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η 
νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η 
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση 
(πχ κοινοπραξία).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών ορίζεται η 10-08-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προ-
σφορών ορίζεται η 14-08-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με  ανάλογη 
στρογγυλοποίηση, δηλαδή 14.100 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική 
επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Ηρωικής Πόλεως 
Νάουσας. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Η εγ-
γύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 
9-03-2021.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα   
τα   απαιτούμενα   δικαιολογητικά,   που προβλέπονται από τις σχε-
τικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις και τη διακήρυξη.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 240 (διακόσιες σαρά-
ντα) ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτι-
ρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του Ε.Π. «Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ04 «Υποστήρι-
ξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδί-
ου του άνθρακα σε όλους τους τομείς».

Κωδ. ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810028, Κωδ. ΟΠΣ:5030986 σε βάρος 
του Κ.Α. 02.30.7331.112.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομι-
κή Επιτροπή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως  Νάουσας.

Περισσότερες  πληροφορίες  μπορούν  να  πάρουν  οι  εν-
διαφερόμενοι  από  το  Δικαιούχο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάου-
σας,  αρμόδιος υπάλληλος κ. Κυράνος (τηλ.: 2332029622, Φαξ: 
2332029626) της Τεχνικής Υπηρεσίας, τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες.

Νάουσα, 16/07/2020
Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Το όραμα της Δημοτικής 
Πινακοθήκης 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

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

Ιούλιος 2020
Τοσυνεργείοεπιφυλακής

τηςΔΕΥΑΒκατάτοδιάστη-
μααπό1572020 μέχρι

1972020 θαείναιτοεξής:
Αυτόματοςτηλεφωνητήςβλα-

βών:τηλ.2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ
13/07/2020 έως 17/07/2020

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

Παρασκευή 1772020
16:00-21:00ΠΑΜΠΟΥ-

ΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ4523310-26757

16:00-21:00 ΒΕΧΤΣΑ-
ΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ,ΠΑΠ-
ΠΑ19ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντι
ΙΚΑ)23310-64102

19:00-21:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ11(κά-
τω από τα αστικά) 23310-
23023

21:00-08:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ 11 (κάτω από τα αστικά) 23310-
23023

Φαρμακεία 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

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

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

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

 
 

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

 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.) 
 

 
 

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια 

Πρώτη πεζοπορία
των Πεζοπόρων Σελίου

Παρά τις μεταβολές του καιρού κατά την χθεσινή ημέρα, ο
ήλιος τελικάσυνόδευσε τηνπρώτηομάδαπεζοπόρωνοι οποί-
οι, υπό την καθοδήγηση του έμπειρουπεζοπόρου κ.Λεωνίδα
Μητρούλα, ακολούθησαν το όμορφο, βατόμονοπάτι μέσαστο
δάσος,προςτοεικονοστάσιτουΑηΓιώργηαπόόπουαπόλαυ-
σαν τη θέα του μακεδονικού κάμπου.Επόμενο ραντεβού την
Κυριακή28Ιουλίου,στις9π.μ.γιαμιανέαδιαδρομή!

(Παρακολουθείτετηνσελίδατουσυλλόγουστοfacebookκα-
θώςκαιτατοπικάΜ.Μ.Ε.γιαενημερώσεις).
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙγιααγο-
ρά γκαρσονιέρα στο
κέντρο και Καλλιθέα,
με ασανσέρ, 1ος και
άνω, μέχρι 20.000
ευρώ. Τηλ.:  6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιό -
ροφη κατοικία του
‘71, 140 τ.μ. συνο-
λικά, κάτω από Πιε-
ρίων, εντός οικοπέ-
δου, 55.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583
EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόρο-
φηοικοδομήαπό100
τ.μ. περίπου ο κάθε
όροφος, κοντά στη
ΜΕΒΓΑΛ.Τηλ.: 6971
706894.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον
κεντρικό δρόμο του
Διαβατού μαγαζί 111
τ.μ.Τιμήσυζητήσιμη.
Τηλ.: 6942 067283
κοςΓιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά-
στημα63τ.μ.μεπατά-

ρικαιυπόγειοστηΒέ-
ροια, οδόςΤρύφωνος
3.Τηλ.:6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-
κατοικία κοντά στο
7οΔημοτικό, 75 τ.μ.,
με υπόγειο 75 τ.μ.
και οικόπεδο 200
τ.μ., 48.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙπωλεί-
ταιοικόπεδο433μέτρα

(περιφραγμένοαμπέλι).
Τιμή22.000ευρώ.Τηλ.:
6971879698.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, με-
γάλη ευκαιρία,πωλεί-
ταιοικόπεδο2στρ.,οι-
κοδομήσιμο,μεθέα,σε
ήσυχη τοποθεσία.Τι-
μή25.000ευρώ.Τηλ.:
6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικό-
πεδο στη Μέση Βέ-
ροιας, 6 στρέμματα,
τιμή 130.000 ευρώ
(συζητήσιμη). Κιν.:
6972913645 κ. Τά-
σος.

