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Η εστίαση είναι το αλάτι 
στην καθημερινότητά μας

  Μνήμες πρώτης καραντίνας βίωσε χθες Τρίτη(16/11) 

η Βέροια, αλλά και όλη η Ελλάδα λόγω του 

λουκέτου που μπήκαν στα καταστήματά εστίασης. 

Πουθενά σημείο για να πιείς ή να πάρεις πακέτο 

καφέ(εκτός κάποιων κατακριτέων εξαιρέσεων), ούτε 

σημείο για φαγητό. Η καθολική συμμετοχή των 

επαγγελματιών της εστίασης στην πανελλαδική 

κινητοποίηση μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε 

τον σημαντικό ρόλο τους όχι έτσι φιλολογικά στην 

οικονομία, αλλά στην ζωή σε μια πόλη. «Νέκρωσε» 

η πόλη και έχασε το ενδιαφέρον και την ζωντανή 

«γεύση» της. Αν σε αυτές τις εικόνες συνδυάσουμε τα 

ψυχολογικά τραύματα από την περίοδο της πρώτης 

καραντίνας, τότε κατανοούμε την σημασία ύπαρξης 

και άνθησης των επιχειρήσεων εστίασης που δίνουν 

ενδιαφέρον στην καθημερινότητά μας, όπως το αλάτι 

που χρησιμοποιούν στα εδέσματα που μαγειρεύουν.   

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Αναμένεται
άμεσηλύση

γιατηνθέρμανση
στοσχολείοΑγ.Γεωργίου

Ο επικεφαλής τηςπαράταξης «ΠροτεραιότηταστονΠολίτη»ΑντώνηςΜαρ-
κούλης έθεσεστην τοποθέτησή του το θέμα της θέρμανσης τουσχολείουστον
Αγ.Γεώργιο,μεταφέρονταςπαράποναγονέωνότιδενθερμαίνεταιεπαρκώςμετα
κλιματιστικά.ΟαρμόδιοςαντιδήμαρχοςΤεχνικώνΑλέξηςΤσαχουρίδηςεξήγησεότι
αυτήηανωμαλίαπροκλήθηκεγιατίο εργολάβος τουςπαρέδωσεμενεντός των
συμβατικώνορίωντονλέβητα,ωστόσοδεντονπαρέλαβανγιατίήτανεκτόςπρο-
διαγραφώνκαιαναμένουνεντόςτηςεβδομάδαςτηνανταπόκρισητουεργολάβου.
Φυσικά ο κ.Τσαχουρίδης ξεκαθάρισε ότι αν δεν υπάρξει μέχρι τηνΠαρασκευή
κίνησηαπότονεργολάβο,θαδώσουνωςυπηρεσίαάμεσηλύσηστοθέμα.

Χωρίς αυξήσεις στα δημοτικά τέλη του 2022 και χωρίς 
τέλη γάμου τον Μάρτιο που ανθίζουν οι ροδακινιές

Στα ίδιαπαραμένουνταδημοτικάτέληστονΔήμοΒέ-
ροιαςκαιγιατο2022,σύμφωναμετηνκατάπλειοψηφία
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στη συνεδρίαση
τηςΔευτέρας.Ηπρόταση τηςπαράταξηςΠαυλίδη, δια
στόματος Γ.Μιχαηλίδη, αφορούσε επίσηςσε μηδενικές
αυξήσειςπληντωντελώνάρδευσηςπουπρότεινεμείω-
ση18,74%.

Ημόνηδιαφοροποίησηαφορούσεστηνπρόταση του
αντιδημάρχουΟικονομικών Στ.Ασλάνογλου, τον μήνα
Μάρτιο που ανθίζουν οι ροδακινιές, για όσα ζευγάρια
άλλωνδήμων επιλέξουν να κάνουν τον γάμο τουςστην
Βέροια,δενθαπληρώνουντέλοςγάμου.

Από τηνπλευρά τωνπαρατάξεων τηςμειοψηφίας, η
παράταξηΜαρκούληπρότεινεκατάργησητουτέλουςγά-
μουκαθώςκαιμείωσητωνδημοτικώντελώνκατά50%.

ΣτηντοποθέτησήτουοδήμαρχοςΚ.Βοργιαζίδηςδήλωσεότιηδημοτικήαρχήδενμπορείναμειώσειτιςτιμέςτων
δημοτικώνφόρων,ωστόσοθακαταβάλειπροσπάθειαναμηναυξηθούν.Κάτι,πουσυμβαίνειήδητατελευταίαχρόνια
στοΔήμο(οιμηαναπροσαρμογέςτελών),όπωςπρόσθεσεοαντιδήμαρχοςοικονομικών.

ΚαθολικήσυμμετοχήτηςΕστίασης,πληνελαχίστωνεξαιρέσεων
Περίπου 250 καταστήματα εστίασης δρα-

στηριοποιούνται στη Βέροια εκ των οποίων
τα140 είναιμέλη τουΣωματείου.Πολλάαπό
αυτά λειτουργούν με αυτοαπασχολούμενος,
δενέχουνεδηλαδήπροσωπικό, αλλάσεπά-
ραπολλές επιχειρήσειςαπασχολούνται γύρω
στους1.500με2.000εργαζόμενοι.Στοιχείαγια
τονκλάδοτουςμεαφορμήτηνχθεσινήδυναμι-
κήκαιμαζικήκινητοποίησητωνεπαγγελματιών
εστίασης, έδωσεοπρόεδρος τουΣωματείου
ΚώσταςΣαμανίδης,μιλώνταςστονΑΚΟΥ99,6,
στηνεκπομπή«πρωινέςσημειώσεις».

Μεταξύ άλλων ο πρόεδρος αναφέρθηκε
και στη συμμετοχή των καταστημάτωνστην
απεργία, αλλά και στις εξαιρέσεις αυτής της
συμμετοχικήςστήριξηςτουκλάδου.

«Υπάρχουν και κάποιες επιχειρήσειςπου
δενείναιαμιγώςτηςεστίασης,ανήκουνσε άλλουςκλάδουςόπωςαρτοποιείακαιζαχαροπλαστείαπουέχουντηδυνα-
τότητααπότονομοθετικόΠλαίσιοναπουλάνεκαφέκαιροφήματα,τηνίδιαστιγμήόμωςηεστίασηδενέχειτοδικαίωμα
ναπουλάειψωμίήκουλούριαήαρτοσκευάσματα.Μάλισταόπωςπληροφορηθήκαμε,σήμερα(χθες)ενώηεστίασηείναι
κλειστή λόγωγενικής καιπανελλαδικής κινητοποίησης, υπάρχουνστηΒέροια κάποιοιφούρνοιπουπουλάνε καφέ και
δημιουργούνμίααναστάτωσηκαιστονκλάδοτοδικόμαςαλλάκαιστηνκοινωνίαπουαναρωτιέταιπώςείναιδυνατόννα
δίνουνκαφέενώυπάρχειαπεργίακαιείναικλειστάταμαγαζιά.Αυτόπουμπορώναδιαβεβαιώσω,είναιότιτοσωματείο
τωναρτοποιώντηςΒέροιαςέχειδώσειγραμμήστααρτοποιείαναπωλούνταείδητους,αλλάναμηνδίνουνκαφέ,λό-
γωτηςαπεργίας.Δυστυχώςδενσυμβαίνεικάτιτέτοιογιακάποιους,όπωςδυστυχώς,ενημερωθήκαμεότι υπάρχεικαι
κατάστημαεστίασηςμεκαφέδες,τοοποίολειτουργείκανονικάκαιδίνεικαφέενώόλοιείμαστεκλειστά.Προφανώς,θέτει
εαυτόν,εκτόςσυλλογικήςπροσπάθειας...Οκαθέναςέχειτιςεπιλογέςτου…»,σχολίασεοπρόεδρος,εστιάζονταςωστόσο
στο99,9%τηςσυμμετοχήςτωνεπαγγελματιών,πουέκλεισανσυμβολικάγιαένα24ωροταμαγαζιάτους.

Ο δρόμος (Μητροπόλεως)
έχει τη δική του ιστορία,

αλλά και…«έλλειψη ταυτότητας»
Οιπαλαιότεροι από εμάςθυμόμαστε ότι το 1977μεαφορμή

εργασίεςτηςΔΕΥΑΒανασκάφηκεσεβάθος1-1,5μ.επίτηςοδού
ΜητροπόλεωςστηΒέροια«ρωμαϊκόςδρόμος».

Ακολούθησεέντονοςδιάλογοςανάμεσασεόσουςήτανυπέρ-
μαχοιτηςανάδειξηςτουδρόμουκαιτημονοδρόμησητηςΜητρο-
πόλεως και σε όσους ήθελαν το «θάψιμο» του δρόμου και την
αμφιδρόμησήτης.

Τελικά κυριάρχησε η μεσοβέζικη λύση και έγινε αυτόπου υ-
πάρχεισήμεραανκαιακολούθησανδιαφορετικέςαποφάσειςαπό
τοΣυμβούλιοτηςΕπικρατείας.

Θυμάμαιπωςταπρώταχρόνιααφ’ότουαναδείχθηκεορωμα-
ϊκόςδρόμος(Δημαρχείο-Μητρόπολη)υπήρχεκάτιτοενημερωτικό
καιπληροφορούσεγιατηνταυτότητατουδρόμου.

Τι μεσολάβησε και εξαφανίσθηκαν οι σχετικές ταμπέλες; Ε-
πειδή τα ευκόλως εννοούμενα…αγνοούνται, ας ενεργοποιηθεί η
αρμόδιαυπηρεσία(ΔήμοςήΑρχαιολογίαήκαιοι2;)καινατοπο-
θετηθεί η «ταυτότητα του δρόμου» για ενημέρωση ντόπιων και
ξένωνεπισκεπτών.
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Βέροια: 24ωρο «λουκέτο» χθες και καθολική 
συμμετοχή στην συγκέντρωση 

και πορεία διαμαρτυρίας των επαγγελματιών Εστίασης
Μαζική ήταν η συμμετο-

χή των επαγγελματιών Εστί-
ασης (99,9%) στην πρωινή 
διαμαρτυρία των καταστη-
ματαρχών υγειονομικού εν-
διαφέροντος του Σωματείου 
Βέροιας, που ξεκίνησε στις 
10.00 χθες το πρωί από την 
πλατεία Εληάς και ολοκλη-
ρώθηκε με πορεία και συ-
γκέντρωση, μέχρι τις 12:00 
το μεσημέρι, μπροστά στο 
δημαρχείο της Βέροιας επι 
της οδού Μητροπόλεως. Με 
πανό και μπαλόνια, ένωσαν 
δυναμικά την κραυγή τους 
και δήλωσαν «ηχηρά» την 
συμμετοχή τους στην πα-
νελλαδική κινητοποίηση του 
κλάδου, με τη στήριξη της 
ομοσπονδίας επαγγελματο-
βιοτεχνών Βέροιας, παρου-
σία  και του προέδρου της 
Λάζαρου Ασλανίδη, καθώς 
και του σωματείου κουρέ-
ων κομμωτών Βέροιας και 
Αλεξάνδρειας. Ο πρόεδρος 
του Σωματείου Εστίασης 
και Διασκέδασης Βέροιας, 
Κώστας Σαμανίδης μαζί με 
τον Ταμίας του σωματείου 
Αχιλλέα Σάρρα και τον Λ. . 
Ασλανίδη, επέδωσαν ψήφι-
σμα στον αντιπεριφερειάρχη 
Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη 
αλλά και στην εκπρόσωπο 
του Συμπαραστάτη του Πολί-
τη και των Επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας 
Νιόβη Παυλίδου,  και στη 
συνέχεια στον αντιδήμαρχο 
Οικονομικών του δήμου Βέ-
ροιας Στέλιο Ασλάνογλου, οι 
οποίοι δήλωσαν τη συμπα-
ράστασή τους στα αιτήματα του κλάδου που έχει πληγεί ιδιαίτερα 
από την πανδημία. Μεταξύ αυτών ζητούν τη μεταφορά προστίμων 
ως προς τους ελέγχους ανεμβολίαστων και πιστοποιητικών, στους 
παραβάτες και όχι στους καταστηματάρχες, την μη επιστροφή ή την 

παράταση της  επιστρεπτέας προκαταβολής, τη μείωση του ΦΠΑ 
στο 6%, απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών, δικαίωμα 
αναστολής λειτουργίας για κάποιους εργαζόμενους, αλλά και τη 
δημιουργία Γραμματείας (ή Επιμελητηρίου) Εστίασης ,ώστε να μην 

αποφασίζονται μέτρα απουσία ή εν αγνοία των επαγγελματιών.
Η συγκέντρωση έληξε ειρηνικά με την απελευθέρωση των λευ-

κών μπαλονιών στον ουρανό της Βέροιας.
 Σοφία Γκαγκούση

Εκδηλώσεις για την επέτειο 
του Πολυτεχνείου στην Αλεξάνδρεια 

 
Στ ις  17  Νοεμβρ ίου 

2021, ημέρα Tετάρτη θα 
λάβουν χώρα στη πόλη της 
Αλεξάνδρειας, με την ευ-
καιρία του Εορτασμού της 
Επετείου της εξέγερσης 
του Πολυτεχνείου τον Νο-
έμβριο του 1973, οι παρα-
κάτω εκδηλώσεις:

α) Επιμνημόσυνη Δέη-
ση  και Κατάθεση Στεφά-
νων στο χώρο του Ηρώου 
της πόλεως. Προσέλευση 
Επισήμων ώρα 11.00 π.μ.

Κατάθεση Στεφάνων α-
πό :

• Δήμαρχο Αλεξάνδρειας 
• Εκπρόσωπο Βουλής Κυ-
βέρνησης

• Εκπρόσωπο Π.Ε. Η-
μαθίας • Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Ημαθίας

• Διοικητή Αστυνομικού τμήματος • Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
• Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας 
• Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση • Διάφοροι Σύλλογοι – Ενώσεις κλπ.
β) Όσοι φορείς επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον τελετάρχη, 

κο Χολέβα Γεώργιο μέχρι την Τρίτη, 16/11/2021, στα τηλέφωνα 23330-25500 & 693-2311899.

Μήνυμα 
για την 48η Επέτειο 

του Πολυτεχείου
Ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου, η 48η επέτειος του Πο-

λυτεχνείου, συμβολίζει τον ηρωικό αγώνα του ελληνικού λαού, 
την εξέγερσή του για να ζήσει ελεύθερος και να ορίζει δημοκρα-
τικά το μέλλον του. Αποτελεί την κορυφαία στιγμή της αντιδικτα-
τορικής πάλης για τα ιδανικά της ανεξαρτησίας, της ελευθερίας 
και εκείνων που θυσιάστηκαν στον βωμό της Δημοκρατίας.

Η 17η Νοεμβρίου του 1973 ήταν η μέρα που άλλαξε τις 
τύχες της χώρας μας μετά την απόλυτη κυριαρχία των στρα-
τοκρατών. Ήταν η στιγμή της Αντίστασης και της Πάλης για τις 
στοιχειώδεις ελευθερίες των πολιτών, για τα ατομικά δικαιώμα-
τα και του αγώνα για δημοκρατική παιδεία, όταν οι νέοι μπήκαν 
μπροστά. 

Αυτό το μήνυμα είναι τόσο επίκαιρο όσο και οι στίχοι του 
Τάσου Λειβαδίτη: 

«Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν’ αγωνίζεσαι
για την ειρήνη και για το δίκιο».
Το Πολυτεχνείο θα είναι πάντα ένα κάλεσμα σε κάθε ανοικτό μυαλό για την υπεράσπιση της 

ισότητας και της δικαιοσύνης, με πρωτοπόρα τη νεολαία μας. Το πάθος και θάρρος που επέδει-
ξαν οι φοιτητές του Πολυτεχνείου απέναντι στο φασιστικό καθεστώς αποτέλεσε τη θυσία τους 
για να λυτρωθεί ο τόπος. Έχουμε χρέος να κρατάμε ανεξίτηλες τις έννοιες της ελευθερίας και 
της δημοκρατίας για τις οποίες αγωνίστηκαν και μας τις κληροδότησαν.

Ο Δήμαρχος Βέροιας
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης



 Βιωματικό 
θεατρικό σεμινάριο 

από τη Λέσχη
 Κινηματογράφου 

και Πολιτισμού 
Αλεξάνδρειας 

“Κινηματόδρασις”

 Η Λέσχη Κινηματογράφου και Πολιτισμού Αλεξάνδρειας “Κι-
νηματόδρασις”, γνωστοποιεί ότι η Θεατρική ομάδα «Θέρως» της 
Λέσχης, διοργανώνει βιωματικό θεατρικό σεμινάριο με τίτλο: ΕΝΑ 
ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

Όταν το θεατρικό παιχνίδι γίνεται μέσω έκφρασης και επικοι-
νωνίας...

Όταν μετουσιώνεται σε οδό προς την αυτογνωσία και την εν-
συναίσθηση....

Όταν αξιοποιείται ως μέσω εκπαιδευτικής και κοινωνικής πα-
ρέμβασης... 

Όταν γεφυρώνει ανθρώπινες σχέσεις δίχως αποκλίσεις...
Τότε γίνονται «θαύματα».
Η συγκεκριμένη δράση οπλίζεται με όλα τα παραπάνω, αξιο-

ποιεί θεατρικά εργαλεία και αποδεικνύει την πολύπλευρη δυνα-
μική του θεατρικού παιχνιδιού. Κοινωνοί της δράσης θα είναι τα 
μέλη της θεατρικής ομάδας «Θέρως» και ενήλικες με νοητική, 
σωματική, ψυχική αναπηρία, εκπαιδευόμενοι του ΚΔΗΦ ΑμεΑ 
«Τα Παιδιά της Άνοιξης».

Αφού γίνει μια πρώτη – σε θεωρητικό πλαίσιο – παρουσίαση 
της σχέσης θεατρικού παιχνιδιού και ΑμεΑ, στη συνέχεια αυτή θα 
πάρει σάρκα και οστά και θα παρουσιαστεί βιωματικά από όλους 
τους μετέχοντες της δράσης.

Το θεατρικό παιχνίδι θα έρθει να μας θυμίσει πως το θέατρο, 
η εκπαίδευση, ο αθλητισμός, η εργασία, η κοινωνία.... η ζωή..... 
είναι για όλους. 

Υπεύθυνες σεμιναρίου :  Αντωνίου Χρύσα, Κυροπούλου Μα-
ρία

Το σεμινάριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού.

Η Λέσχη ευχαριστεί πολύ για την συνεργασία το ΚΔΗΦ 
Α.μ.Ε.Α «Τα Παιδιά της Άνοιξης» και ιδιαίτερα τα ίδια τα παιδιά 
για την συμμετοχή τους, τους εκπαιδευτικούς του κέντρου αλλά 
και το διοικητικό συμβούλιο.
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
• Συσκευές καθαρισμού αέρα (με φίλτρα ενεργού άν-

θρακα και Hepa)
• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις (ανά 2 θέσεις – 2 κενές)
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων (Πληρότητα

50%)
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
• Είσοδος νωπού αέρα (φρέσκος)

Αρχηγός Από Κούνια 2: 
Οικογενειακή Υπόθεση (ΜΕΤΑΓΛ)
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΜΟΥΖΟΥ-

ΡΑΚΗ
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   
Παρασκευή 19/11 - Σάββατο 20/11 - Κυριακή 21/11 

στις 18.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test 

από 18 ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 
ωρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε α-
ναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 1943   
Κάθε μέρα στις 19.30 και 21.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test 

από 18 ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 
ωρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε α-
ναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σενάριο: Δημήτριος Κατσαντώνης
Σκηνοθεσία:  Νικόλας Δημητρόπουλος
Πρωταγωνιστούν: Max Von Sydow, Astrid Roos, Δα-

νάη Σκιάδη, Νικόλας Παπαγιάννης, Martin Laer,  Alice 
Krige, Tomas Arana, Γιώργος Βογιατζής, Μάξιμος Λιβιε-
ράτος, Τάσος Καρλής

KARDITSA FOREVER
Πέμπτη 18/11 –Σάββατο 20/11 – Κυριακή 21/11 - Δευ-

τέρα 22/11 – Τρίτη 23/11 – Τετάρτη 24/11 στις 20.30
 (Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test 

από 18 ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 
ωρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε α-
ναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σενάριο, Σκηνοθεσία Στράτος Μαρκίδης 
Πρωταγωνιστούν Θανάσης Βισκαδουράκης, Λευτέ-

ρης Ελευθερίου, Τάνια Τρύπη, Τάσος Κωστής, Μαρία 
Πολυχρονίδη, Κωνσταντίνος Καζάκος, Δανάη Παππά, 
Τάσος Παλατζίδης, Ευτυχία Φαναριώτη, Σοφία Παυλί-
δου, Ελίνα Μάλαμα, Μάκης Πατέλης, Στράτος Κανιαμός, 
Γιώργος Γιαννόπουλος, Jerome Kaluta.