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάου-
σας

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα επιπλωμένη,
ΠλατείαΩρολογίου,οδός
Μιαούλη17,Βέροια.Τηλ.:
6977174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περί-

πτεροΑκροπόλεως,στην
καινούργιαγέφυρα«Κού-
σιου».Τηλ.:6984108684.

ΠΙΝΔΟΥ&ΕΜ.ΠΑΠ-
ΠΑ γωνία ενοικιάζεται
κατάστημα45τ.μ.μεπα-
τάρι&W.C.,ανακαινισμέ-
νομεκαινούργιακουφώ-
ματα.Τηλ.:6936554258.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοι-
κιάζεται επαγγελματικός
χώρος 50 τ.μ., πλήρως
ανακαινισμένος,1οςόρ.,
γωνιακό,δίπλασταΑστι-
κά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαγιαπε-
ριποίησηκαιφύλαξηηλικι-
ωμένουμεάνοιασε24ω-
ρηβάσηστοΔιαβατόΗμα-
θίας.Τηλ.:6970307198&

6980489597.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από

τηΜεταφορική«Ν.Ίκαρος»
CarrierμεδίπλωμαΓ ́ήΕ΄
κατηγορίας.Επιθυμητήπρο-
ϋπηρεσία/Τηλ.:2331022022.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος
για το κρεοπωλείο «Κα-
ρατζούλας» στη Βέροια,
με εμπειρία. Τηλ.: 6937
249048.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                 
Κωδ:14039-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστηνοδόΣα-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας   ,

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβασημε
μηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

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

υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:12811-ΣΤΑΥΡΟΣΗΜΑΘΙΑΣΠΩ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
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ΟΑΓΡΟΤΙΚΟΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΒΕΡΟΙΑΣ«VENUS
GROWERS»ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙΓΙΑΤΗΝΚΑΛΥΨΗΘΕΣΕΩΝΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣΤΩΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣΚΑΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΚΑΙ

ΔΕΧΕΤΑΙΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΑΤΙΣΠΑΡΑΚΑΤΩΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α)ΕργατώνΠαραγωγής
Β)Αδειούχωνκαιβοηθώνχειριστώνκλαρκ
Γ)ΤεχνίτηήΑρχιτεχνίτηήΕργοδηγούΜηχανικούεγκαταστάσεων

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

ΑρχιτεχνίτηήΕγκαταστάτηΗλεκτρολόγουΑ’Ειδικότητας

ΤΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑΤΗΝΥΠΟΒΟΛΗΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙΤΑΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):

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

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

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

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

Πληρ. τηλ.:
23310 25170 &
25178.



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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ:

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

ΤΑΦΟΡΑΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστον

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

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



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία
κρεάτωνξεκοκαλιστήςκαιο-
δηγός με επαγγελματικό δί-
πλωμα. Πληρ. τηλ.: 23320
42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δι-
πλωμα Γ΄ κατηγορίας για
οδική βοήθεια στη Βέροια.
Τηλ.: 23310 41601 & 6980
136902&6988564576.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1. Οδηγός
ταξί, 2. Βοηθός συνεργείου
από επιχείρηση στη Βέροια
για πλήρη απασχόληση, ι-
κανοποιητική αμοιβή. Και
πωλούνταιγαϊδουράκια.Τηλ.
Επικοινωνίας: 2331071553
&2331062900,ώρεςεπικοι-
νωνίας:9.00με18.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαπερι-
ποίηση ενόςανδρόγυνουστη
Μελίκη Ημαθίας για 24ωρη
βάση, με δίπλωμα αυτοκινή-

του.Τηλ.:2331081912.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πτυχ ιούχος

βοηθός φαρμακείου στη Βέ-
ροια.Τηλ.:6947564217.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζη-
τάει ναπροσλάβει γιαμόνιμη
απασχόληση, εξωτερικόπω-
λητήήπωλήτριαγιατουςΝο-
μούςΗμαθίας,Πέλλας,Θεσ-
σαλονίκης.Απαραίτηταπρο-
σόντα, ευχέρεια λόγου,αγγλι-
κή γλώσσα, δίπλωμααυτοκι-
νήτου,άδειαεργασίαςπροσω-
πικούασφαλείας, εμπειρίαμε
βιογραφικόκαισυστάσεις.Μι-
σθός,ασφάλισηκαιποσοστά.
Παραλαβήδικαιολογητικώνμε
συνέντευξηστακεντρικάγρα-
φεία μας, Θεσσαλονίκης 45
Βέροιαwww.securitytsiflidis.gr-
sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.
2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

με πείρα και αγάπη για τα
παιδιά αναλαμβάνει τη φύ-
λαξη βρεφών και νηπίων.
Τηλ.:6987910004.