Έκτακτη Συμμετοχή: Παύλος Χαϊκάλης, Αλέξανδρος 
Μυλωνάς

   Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2 
επισκεφθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr 

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-
γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω 
σύνδεσμο: http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ» 18/11/21 - 24/11/21

 «Προσαρμογή και ανάπτυξη στις νέες συνθήκες» 
Νέος κύκλος δωρεάν webinar για επιχειρήσεις 

από το Επιμελητήριο Ημαθίας
Το Επιμελητήριο Ημαθίας και η Εταιρία Επιχειρηματικής 

Ανάπτυξης (ΕΤ.ΕΠ.Α.) Ημαθίας, στο πλαίσιο στοχευμένων 
ενεργειών του Επιμελητηρίου να στηρίξει τα μέλη του και να 
παρέχει νέα εργαλεία και τεχνογνωσία ώστε να ανταπεξέλ-
θουν στην ιδιαίτερη αυτή περίοδο της πανδημίας, αλλά και 
για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις 
της αγοράς, διοργανώνει νέο κύκλο on-line ενημερωτικών 
webinar.

Τα σεμινάρια παρέχονται δωρεάν μέσω διαδικτύου και 
η επιλογή της θεματολογίας είναι αποτέλεσμα έρευνας που 
διενήργησε η ΕΤ.ΕΠ.Α. μεταξύ των επιχειρήσεων του Νο-
μού, για τις ανάγκες της τοπικής αγοράς. 

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων:
1. Χρηματοδοτικά Εργαλεία (Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

– Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας) για την ενίσχυση
επενδυτικών σχεδίων

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, ώρα: 17:30-20:00. Εισηγη-
τής: Καπλάνης Αντώνιος .

2. Η νέα πλατφόρμα “myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία”
της ΑΑΔΕ και οι αλλαγές που φέρνει στην καθημερινότητα 
των επιχειρήσεων

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, ώρα: 17:30-20:00. Εισηγη-
τής: Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος. 

3. Ανάπτυξη σε ξένες αγορές (EU, USA, China) για
επιχειρήσεις τροφίμων. Ενδεδειγμένες διαδικασίες εύρεσης 
πελατών και αντιπροσώπων

Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021, ώρα: 17:30-20:00. Εισηγη-
τής: Νόλας – Δερμεντζόγλου Γεώργιος.

4. Digital Marketing & E-Commerce: Οδηγός επιβίωσης στις τεχνολογίες «αποδιοργάνωσης» της παραδοσιακής αγοράς
Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021, ώρα: 17:30-20:00. Εισηγητές: Πατσίκας Ζήσης Χ., Ζαγάρης Μιχάλης.
Το πρόγραμμα των webinar είναι δωρεάν για το κοινό, ενώ παρέχεται η δυνατότητα ερωτοπαντήσεων Q&A. Περισσότερες πληροφορίες για τα

webinar, τους ομιλητές και ηλεκτρονικές προσκλήσεις και το Link παρακολούθησης θα σταλούν με email σε όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου και πα-
ράλληλα θα είναι διαθέσιμα μέσω της σελίδας του Επιμελητηρίου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (facebook.com/imathiachamber).

LINK WEBINAR https://us02web.zoom.us/j/3554711579?pwd=cmtyaDNPdEd6Rkt2REZoL1lBVU5BUT09
 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια  μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2331024734 και 2331029774.



Η δεύτερη «υβριδική» συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου Βέροιας, που έγινε 
το απόγευμα της Δευτέρας(15/11), με την 
συμμετοχή συμβούλων δια ζώσης και με τη-
λεδιάσκεψη, κύλησε ομαλά, με βελτιωμένο 
τεχνικά ήχο, πλην ελάχιστων «σκοτεινών δι-
αλειμμάτων». Ο δήμαρχος, όπως γράψαμε 
και χθες συμμετείχε εξ αποστάσεως λόγω 
της νόσησης από κορωνοϊό και είχε σύντομες 
τοποθετήσεις.

Επανήλθε το θέμα των δημοσιογράφων
 στο δημοτικό συμβούλιο

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 
«Προτεραιότητα στον Πολίτη» Αντώνης 
Μαρκούλης, μετά την ιδέα της προηγούμε-
νης συνεδρίασης για κλήρωση μεταξύ των 
δημοσιογράφων προκειμένου να συμμετέ-
χουν δια ζώσης, επανέφερε το θέμα και πρό-
τεινε εφόσον δεν συμμετέχουν δια ζώσης 
κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι και υπάρχουν 
κενές θέσεις, να συμμετέχουν και να συμπλη-
ρώνουν τις θέσεις δημοσιογράφοι. Ο πρόε-
δρος του δημοτικού συμβουλίου Άρης Λα-
ζαριδης,  επιφυλάχθηκε και είπε με θετική 
διάθεση ότι μπορεί να υπάρξει τέτοια πρό-
βλεψη. Στο σημείο εκείνο υπήρξε παρέμβαση 
του δημάρχου, ο οποίος απευθυνόμενος στον 
κ. Λαζαρίδη ρώτησε: «Ποιος θα αναλάβει την 
ευθύνη ποιος από τους δημοσιογράφους θα 
προσκληθεί ή θα μείνει απ’ έξω;» Στην συνέ-
χεια ο κ. Βοργιαζίδης ξεκαθάρισε ότι προτε-
ραιότητα έχουν οι δημοτικοί σύμβουλοι που 
αποφασίζουν και έπεται η συμμετοχή των 
δημοσιογράφων. Ο πρόεδρος της τοπικής 
κοινότητας Βέροιας Γιώργος Τσιλογιάννης 
«διαμαρτυρήθηκε» γιατί ενώ είναι εμβολια-
σμένος δεν του επετράπη να συμμετέχει στο 
συμβούλιο, παρά το γεγονός ότι πρέπει να 
συμμετέχει και μάλιστα να ψηφίζει σε κάποια 
θέματα. Για το θέμα τοποθετήθηκε ο Κυριά-
κος Θεοδωρίδης: «Δεν εξασφαλίζεται με αυ-
τόν τον τρόπο η ισότιμη συμμετοχή μας στο 
δημοτικό συμβούλιο. Στο όνομα των υγειονο-
μικών μέτρων δεν μπορούμε να αποκλείουμε 
δημοσιογράφους από το πεδίο, οι οποίοι 
πρέπει να βρίσκονται μέσα στο χώρο τηρώ-
ντας τα μέτρα και όχι να τους δίνουμε τυπο-
ποιημένη εικόνα. Είναι θέμα δημοκρατίας! Με 
τηλεδιάσκεψη όλοι ή σε κάποιον μεγαλύτερο 
χώρο όλοι μαζί σύμβουλοι και δημοσιογρά-
φοι. Πειραματιζόμαστε δυστυχώς σε διάρκεια 
τακτικής συνεδρίασης». Ο κ. Θεοδωρίδης  α-
ναφέρθηκε εν συνεχεία στη σημασία της ενη-

μέρωσης για το εμβόλιο, υπογραμμίζοντας ότι είναι συνολική η ευθύνη 
για τον εμβολιασμό των δημοτών και πρότεινε να βγουν συντεταγμένα 

όλες οι παρατάξεις να ενημερώσουν και να πείσουν τους συμπολίτες. 
Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός στη Βέροια

Την αγωνία των καταστηματαρχών της 
πόλης μετέφερε στο δημοτικό συμβούλιο ο 
επικεφαλής της παράταξης «Δικαίωμα για νέα 
Βέροια» Δημήτρης Τσανακτσίδης, μιλώντας 
για «ταφόπλακα» στον εμπορικό κόσμο από 
τα νέα περιοριστικά μέτρα, που δημιουργούν 
νέες απώλειες στον τζίρο μετά από τα λοκντά-
ουν και ενόψει Χριστουγέννων που περίμεναν 
ανάκαμψη. Ο κ. Τσανακτσίδης απευθυνόμε-
νος στην διοίκηση του δήμου ρώτησε: «Ποιες 
οι δράσεις για τις γιορτές; Θα στολίσουμε; 
Τρίκαλα και Βόλος στόλισαν για τα Χριστού-
γεννα,  θα στείλουμε εκεί τους δημότες μας;» 
Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Αλέξης Τσαχουρί-
δης απάντησε δίνοντας ένα περίγραμμα του 
χριστουγεννιάτικου στολισμού. Συγκεκριμένα 
ανέφερε: «Φέτος ο χριστουγεννιάτικος στολι-
σμός θα ενισχυθεί με σταθερά φωτιστικά στις 
οδούς Μητροπόλεως, Βενιζέλου και Κεντρι-
κής, ενώ στον εμπορικό πεζόδρομο στην οδό 
Πρ. Ηλία και την Ιπποκράτους μέχρι το ύψος 
της Ζωγιοπούλου θα τοποθετηθεί «ουρανός». 
Παράλληλα στη Βεργίνα, το Μακροχώρι, τον 
Αγ. Γεώργιο και τα Ριζώματα θα τοποθετη-

θούν φωτιστικά και μεγάλες φάτνες. Για την επόμενη χρονιά υπάρχει 
σχεδιασμός να στολιστεί η οδός Ανοίξεως, αλλά και οι γειτονιές της πό-
λης, που φέτος περιοριζόμαστε λόγω των οικονομικών».

«Καραμπινάτη αδικία από την ΔΕΗ 
για τους κατοίκους των Πιερίων»

Στις προκηρύξεις θέσεων εργασίας από 
την ΔΕΗ αναφέρθηκαν ο Βασίλης Λυκο-
στράτης και ο Θανάσης Δέλλας και για την 
υποβάθμιση της εντοπιότητας στην μορι-
οδότηση που ανατρέπει αυτά για τα οποία 
είχε δεσμευθεί η ΔΕΗ προς τους κατοίκους 
των χωριών των Πιερίων. Συγκεκριμένα ο κ. 
Δέλλας μίλησε για καραμπινάτη αδικία, αφού 
όταν έγιναν οι απαλλοτριώσεις και έχαναν τα 
χωράφια τους οι κάτοικοι του Δασκίου, της 
Σφηκιάς και των άλλων χωριών της περιο-
χής, η διοίκηση της ΔΕΗ είχε υποσχεθεί ως 
αντιστάθμισμα να προκρίνει την εντοπιότητα 
στις προσλήψεις προσωπικού. Δυστυχώς, 
όπως ανέφερε ο κ. Δέλλας ενώ η ΔΕΗ τή-
ρησε την δέσμευσή της στις προσλήψεις για 
τα 8μηνα, στην προκήρυξη για τις μόνιμες 
θέσεις «υποβάθμισε» την εντοπιότητα στα 
50 μόλις μόρια, ενώ πριμοδότησε την συνέ-
ντευξη με 300 μόρια! Ο κ. Δέλλας μίλησε για 
απαξίωση των ευαίσθητων αυτών περιοχών 
και κάλεσε την διοίκηση της ΔΕΗ να πάρει 
θέση πριν εκπνεύσει η προθεσμία των αι-
τήσεων.

Ένας χρόνος ηλεκτρονικής ευκολίας για τα σχολεία με την
 πλατφόρμα citizenapp.gr

Η αντιδήμαρχος Παιδείας Συρμούλα Τζή-
μα-Τόπη αναφέρθηκε στην επιτυχημένη λει-
τουργία εδώ και ένα έτος της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας citizenapp.gr μέσα από την ο-
ποία υποβάλλουν αιτήματα τα σχολεία. Οι δ/
νσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τεχνικών 
υπηρεσιών, καθαριότητας, οι σχολικές επι-
τροπές και το γραφείο της αντιδημάρχου Παι-
δείας συνεργάζεται και λαμβάνει τα αιτήματα 
των σχολείων μέσω της πλατφόρμας. Οι διευ-
θυντές των σχολείων μέσα από μια ιδιαίτερα 
απλή διαδικασία μπορούν να υποβάλλουν 
τα αιτήματα τους και να ενημερώνονται για 
την πορεία διεκπεραίωσης των αιτημάτων 
τους σε πραγματικό χρόνο χωρίς να χρειάζεται περεταίρω επικοινωνία 
με την αντίστοιχη υπηρεσία εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο από τη 
μείωση μετακινήσεων και τηλεφωνικών επαφών. Όπως υπογράμμισε 
η αντιδήμαρχος, με την  ηλεκτρονική πλατφόρμα επετεύχθη μείωση 
της γραφειοκρατίας, ταχύτερη εξυπηρέτηση και καλύτερο προγραμμα-
τισμό εργασιών. «Πρόκειται για μια καινοτόμο εφαρμογή στην οποία οι 
διευθυντές ανταποκρίθηκαν με μεγάλη συμμετοχή. Τους ευχαριστούμε 
πολύ, όπως και το σύνολο των υπαλλήλων του Δήμου για την άμεση α-
νταπόκριση στα αιτήματα», κατέληξε στην τοποθέτησή της η κα Τζήμα.

Για τις χρηματικές διεκδικήσεις των πρώην αντιδημάρχων
Ο Θανάσης Σιδηρόπουλος ζήτησε ενημέρωση σχετικά με τα χρή-

ματα του διεκδικούν δικαστικά πρώην αντιδήμαρχοι του δήμου Βέροιας 
και σε ποιο σημείο βρίσκεται το θέμα. Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών 
Στέλιος Ασλάνογλου επιφυλάχθηκε λόγω προσωπικών δεδομένων να 
ανακοινώσει σε επόμενη συνεδρίαση τα ονόματα των 5 αντιδημάρχων, 

εκ των οποίων ο ένας έχει 
ήδη πληρωθεί. Συνολικά οι 
4 αντιδήμαρχοι διεκδικούν 
για αντιμισθίες συνολικά 
ποσό 226.000 ευρώ, από 
τα οποία τα μισά περίπου 
είναι τόκοι μέχρι τον Δεκέμ-
βριο του 2012. Ο κ. Ασλά-
νογλου διευκρίνισε ότι δύο 
από τους αντιδημάρχους 
προσέφυγαν στην οικονο-
μική επιτροπή του δήμου και ζήτησαν συμβιβασμό, ωστόσο ο αντιδή-
μαρχος εξήγησε ότι η επιτροπή δεν έχει τέτοια δικαιοδοσία και αρμοδιό-
τητα, αφού πρόκειται για μισθολογικές διαφορές.

Έρχεται η προκήρυξη για νέο διευθυντή και μητρώο
 καλλιτεχνών στην ΚΕΠΑ

Την αναγκαιότητα πρόσληψης διευθυντή ε-
πανέλαβε ο νέος πρόεδρος της ΚΕΠΑ Κώστας 
Ρίζος και ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο ότι 
εγκρίθηκε η ορισμένου χρόνου πρόσληψη και 
ότι θα υπάρξει άμεσα  προκήρυξη για την θέση.

Στην συνέχεια ο κ. Ρίζος αναφέρθηκε στην 
δημιουργία μητρώου καλλιτεχνών του δήμου 
Βέροιας για να υπάρξει συνεργασία και στήριξή 
τους. «Θα υπάρξει μια φόρμα, που οι ενδιαφε-
ρόμενοι θα συμπληρώσουν τα στοιχεία και το 
βιογραφικό τους, ενώ θα καταθέσουν τις καλ-
λιτεχνικές προτάσεις τους που θα εξεταστούν 
από το Δ.Σ. για να ενταχθούν στο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Αναφορικά 
με τις Χριστουγεννιάτικες δράσεις της ΚΕΠΑ, ο πρόεδρός της διευκρίνι-
σε ότι θα αποφασιστούν εντός της εβδομάδας.

Απαντήσεις Β. Παπαδόπουλου σε Θ. Θεοδωρίδη
 με αφορμή «τα επικίνδυνα»

Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Βασίλης Πα-
παδόπουλος απάντησε στον Θόδωρο Θεο-
δωρίδη άμεσα σε ερώτημα για την διαχείριση 
του αμιάντου, αλλά και έμμεσα με μομφές για 
ειρωνικά σχόλια στο διαδίκτυο και επανάληψη 
απαντήσεων σε ερωτήσεις που κάποιοι δεν 
κατάλαβαν. Για την διαχείριση του αμιάντου 
και των επικίνδυνων υλικών που αποθέτουν 
σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους κάποιοι 
ανεύθυνοι, όπως τους χαρακτήρισε ο κ. Παπα-
δόπουλο, ξεκαθάρισε πως δεν είναι ευθύνη του 
δήμου. Ζήτησε να επιβάλλονται τα προβλεπό-
μενα πρόστιμα και κυρώσεις. Ανέφερε ότι στις περιπτώσεις των επικίν-
δυνων αποβλήτων στέλνουν την δημοτική αστυνομία να ενημερώσει 
τον ιδιώτη παραβάτη ότι πρέπει να αποτανθεί  σε πιστοποιημένες ιδιω-
τικές εταιρείες διαχείρισης. Δεν παρεμβαίνει ο δήμος, παρά μόνο όταν 
εξαντληθούν τα περιθώρια ανεύρεσης του παραβάτη και τότε μόνο σε 
συνεργασία με ιδιώτες και με επίβλεψη.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Δεύτερη «υβριδική» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας: 
«Κορονολοταρία»(!)για τα δημοσιογραφικά έδρανα, χριστουγεννιάτικος 

στολισμός, αδικία της ΔΕΗ στα Πιέρια, ΚΕΠΑ, πλατφόρμα σχολικών αιτημάτων, 
αντιμισθίες 226.000 ευρώ διεκδικούν πρώην αντιδήμαρχοι, κ.α.
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 17  

Νοεμβρίου 2021 στις 12.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Χριστόφο-
ρος Χαρ. Δασκαλόπουλος σε η-
λικία 90 ετών. Η ταφή θα γίνει στο 
Κοιμητήριο της Π. Λυκογιάννης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 17  

Νοεμβρίου 2021 στις 10.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου 
στα Τρίκαλα Ημαθίας η Ασημίνα 
Ουβαλούδη σε ηλικία 90 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 17  

Νοεμβρίου 2021 στις 4.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου 
στο Δαμιανό Γιαννιτσών η Πανα-
γιώτα Σωτηριάδου σε ηλικία 84 
ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 

Νοεμβρίου 2021 στον Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
στον Αγιο Γεώργιο Δ.Δ. Δοβρά 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς 
το Θεό.

Η σύζυγος, Τα παιδιά,
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

Ιερό σαρανταλείτουργο
Εις τον Ι.Ν. Αγίου Σάββα-Κυριωτίσσης Βεροίας 

θα τελείται κάθε ημέρα Θεία Λειτουργία από 15 Νο-
εμβρίου 2021 έως 25 Δεκεμβρίου 2021.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ
ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ
Ριζώματα 11-11-2021
Αριθμ. Πρωτ.: 125

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΩΛΗΣΗ
 ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΕΥΚΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δασικού Συνεταιρισμού Ριζωμάτων 
Ημαθίας διακηρύττει ότι:

Την Παρασκευή 19 του μηνός Νοεμβρίου 2021 και 
ώρα 11-12 π.μ. στο Γραφείο του Συν/σμού διενεργεί φα-
νερή Πλειοδοτική Δημοπρασία για την πώληση ξυλείας 
πεύκης του ΔΤ 10α.

Τα προς πώληση δασικά προϊόντα είναι 180 κυβικά 
μέτρα χρήσιμη ξυλεία πεύκης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 500 ευρώ 
μετρητά.

Ο Πρόεδρος
Βαϊνάς Θεοφάνης

Δωρεάν μαστολογική 
εξέταση σε γυναίκες από 

το Δήμο Αλεξάνδρειας 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας 

μέσω του Παραρτήματος 
Ρομά του Κέντρου Κοινότη-
τας, του Αυτοτελούς Τμήμα-
τος Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας & Πολιτισμού με 
αφορμή τον Μήνα πρόλη-
ψης κατά του καρκίνου του 
μαστού, διοργάνωσε την Τε-
τάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 
δωρεάν μαστολογική εξέτα-
ση σε γυναίκες που εκδήλω-
σαν ενδιαφέρον.