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

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία νο-

σοκ.κρεβάτιηλεκτρ.μεκο-
μπιούτερ σε άριστη κατά-
σταση. Τηλ.: 6977 402239
κοςΓιώργος.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά εί-
δη τηςCICUσεπολύ καλή
κατάσταση, 400 ευρώ όλα
μαζί.Τηλ.:2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από
τηΒέροια,επιθυμείγνωρι-
μίαμεκοπέλα25-40ετών.
Τηλ.:6974706470.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-
ρίς υποχρεώσεις ζητά Κυ-
ρία έως 50 ετών για οο-
βαρή σχέση. Τηλ.: 6984
040769.

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)

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
-Υπόγειοκυριαχρήση90τ.μ.

-Ισόγειοκύριαχρήση90τ.μ.

-Όροφοςκύριαχρήση90τ.μ.

-2ος όροφος κύρια χρήση

90τ.μ.,σύνολο360τ.μ..Έχει

κλιματισμόκαασανσέρ.Αρι-

στοτέλους21,στοκέντροτης

Βέροιας.Πληροφορίες: 6945

541642 (Ζαφείρης) & 6972

605550(Βασίλης)

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να

γνωρίζει το πρόγραμμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα

Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που

να έχει γνώσεις χειριστή

κλαρκ

Πληροφορίες  στο

τηλ.:6947021868

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΠΙΠΛΑ
Πωλούνταιοικιακάέπιπλαμεταχειρισμένασετιμήευκαιρί-

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

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



Πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 συνάντηση 
των προέδρων της ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ κ.κ. Γιάννη Παναγόπου-
λου, Γιώργου Καββαθά, Γιώργου Καρανίκα στα γραφεία της ΕΣΕΕ. 
Η συνάντηση αυτή αποτυπώνει την προσπάθεια των εκπροσώπων 
του κόσμου της εργασίας και των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων για κοινές πρωτοβουλίες και σχετικές δράσεις στο 
άμεσο μέλλον. 

Οι επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19, που πλήττουν 
έντονα την οικονομία, σε άμεση σχεδόν συνέχεια της πολύχρονης 

κρίσης, έχουν επιταχύνει τις προκλήσεις που 
καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία. 
Για όλες τις πλευρές, οι προκλήσεις αυτές είναι 
ζωτικής σημασίας και μπορούν να αντιμετω-
πιστούν αποτελεσματικά μονάχα με κοινωνικό 
διάλογο, συνέργειες και συνεργασία. 

Η νέα κρίση στην οποία βρισκόμαστε α-
νέδειξε νέα θέματα και κρίσιμες προκλήσεις. 
Οι προκλήσεις αυτές αφορούν τόσο την ερ-
γασία όσο και το οικοσύστημα της μικρής 
και μεσαίας επιχειρηματικότητας. Ζητήματα 
όπως ο ψηφιακός αλλά και ο πράσινος μετα-
σχηματισμός τίθενται με μια νέα δυναμική, η 
οποία απαιτεί την αποτελεσματική παρέμβαση 
και προσαρμογή όλων των εμπλεκομένων. 
Η προσαρμογή αυτή είναι αναγκαία προϋ-
πόθεση για τη βελτίωση της θέσης τόσο των 
εργαζομένων όσο και των μικρών και μεσαί-
ων επιχειρήσεων. Ο κίνδυνος, για άλλη μια 
φορά, να ενοχοποιηθούν για τις ανεπάρκειες 
της οικονομικής δομής και των αναπτυξιακών 
δυναμικών οι εργαζόμενοι και οι μικρές επιχει-
ρήσεις είναι ορατός. Η συνεργασία μεταξύ της 
επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας και του 
πολύτιμου πόρου της ανθρώπινης εργασίας 
μπορεί να αποτελέσει όχι μόνο παράγοντα 
οικονομικής ανάπτυξης, προώθησης της ποι-
οτικής απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής, 
αλλά και μέσο ενίσχυσης της δημοκρατίας και 
καταπολέμησης των ανισοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι οργανώσεις συμφώ-
νησαν ότι μετά και την 1η διαβούλευση με τον 
Πρωθυπουργό και την επιτροπή για το σχέδιο 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ο διμε-
ρής κοινωνικός διάλογος για την προστασία 
της εργασίας και την ανάπτυξη των μικρών 
και μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα συνεχιστεί 
με την συμμετοχή και των άλλων κοινωνικών 
εταίρων. 