Η δράση πραγματοποιή-
θηκε σε συνεργασία με την 
Αντιπεριφέρεια Υγείας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας και το Γυναικείο Φιλανθρωπικό Σωματείο “Νέα Ελπίδα Θεσσα-
λονίκης”. Οι γιατροί, κα Σασοπούλου Γιώτα και κα Λειβαδιώτου Αννέτα, 
διενέργησαν κλινική εξέταση μαστού, καθώς και προγραμματισμό για 
μαστογραφία και υπέρηχο σε ακτινοδιαγνωστικά κέντρα της περιοχής μας. 

Ο Αντιδήμαρχος Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, κος Δρι-
στάς Στέφανος ευχαριστεί θερμά όλους όσους συνέβαλαν ώστε να πραγ-
ματοποιηθεί η δράση αυτή και επισήμανε ότι πρωταρχικός σκοπός της 
Διοίκησης του Δήμου είναι η πρόληψη και προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

 Την Πέμπτη 18 Νο-
εμβρίου στις 7:00 μ.μ. 
θα ομιλήσει στο πλαί-
σιο της σειράς ομιλιών 
«Επισκοπικός Λόγος» 
στην ιστοσελίδα της Ιε-
ράς Μητροπόλεως, στην 
αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και στον ραδι-
οφωνικό σταθμό «Παύ-
λειος Λόγος» στους 90.2 
FM.

 Την Παρασκευή 19 
Νοεμβρίου θα ομιλήσει 
στις κατά τόπους Ιερατι-
κές Συνάξεις:  

-Στις 9:30 π.μ. στον 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό 
Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Ναούσης,

-Στις 11:30 π.μ. στον 
Ιερό Ναό του Οσίου Α-
ντωνίου Πολιούχου Βεροίας, 

-Στις 5:00 μ.μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου Αλεξανδρείας

 Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Παλαιό 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου 
Βεροίας επί τη εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου. Στο τέλος θα 
τελέσει Δοξολογία με την ευκαιρία του εορτασμού της ημέρας των 
Ενόπλων Δυνάμεων. 

Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά Μονή 
Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του 
Αγίου Κλήμεντος Αρχιεπισκόπου Αχρίδος. Στην διάρκεια της Θείας 
Λειτουργίας θα τεθεί σε προσκύνηση η Τιμία Κάρα του Αγίου Κλήμε-
ντος που αποθησαυρίζεται στην Ιερά Μονή.

Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Ε-
σπερινό και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό 
Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολου-
θία θα μεταδοθεί απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπό-
λεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Αρχιερατική Αγρυπνία με την 
ευκαιρία της εορτής του Αγίου 

Γρηγορίου του Παλαμά και 
της Αγίας Οικογενείας αυτού. 

Χειροθεσία Αναγνώστου

Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου το βράδυ στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά Βεροίας τελέστηκε μεθεόρτια Αρχιερατική Ιερά Α-
γρυπνία με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Γρηγορίου 
του Παλαμά και της Αγίας Οικογενείας αυτού. 

Στην Ιερά Αγρυπνία προεξήρχε και κήρυξε τον θείο 
λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, o οποίος στο τέλος χει-
ροθέτησε Αναγνώστη τον Ιερόπαιδα κ. Αναστάσιο Στάμο.

Κατά την διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας τέθηκε σε 
προσκύνηση η Τιμία Κάρα της Αγίας Υπομονής από την 
Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου Λουτρακίου Κορινθίας καθώς 
και Ιερό Λείψανο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά που 
αποθησαυρίζεται στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά. 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων 
για ακόμη μία φορά εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του 
προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Διονύ-
σιο για την άδεια και την ευλογία του αλλά και προς την 
Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής του Οσίου Παταπίου Γε-
ρόντισσα Χρυσοβαλάντη για την πρόθυμη ανταπόκριση 
της στο αίτημα της Ιεράς μας Μητροπόλεως, να μεταφερ-
θεί η Τιμία Κάρα της Αγίας Υπομονής στο Προσκύνημα 
του Αγίου Νεκταρίου Κυμίνων για να συνεορτάσει με τον 
Θαυματουργό Άγιο. 

Στην Ιερά Αγρυπνία έψαλλαν ο Πρωτοψάλτης του 
Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων Βεροίας κ. Αυγου-
στίνος Ανδρικόπουλος και ο Λαμπαδάριος του Ιερού 
Μητροπολιτικού Ναού των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου Βεροίας κ. Γεώργιος Ανδρικόπουλος μετά χορού 
Ιεροψαλτών, ενώ μεταδόθηκε απευθείας στην ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λό-
γος 90,2 FM».



Για ένα νομοθέτημα που θωρακίζει, προασπίζει 
αλλά και αναδεικνύει την ταυτότητα και στο dna του 
ίδιου μας του πολιτισμού καθώς νοικοκυρεύει την 
πολυνομία και την κακονομία στο ρυθμιστικό πλαί-
σιο της πολιτιστικής κληρονομιάς, έκανε λόγο ο Αν. 
Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας 
κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης στην ομιλία του από το 
Βήμα της Βουλής.

Όπως τόνισε, στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου 
αποτυπώνεται ξεκάθαρα μία κοσμογονία απαραί-
τητων κωδικοποιήσεων που αφορούν ανάμεσα σε 
άλλα εξαιρετικά σημαντικά:

• Στον καθορισμό των  χρονικών  περιόδων  για  
τον  χαρακτηρισμό  των ακίνητων μνημείων,

• Στον φορέα της κυριότητας και άσκησης της 
διοίκησης και διαχείρισης των  ακίνητων μνημείων, 
οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων και εν γένει 
ακινήτων πολιτιστικής κληρονομιάς,

• Στις υποχρεώσεις των κυρίων, νομέων ή κατό-
χων ακίνητων μνημείων,

• Στη χωρική οριοθέτηση των αρχαιολογικών 
χώρων,

• Στη διαδικασία της απαλλοτρίωσης ή στέρησης χρήσης ακινή-
του, μέσα στα οποία υπάρχουν μνημεία,

• Στις διατάξεις αναφορικά με τις προϋποθέσεις εισαγωγής και 
εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών,

• Στη διαδικασία επιστροφής  πολιτιστικών  αγαθών  που  έ-
χουν  απομακρυνθεί παράνομα  από  το  έδαφος  της χώρας 

• Στην αρχαιολογική  έρευνα  και στις εργασίες  συντήρησης  
μνημείων

• Στην ίδρυση και λειτουργία μουσείων
• Και στις ποινικές κυρώσεις που δύνανται να επιβληθούν στα 

πρόσωπα που επιδίδονται  σε ποινικά κολάσιμες πράξεις όπως 
κλοπή, υπεξαίρεση, φθορά από  αμέλεια,  παράνομη  μεταβίβαση  
και  εμπορία  μνημείων,  παράνομη ανασκαφή ή άλλη αρχαιολο-
γική έρευνα, παράνομη χρήση ανιχνευτή μετάλλου, παράνομη 
εξαγωγή και εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών

Με τις παραπάνω πρακτικές βέλτιστης νομοθέτησης, τόνισε ο 
κ. Τσαβδαρίδης, όχι μόνο απλουστεύεται η καθημερινότητα των 
πολιτών και πολλαπλασιάζεται η αποτελεσματικότητα της κρατικής 
μηχανής αλλά ακόμη περισσότερο, διευρύνεται η αναπτυξιακή δι-
άσταση της πολιτικής μας κληρονομιάς. 

«Ως Βουλευτής Ημαθίας έχω την τιμή να εκπροσωπώ έναν τό-
πο που εκτός από πρώτος Νομός πανελλαδικά σε παραγωγή ρο-
δακίνων, ο δεύτερος σε παραγωγή μήλων και μία περιοχή φημι-
σμένη για τα εξαιρετικά κρασιά της, διαθέτει ένα εξαιρετικό μείγμα 
φυσικής, πολιτιστικής αλλά κυρίως αρχαιολογικής κληρονομιάς, 
με κορωνίδες την παγκόσμια αρχαιολογική παρακαταθήκη της 
Βεργίνας, τη Λυδία Λίθο του Δυτικού Πολιτισμού, την εμβληματική 
Σχολή του Αριστοτέλη στη Νάουσα, την Παναγία Σουμελά, το λί-
κνο του Ποντιακού Ελληνισμού, τις υπέροχες βυζαντινές εκκλησίες 
αλλά και το Βήμα του Αποστόλου Παύλου στη Βέροια αλλά και τις 
σημαντικές αρχαιότητες των Ανθεμίων, της Αλώρου στη Μελίκη 
και της Νικομήδειας.

 Αυτός ο τόπος, καλοδέχεται το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Γιατί το πλαίσιο αυτό όχι μόνο θα καλλιεργήσει το έδαφος για 
οικονομική άνθιση των τοπικών κοινωνιών και για σοβαρές επεν-
δύσεις που θα δίνουν προστιθέμενη αξία στον υλικό και άυλο πο-
λιτισμικό μας πλούτο αλλά κυρίως γιατί θα διαφυλάξει τον πλούτο 
αυτό ως κόρην οφθαλμού προκειμένου να τον παραδώσουμε 
άθικτο και ακτινοβόλο στις γενιές που έρχονται.» ολοκλήρωσε την 
τοποθέτησή του ο κ. Τσαβδαρίδης.
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Καταβολή προκαταβολών ζωικού 
κεφαλαίου σήμερα από τον ΕΛΓΑ

Σήμερα Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021 θα καταβληθούν από τον ΕΛ.Γ.Α., 
κατά προτεραιότητα, προκαταβολές σε πληγέντες κτηνοτρόφους, έναντι των 
αποζημιώσεων για ζημιές Ζωικού Κεφαλαίου από τις πυρκαγιές του Αυγού-
στου 2021.