P Κλείνει κι η εμποροπανήγυρη του Αιγι-
νίου. Πάλι χωρίς βρακιά θα μας αφήκουν τον 
χειμώνα…

 
P Εμφανείς οι δεσμοί Αιγινίου, Αιγών, καθώς 

και του Γιδά. Εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω 
είναι το πώς μας ξέφυγε το Αίγιο στην Πάτρα.

 
P Θα μας κλείσουν τα πανηγύρια και τον 

Αύγουστο, κι άντε να δούμε πού θα τσικνίσου-
με φέτος τα καλοκαιρινά μας.

 
P Παράδοση τόσα χρόνια γαρ. Επέστρεφα 

σπίτι κάθε βράδυ μετά από πανηγύρι κι έβγαιναν 
όλοι στα μπαλκόνια της γειτονιάς και με χειροκρο-
τούσαν.

 
P Εκεί το είδαν Μαρέβα, γιατροί και νοσο-

κόμοι και το ζήλεψαν.
 
P Και μετά απολογούμουν στην αγάπη ότι 

όλο το βράδυ ήμουν κύριος. Σχεδόν άγιος.
 
P Κάποιος φυσικά το άκουσε, με απο-

τέλεσμα να συλληφθεί η ιδέα για το γνωστό 
τραγούδι.

 
P Δεν εκφωνούν τον πανηγυρικό της μέρας; 

Ε, το ‘δεν σου κάνω τον άγιο’ είναι ο πανηγυρικός 
της νύχτας.

 
P Ήταν τόσος ο συνωστισμός στα γή-

πεδα, στις αυλές σχολείων και στις πλατείες, 
που οι διοργανωτές έβαζαν κάγκελα στη δι-
έλευση προς την κουζίνα. Εξ ου και το έτερο 
άσμα ‘καγκέλια’.

 
P Το οποίο θα ξανα-

κούσουμε δια ζώσης (και 
βρώσης) το επόμενο κα-
λοκαίρι.

 
P Εκτός κι αν έχει 

θεαματικά αποτελέσματα 
ο ανένδοτος της Γωγώς.

 
P Τσαμπά μάγκας.
 
P Αρχίστε την επα-

νάσταση χωρίς κλαρίνα.
 
P Γιατρός στις ειδή-

σεις μιλούσε για τα κρού-
σματα κορωνοϊού, με πλά-
να από γυναικεία κορμιά 
στις παραλίες. Δεν άκουσα 
λέξη απ’ όσα είπε ο για-
τρός.

 
P Ρε λες να είναι ό-

ντως καμία συνωμοσία 
να πούμε;

 
P Και:
 
Τρώει ένας άνδρας σε 

ένα μοδάτο ρεστοράν και 
στο διπλανό τραπέζι τρώει 
μία εντυπωσιακή ξανθιά. Συνέχεια την κοιτάζει, 
αλλά δεν βρίσκει το κουράγιο να πάει να της μιλή-
σει. Ξαφνικά η ξανθιά φταρνίζεται και το γυάλινο 
μάτι της πετάγεται στον αέρα προς την μεριά του 
άνδρα! Το πιάνει αυτός στον αέρα και της το δίνει.

– Ω, θεέ μου! λέει η γυναίκα καθώς ξαναβάζει 
το μάτι στη θέση του. Χίλια συγγνώμη! Αφήστε με 
να σας κεράσω το δείπνο για να σας αποζημιώ-
σω.

Τρώνε το υπόλοιπο δείπνο τους μαζί, και φεύ-
γοντας η γυναίκα τον καλεί στο σπίτι της για ένα 
τελευταίο ποτό. Πηγαίνουν σπίτι και κάνουν έρω-
τα όλη τη νύχτα. Το επόμενο πρωί όταν ξυπνάει ο 
άνδρας, η γυναίκα έχει ήδη ξυπνήσει και του φέρ-
νει πρωινό στο κρεβάτι. Ο τύπος εντυπωσιάζεται:

– Ξέρεις, είσαι η τέλεια γυναίκα. Είσαι τόσο 
καλή με κάθε άνδρα που συναντάς;

– Όχι, απαντά αυτή. Απλά το μάτι μου έπεσε 
σε σένα!

Κ.Π.
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Συνάντηση προέδρων ΓΣΕΕ,  ΓΣΕΒΕΕ 
και ΕΣΕΕ για την προστασία 

της εργασίας και την ανάπτυξη των 
μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων
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