Η καταβολή αφορά κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Ευβοίας, Αττικής, Ηλείας, Αχαΐας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Μεσση-
νίας, Φωκίδος και Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίοι σύμφωνα τον Κανονισμό 
Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου, υπέδειξαν το ζημιωθέν ζωικό τους κεφάλαιο 
και προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι δεν υπέδειξαν το ζημιωθέν ζωικό τους 
κεφάλαιο ή δεν προσκόμισαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πραγματοποιηθεί από τον ΕΛΓΑ περαιτέρω 
έρευνα στα πλαίσιο του Κανονισμού Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛΓΑ και θα γίνει εκκαθάριση μετά την 
ολοκλήρωση των ελέγχων.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Τέλος 
στην κακονομία και την πολυνομία 

που «πνίγουν» το ρυθμιστικό πλαίσιο 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε τοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΤΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ

ΤΗΣτου Στέφανου και της Ευαγγελίας, το 
γένος Αποστολοπούλου, που γεννήθηκε 
στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και κατοικεί 
στο Λάγκεφερ Γερμανίας, και η ΞΕΝΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Λάζαρου και της Ευφρο-
σύνης, το γένος Καζελίδου, που γεννήθη-
κε στη Βέροια και κατοικεί στο Λάγκεφερ 

Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο 
που θα γίνει στο Γενικό Προξενείο του Ντίσελντορφ Γερ-
μανίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΠΕΤΡΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 

Αντωνίου και της Ειρήνης, το γένος 
Μπανιώτη, που γεννήθηκε και κατοι-
κεί στη Βέροια και η ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Ρωμανού και της Α-
ναστασίας, το γένος Κλημεντίδου, που 

γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

Τιμητική εκδήλωση 
σήμερα

για την επέτειο 
του Πολυτεχνείου

Την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021, τιμάται η επέτειος του Πολυτε-
χνείου με εκδηλώσεις που θα γίνουν στη Βέροια, σύμφωνα με το 
παρακάτω πρόγραμμα της ΠΕ Ημαθίας:

-Ώρα 12.00: Πέρας προσέλευσης επισήμων στο χώρο του Ηρώ-
ου της πόλης στην πλατεία Ωρολογίου.

-Ώρα 12.10:  Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων.
-Σιγή ενός λεπτού - Εθνικός Ύμνος.

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας 
σήμερα στη Βέροια, 

για τις επετειακές εκδηλώσεις
 του Πολυτεχνείου 

Για την ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόλη-
ψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του 
κοινού, κατά την κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων στην 
Πλατεία Ρακτιβάν στη Βέροια, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας 
αποφάσισε την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όπου αυτή 
επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων, στην οδό 10ης Μεραρχίας, 
από την συμβολή της με την οδό Κεντρικής έως την συμβολή της 
με την οδό Μητροπόλεως, σήμερα Τετάρτη 17-11-2021 κατά τις 
ώρες 08:00΄ - 13:00΄.

Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετη-
θούν με ευθύνη και μέριμνα του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας. 

Από την παραπάνω απαγόρευση, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, 
τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας και γενικώς οχήματα έκτακτης ανάγκης. 
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«Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία»! Θυμάμαι…
Του Πάρη Παπακανάκη

 
Η πρώτη συνειρμική εικόνα μου σε κάθε αναφο-

ρά του θέματος είναι το γεμάτο αγωνία βλέμμα που 
αντάλλαξαν οι γονείς μου τη στιγμή της ανακοίνω-
σης από την τηλεόραση ότι “αναρχικά στοιχεία κατέ-
λαβον το Πολυτεχνείον …” και η σχεδόν ταυτόχρονη 
απλοϊκή παιδική απορία μου: Γιατί χτυπάνε αυτούς 
τους νεαρούς; Τι έχουν κάνει;

Αποδείχθηκε αρκετά δύσκολη υπόθεση η απά-
ντηση στο παιδικό αυτό ερώτημα, γιατί η εξέγερση 
του Πολυτεχνείου έχει σφιχτά επενδυθεί με σύνθετες 
πολιτικές αναλύσεις και ερμηνείες (συχνά προς απο-
κομιδή κομματικών οφελών) έως και με μυθεύματα. 

Πέρασαν λοιπόν αρκετά χρόνια αναζήτησης, 
ώσπου προσωπικά να διακρίνω κάπου στο βάθος, στον πυρήνα όλων αυτών, ότι 
εκείνοι οι “ακούρευτοι” νέοι και νέες, με τον αυθορμητισμό και την αγνόηση (όχι όμως 
άγνοια) κινδύνου της νιότης, διαδήλωσαν κατά τις θυελλώδεις εκείνες ημέρες ένα 
καθολικό και διαχρονικό τρίπτυχο: «Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία», ζητώντας δηλαδή: ερ-
γασία και διαβίωση αξιοπρεπή, μόρφωση πολύπλευρη και ουσιαστική ως πολιτειακή 
υποχρέωση προς όλους, ελευθερία σκέψης, λόγου και ισότιμης έκφρασης για όλους. 
Ένα σύνθημα που μπορούσε να εκπροσωπήσει όλο το φοιτητικό κίνημα αλλά και όχι 
μόνο το φοιτητικό κίνημα, ένα σύνθημα πανανθρώπινο (ας μου επιτραπεί η παρά-
φραση): από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο!!! 

Κανείς, νομίζω, δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι πάνω στο «Ψωμί-Παιδεία-Ελευ-
θερία» θεμελιώθηκε η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Εμφανίστηκε από τα σπάργανά 
της, καθώς πρωτοαναρτήθηκε στην δεύτερη κατάληψη της Νομικής, ακούστηκε 
κατά την πορεία των φοιτητών της Νομικής προς το Πολυτεχνείο και έγινε το σήμα 
κατατεθέν της. Παρόλα αυτά δεν ήταν αποκλειστικό γέννημα του αντιδικτατορικού 
φοιτητικού κινήματος. 

Ως προς τα δύο σκέλη του: «Ψωμί και Ελευθερία», έλκει την καταγωγή του από 
τη Γαλλική Επανάσταση, διαδόθηκε στην Ευρώπη, κατόπιν στη Λατινική Αμερική και 
πήρε παγκόσμια διάσταση. 

Το τρίτο, συνδετικό σκέλος του: «Παιδεία», προήλθε από το κίνημα των νέων της 
δεκαετίας του ’60, γνωστό ως κίνημα του 1-1-4 (από το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος του 1952) και 
του 15% για την παιδεία (θυμίζω: Προίκα στην παιδεία και όχι στη Σοφία). Τότε δηλαδή που τα ανάκτορα ανέ-
βαζαν και κατέβαζαν κυβερνήσεις, οι σπουδαστές διεκδικούσαν στους δρόμους πραγματικά δωρεάν παιδεία, 
οι μαθητές του Γυμνασίου έδιναν σκληρές μάχες για να κερδίσουν μια υποτροφία, ώστε οι γονείς τους να 
μην είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν “χαράτσι” για τις σπουδές τους και παράλληλα ο ελληνικός κρατικός 
προϋπολογισμός προικοδοτούσε την πριγκίπισσα Σοφία με 300.000 δολάρια κι αναλάμβανε τα  2.800.000 
δολάρια των εξόδων του γάμου της…   [Για να έχουμε μέτρο σύγκρισης και τη δυνατότητα αναγωγής, εκείνη 
την περίοδο ένα ολοκαίνουργο διαμέρισμα 80τ.μ.αγοραζόταν στην Ελλάδα με 4.000 δολάρια].   

Θυμάμαι ότι το σύνθημα «Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία» στην πόλη μας προσπάθησαν να το κρατήσουν επί-
καιρο, σε συνδυασμό με την απόδοση τιμών προς τους αδικοχαμένους της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, τα 
μέλη του τοπικού Συλλόγου Φοιτητών. Οι τιμητικές εκδηλώσεις μνήμης όμως τελέστηκαν στη σκιά των βου-
λευτικών εκλογών του 1974, που ήταν το μείζον γεγονός. 

 
Από αριστερά: Τσουλής Στέφανος, Μαναβή Ρούλα, Ναζλίδης Γιάννης, Λιόλιος Μάκης, Αμανατίδης 

Γιάννης, Μπαρμπαρούσης Γιώργος, Κανδύλας Αργύρης, Λυρής Νίκος, Καραντουμάνης
 Τριαντάφυλλος (Αρχείο: Γιάννη Καμπούρη)

Θυμάμαι ότι την επόμενη χρονιά (1975) και παρόλο που η αγωνία για την εδραίωση της δημοκρατίας 
στη χώρα συνέχιζε να είναι το κυρίαρχο αίσθημα, οι προσπάθειές τους έγιναν πιο οργανωμένες. Με κέντρο 
των εκδηλώσεων το άδειο τότε κτήριο δίπλα από τον κινηματογράφο ΣΤΑΡ (όπου σήμερα στεγάζονται οι 
Δημοτικές Υπηρεσίες) έγινε έκθεση φωτογραφιών από τα γεγονότα του ’73 με μουσική υπόκρουση από τα 
πρωτοεμφανιζόμενα στη δισκογραφία ηχητικά ντοκουμέντα, ακούστηκαν ομιλίες, προβλήθηκαν διαφάνειες κι 
όλα αυτά σκόρπιζαν ρίγος συγκίνησης στους περαστικούς. Δειλά-δειλά στην αρχή, πιο μαζικά στη συνέχεια, 
με εμφανή όμως πάντα τα ανάμικτα αισθήματα της ανασφάλειας και της συγκίνησης, κάποιοι συμπολίτες μας 
άρχισαν να αφήνουν λιτές ανθοδέσμες στα σκαλοπάτια της εισόδου του κέντρου των εκδηλώσεων. 

 

Βέροια 1975. Αριστερά τα γραφεία του Συλλόγου 
Φοιτητών Βέροιας επί της σημερινής οδού Βικέλα…

Δεξιά : Η επί της οδού Μητροπόλεως είσοδος του κέντρου των επετειακών εκδηλώσεων προς τι-
μή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. (Αρχείο: Γιάννη Καμπούρη)  

 
Αριστερά: Ο εκθεσιακός χώρος των εκδηλώσεων μνήμης 

Δεξιά: Σιωπηλοί επισκέπτες του χώρου (Αρχείο Γιάννη Καμπούρη)

ΝΙΚΟΣ
Highlight

ΝΙΚΟΣ
Sticky Note
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«Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία»! Θυμάμαι…
Θυμάμαι ότι το 1976 στα καθιερωμένα της διοργάνωσης προστέθηκε, κρυφά την προηγούμενη της επετεί-

ου νύχτα (λόγω της αστυνομικής απαγόρευσης περί αφισοκολλήσεων) η ανάρτηση ενός πανό στον απέναντι 
πετρόχτιστο αυλόγυρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας τότε (νυν Δημαρχείο Βέροιας) με το σύνθημα: 
«Το Πολυτεχνείο Ζει». Η παρουσία πολιτών και μελών διαφόρων Συλλόγων, οι οποίοι έσπευσαν νωρίς το 
πρωί να καταθέσουν στεφάνια στη βάση του αυλόγυρου, απέτρεψε τελικά την αποκαθήλωσή του από τα 
εντεταλμένα αστυνομικά όργανα.     

Θυμάμαι, ως μαθητής της Β’ τάξης του 1ου  6ταξίου Γυμνασίου Αρρένων Βέροιας εκείνη τη χρονιά, τους 
εκπροσώπους των μαθητών της 5ης και 6ης Γυμνασίου να βγαίνουν από το γραφείο καθηγητών απογοητευ-
μένοι από την απόρριψη του αιτήματός τους να καταθέσουν το δικό τους στεφάνι. Και στη συνέχεια, μετά από 
συνοπτικές διαδικασίες, να ξεκινούν αποφασιστικά και συντεταγμένα την “εκτός νόμου” πορεία τους προς τον 
“τοίχο της μνήμης”.

Θυμάμαι την έκταση που πήρε το πρωτόγνωρο αυτό θέμα στην κοινωνία της Βέροιας, τις έντονες δια-
μαρτυρίες γονέων κι όχι μόνο, τις ανοικτές επιστολές και τα σχετικά δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο... Για 
να επακολουθήσει προς συμμόρφωση και παραδειγματισμό, μετά την γενική κατακραυγή, η επιβολή ποινής 
6ήμερης αποβολής από τα μαθήματα σε όλους ανεξαιρέτως τους “απείθαρχους” μαθητές.

Θυμάμαι να αποχωρούν σε ομάδες των 7 κάθε Δευτέρα, μετά την πρωινή προσευχή και την ανακοίνωση 
μείωσης της διαγωγής τους από “κοσμιοτάτη” σε “κοσμία”, στα μάτια όμως ημών των μικρότερων να φαντά-
ζουν “γίγαντες” θάρρους και ήθους…  

Βέροια 1978. Μπροστά στον τοίχο της μνήμης (Αρχείο Γιάννη Καμπούρη)

 
  
Θυμάμαι ότι την επόμενη χρονιά (το 1977 είχε συντελεστεί ο διαχωρισμός μας σε 3τάξιο Γυμνάσιο και 3τά-

ξιο Λύκειο) ο Σύλλογος Καθηγητών του 1ου Γυμνασίου Αρρένων Βέροιας με στυλοβάτη την Γυμνασιάρχη μας 
κ. Χουβαρδά αποφάσισε τη διοργάνωση μιας ωριαίας εσωτερικής σχολικής γιορτής στη μνήμη των πεσόντων 
του “Πολυτεχνείου”. Στην αίθουσα του αμφιθεάτρου λοιπόν ακούστηκαν (ίσως για πρώτη φορά σε σχολική αί-
θουσα) τα ηχητικά ντοκουμέντα από την εξέγερση διανθισμένα με σχετικά σχόλια από κάποιους συμμαθητές 
μου και ότι κλήθηκα στο τέλος, μέσα σε ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ατμόσφαιρα, για την απαγγελία 
του ποιήματος της Λένας Παππά, το οποίο είχε αφιερώσει στον νεκρό μαθητή Διομήδη Κομνηνό. Ναι, το θυ-
μάμαι ακόμη:

Μάτια κλειδωμένα, χέρια παγωμένα
κείτεται
-δεκοχτώ χρονώ ήτανε δεν ήτανε-
για να έχω εγώ πουλιά-φτερά στα χέρια μου,
και συ στο σπιτάκι σου,
μια γλάστρα με βασιλικό στο πεζουλάκι
και τα παιδιά μας ξένοιαστα να χτίζουνε το μέλλον.
Η μάνα του τον περιμένει και δεν έρχεται,
η άνοιξή του παίζει και δεν τηνε ξέρει πια.
Στις φλέβες του αίμα σταματημένο και πικρό,
γυαλί σπασμένο ο κόσμος, σωριασμένο πάνω του.
Για να έχω εγώ τον άσπρο μου ύπνο
και συ γαρίφαλο χαμόγελο στο στόμα σου,
για να ‘χουν τα παιδιά μας το δικό τους ήλιο...
Κάπου στη μέση δεν άντεξα το συναισθηματικό βάρος, ένα δάκρυ ξέφυγε και απεγνωσμένα προσπαθού-

σα να το κρύψω σκύβοντας το κεφάλι μου. Βρήκα τη δύναμη να ολοκληρώσω την απαγγελία και τότε μόνο 
ξανασήκωσα το κεφάλι μου. Τόλμησα να αντικρίσω τα βλέμματα των σεβαστών καθηγητών μου και των συμ-
μαθητών μου. Ήταν επίσης όλα δακρυσμένα …  

Θυμάμαι τη μεγάλη αίσθηση που έκανε εκ νέου στην κοινωνία της πόλης μας το 1978 η σύλληψη του τότε 
προέδρου του Συλλόγου Φοιτητών Βέροιας και η προσαγωγή του σε δίκη, με την κατηγορία της “επικόλλη-
σης αφισών πολιτικού περιεχομένου άνευ αδείας της αρμοδίας Αρχής”.  Ο “κατηγορούμενος”, ο κ. Γιάννης 
Καμπούρης (πρώην Διευθυντής της ΚΕΠΑ Βέροιας) στην πραγματικότητα φρόντιζε για την καθιερωμένη α-
νάρτηση του πανό στον “τοίχο της μνήμης” και διάφορων ενημερώσεων για τις επικείμενες εκδηλώσεις. Κατά 
την εκδίκαση της υπόθεσης στις 7 Φεβρουαρίου 1979, τον υπερασπίσθηκε αμισθί ο κ. Κώστας Καπανίδης 
(πατέρας του εν ενεργεία δικηγόρου συμπολίτη μας κ. Γιάννη Καπανίδη).και τελικά αθωώθηκε. 

  
 

 
Θυμάμαι, την επόμενη χρονιά (1979) 

στη γωνία Αγίου Δημητρίου και Μητρο-
πόλεως, μια παρέα από 4-5 μεσήλικες 
(τότε) να επικρίνει την εξέγερση του Πο-
λυτεχνείου ως «άκαιρη, επιπόλαιη απε-
ρισκεψία…  η οποία ανέτρεψε την προ-
γραμματισμένη προς την ομαλότητα πο-
ρεία…   μάλιστα στάθηκε αφορμή για την 
εκδήλωση του εσωτερικού αντικινήματος 
του Ιωαννίδη…   με τελικό αποτέλεσμα 
τον “Αττίλα” στην Κύπρο». 

Με τη “στερνή μου γνώση” και ηλι-
κία, τους απαντώ σήμερα ότι μια τέτοια 
συζήτηση δεν είναι παρά ένα βολικό ξε-
φόρτωμα των ενοχών και μετάθεση των 
ευθυνών τους. Πράγματι η εξέγερση του 
Πολυτεχνείου δεν πέτυχε αφ’ εαυτού της 
την πτώση της χούντας των συνταγμα-
ταρχών. Όμως, αν η έγκαιρη αφύπνιση 
του ελληνικού λαού και η μαζική συμμε-
τοχή του σε ανάλογες εκδηλώσεις αντί-
δρασης ή έστω άρνησης συνεργασίας με 
το καθεστώς ανά την επικράτεια, μετέ-
τρεπε τη σπίθα σε αδάμαστη πυρκαγιά, 
τότε και η επαναφορά της Δημοκρατίας 
θα γινόταν συντομότερα (εδώ προσδι-
ορίζω την ενοχή, στην αποφυγή ανάλη-
ψης ευθυνών) και κυρίως θα είχε απο-
τραπεί η μετέπειτα εισβολή των Τούρκων 
στη μαρτυρική Κύπρο (εδώ προσδιορίζω 
το βολικό ξεφόρτωμα, στη μετάθεση ευ-
θυνών).

Αγαπητοί φίλοι, η εξέγερση του ’73 
στο Πολυτεχνείο, μια δίκαιη, ανεπιτήδευτη και φλογερή εξέγερση νέων, η οποία ως τέτοια διαπέρασε τα στε-
γανά όλων των τότε πολιτικών σχηματισμών, σε μια εποχή όπου η κοινωνία των “ωρίμων- σκεπτόμενων” 
κινούνταν από το «Σσσς! Μη μιλάς…» ως το «Περίμενε, θα δούμε…» το πολύ, μας άφησε ως επιταγή το 
απόσταγμα και επισφράγισμά της, το διαρκές αίτημα: «Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία»!!! 

Θυμάμαι, δάσκαλος στο λυκόφως της σταδιοδρομίας μου πια, ότι δεν έχω το δικαίωμα να ξεχάσω…

Επετειακή εκδήλωση στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Tεχνών (Αρχείο Γιάννη Καμπούρη)
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Νοέμβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από15-11-2021

μέχρι21-11-2021

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τετάρτη17-11-2021
14:30-21:00ΤΕΡ-

ΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.
ΕΔΕΣΣΗΣΚΑΙΜΕΓ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩ-
ΝΙΑ23310-60279

14:30-21:00 ΧΑ-
ΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στε-
νό Ν. Δημαρχείου)
23310-25669

19:00-21:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45
23310-26757

21:00-08:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45
23310-26757

Φαρμακεία

Ακόμη μία άδικη ήττα για τονΜέγαΑλέ-
ξανδρο Τρικάλων, καθώς γνώρισε την ήττα
μεσκορ1-0από τονΟ.Φ.Αγ.Ματθαίου,στο
πλαίσιοτης4ηςαγωνιστικήςτουδευτέρουομί-
λουτηςΓ’Εθνικήςκατηγορίας.

Τομοναδικόγκολτηςσυνάντησηςπέτυχεο
Πέριτςμεκεφαλιάστο23ολεπτό,ενώηομάδα
τηςΗμαθίας που ήταν ανώτερη αγωνιστικά,
έχασεπολλές ευκαιρίες με αποκορύφωμα το
πέναλτι τουΑβραμόπουλουστο77’πουαπέ-
κρουσεοαντίπαλοςγκολκίπερ!

ΟΦΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Σιδερόπουλος): Σκάρ-
πος, Καρράς, Ταμπάκου, Παπαδόπουλος,
Τσορμπατζίδης,Αμπατζίδης, Σπίνουλας, Γω-
νιάδης,Πέριτς,Χαρβαλιάς,Μποζίνης.

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Πρίντζι-
ος):Αργυρόπουλος, Γεωργίου, Κιρκιλιανίδης,
Τσιούχας, Πέικος, Τσιρίδης,Αβραμόπουλος,
Περτσιούνης (60’Βασίλτσης),Πιπιλιάρης, Ζυ-
γκερίδης(71’Πετράκης),Λίτσι.

Γ’ΕΘΝΙΚΗ-4ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΦΑγ.Ματθαίου-Μ.ΑλέξανδροςΤρ 1-0
Μακεδονικός-ΚτηνοτροφικόςΑστ...... 1-0
ΠοσειδώνΜηχ-ΗρακλήςΑμπελ........ 1-1
Κοζάνη-ΑναγέννησηΓιαν................... 0-1
Εδεσσαϊκός-ΑΕΠΚοζάνης................. 1-0

ΘύελλαΣαρακ-ΑΕΛευκίμμης............ 2-0

Βαθμολογία
1)Μακεδονικός.....................................12
2)ΑναγέννησηΓιαν...............................10
3)ΑΕΠΚοζάνης......................................9
4)Εδεσσαϊκός........................................9
5)ΠοσειδώνΜηχαν................................7

6)ΟΦΑγίουΜατθαίου............................7
7)ΗρακλήςΑμπελ..................................4
8)ΘύελλαΣαρακηνών............................3
9)ΣΦΚοζάνη.........................................2
10)Καληράχη.........................................2
11)Μ.ΑλέξανδροςΤρικ..........................1
12)ΑΕΛευκίμμης...................................1

Γ’ Εθνική
ΆδικηήτταέχασεστηνΚέρκυρα

οΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλωνμε1-0

Τελείωσε το όνειρο
για την ομάδα βόλεϊ

του Φιλίππου Βέροιας

ΔραματικέςείναιοιστιγμέςστηνομάδαΒόλεϊ
τουΦιλίππουΒέροιαςαφούσύμφωναμεπλη-
ροφορίες(δενυπάρχειστηνουσίαΔιοίκηση
στοΤΑΑ,παράμίαεπιτροπήηοποίαθασυνεχί-
σειτηναγωνιστικήδράσητηςομάδας)οιόποιες
προσπάθειεςέγιναντιςτελευταίεςμέρεςνα
πάρειηομάδατιςεπιχορηγήσειςπουδικαιούται
έπεσανστοκενό.
Μετάαπόαυτόόπωςμαςδήλωσεοκ.Πιτούλιας(οίδιοςέχει

παραιτηθεί)οιεπαγγελματίεςπαίκτεςθασταματήσουνκαιηομά-
δαθασυνεχίσειτοπρωτάθλημαμετουςΕφήβους!!!

ΆραοιδηλώσειςτουαρχηγούτηςομάδαςΚώσταΠρούσαλη
πουέκανεμετάτοναγώναμετονΜίλωνα«ότιαπότηνΚυριακή
μπορείναμηνυπάρχειομάδα»είναιαληθινές. Με τις αναμετρήσεις της 6ηςαγωνιστικής

συνεχίστηκε τηνΚυριακή (14/11) τοπρωτά-
θληματηςΒ’κατηγορίαςτηςΕΠΣΗμαθίας.

Στονπρώτοόμιλο ηΑλεξάνδρειαπέρασε
μόνη στην κορυφή μετά τη νίκη της με 2-0
σταΚαβάσιλα (το Βρυσάκι είχε ρεπό), ενώ
στον δεύτερο όμιλο ταΛευκάδιαπαρέμειναν
στην1ηθέσημετά τη νίκη τουςμε 2-1στην
Επισκοπή.

Αναλυτικά τααποτελέσματακαιοιβαθμο-
λογίες:

Α’ΟΜΙΛΟΣ
Αποτελέσματα
Καψόχωρα–Λυκογιάννη................... 1-1
Καβάσιλα–Αλεξάνδρεια.................... 0-2
ΑγίαΒαρβάρα–Κυψέλη................... 3-2
Παλαιοχώρι–Ασώματα..................... 6-0
Ρεπό:Βρυσάκι

Βαθμολογία
1.Αλεξάνδρεια.................................... 13
2.ΑγίαΒαρβάρα................................. 12
3.Βρυσάκι.......................................... 10
4.Καβάσιλα.......................................... 8
5.Καψόχωρα........................................ 8
6.Παλαιοχώρι....................................... 7
7.Κυψέλη............................................. 4
8.Λυκογιάννη....................................... 3

9.Ασώματα........................................... 1

Β’ΟΜΙΛΟΣ
Αποτελέσματα
Πατρίδα–Αγ.Γεώργιος..................... 2-1
ΑΕΠΒέροιας–Ραχιά........................ 3-3
ΟλυμπιακόςΝ.–Τρίλοφος................ 3-0
Επισκοπή–Λευκάδια........................ 1-2
Ρεπό:Ζερβοχώρι

Βαθμολογία
1.Λευκάδια......................................... 14
2.ΟλυμπιακόςΝ................................ 12
3.Πατρίδα.......................................... 10
4.ΆγιοςΓεώργιος................................. 8
5.Ζερβοχώρι........................................ 7
6.ΑΕΠΒέροιας..................................... 6
7.Ραχιά................................................ 4
8.Επισκοπή......................................... 1
9.Τρίλοφος........................................... 0

ΕΠΣΗμαθίας
Πρώτη η ΑΕ Αλεξάνδρειας μετά το 0-2 στα Καβάσιλα

ΔιπλόταΛευκάδιαστηνΕπισκοπή

Οι νεάνιδες τουΦίλιππουΒέ-
ροιας νίκησανστηνπρεμιέρα του
πρωταθλήματος τουςΑμφικτύω-
νεςΛαμίαςμε25-13.

Έγινεέναωραίοπαιχνίδικαιη
διαφορά δυναμικότητας ήταν αι-
σθητήμεταξύτωνδύοομάδων.

Οπροπονητής τουΦίλιππου
Κώστας Χαραλαμπίδης έδωσε
χρόνοσυμμετοχήςσε όλες τις α-
θλήτριές του.Το ίδιο έκανε και ο
ΑπόστολοςΠυγκατιώτηςαποτους
Αμφικτύωνες.

Σκοπός και των δύο ομάδων
ήτανναχαρούντοαγώναόλεςοι
αθλήτριεςπουσυμμετείχαν.

Πεντάλεπτα: 2-0,3-2,4-3,7-
4,10-5,11-7 [ημ],14-10,17-11,20-

13,23-13,25-13.
Διαιτήτευσε οΠαύλοςΜαυρί-

δης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ: [Κώστας Χαρα-

λαμπίδης],Τσαγκέρα 1,Παπαδο-
πούλου,Βαλκαφώτη1,Δημητρίου
2,Θεοδωρίδου 4, Γιαννοπούλου
10, Σιαράψη 3, Παναγιωτίδου,
Σαρηγιαννίδου1,Παπά1, Σιώπη,
Σιδηροπούλου 1, Πασχαλίδου 1,
Ορφανίδου.

ΑΜΙΚΤΥΩΝΕΣΛΑΜΙΑΣ: [Από-
στολος Πουγκακιώτης], Μπεκιά,
Αργυροπούλου,Βήττα,Μπατσιλα,
Ρένιου1,Τσουσάι,Ελευθ.Τσιάπα,
Πουγκακιώτη,Κοντοκώστα7,Ροζ.
Τσιάπα2,Σιώκη3.

Δίλεπτα4/1.Πέναλτι1/1-0/1

ΟιΝεάνιδεςτουΦιλίππουΒέροιαςκέρδισανμε25-13
τουςΑμφικτυώνεςΛαμίας
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Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση
Συνελήφθη στις 15 Νοεμβρίου 2021 το μεσημέρι σε περιοχή της Ημαθίας από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφά-

λειας Βέροιας, αλλοδαπός άνδρας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφε-
τείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 21 ετών και 1 μηνός, 
για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών και απείθεια.

AΔΑ: ΩΧΙΙΩΨΠ-ΖΛΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                      ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Αλεξάνδρεια,15/11/2021
Αριθμ. Πρωτ.  22522

--------------------------------------
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
------------------------------------- 
Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42  
59300,  Αλεξάνδρεια  
Πληροφορίες: Α. Μούρνου  
Τηλέφωνο: 2333350104  
Ηλεκτρον.Ταχ: mournou@alexandria.gr 
   

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
“Για την πρόσληψη ενός/μίας (1) Ειδικού/ης Συνεργάτη/δας 

με σύμβαση   εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου”
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

 έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
ή αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3584/2007 (Α’ 143) «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλή-
λων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 6 του άρθρου 58 του ν.3966/2011 (Α’ 118, με την παρ. 
2 του άρθρου 44 του ν.4447/2016 (Α’ 241), τις περιπτ. α’ και β’ της 
παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.4623/2019 (Α’ 134), το άρθρο 18 του 
ν.4674/2020 (Α’  53), την περίπτ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 23 του 
ν.4690/2020 (Α’ 104) και το άρθρο 39 του ν.4735/2020 (Α’ 197).

3. Τον ισχύοντα  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Αλεξάνδρειας μετά των τροποποιήσεων αυτού (ΦΕΚ 
1866/τ.Β’/26-05-2017, 87/τ.Β’/24-01-2019 και 850/τ.Β’/12-03-2019), 
όπου προβλέπονται πέντε (5) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Επιστη-
μονικών Συνεργατών ή Ειδικών Συνεργατών, οι οποίες δεν έχουν 
καλυφθεί στο σύνολό τους.

4. Την υπ’ αριθμ. 16729/09-09-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, περί προβλέψεως-εγγραφής 
των απαιτούμενων πιστώσεων στον προϋπολογισμό τρέχοντος και 
επόμενων οικονομικών ετών του Δήμου Αλεξάνδρειας. 

5. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στην άσκηση των 
αρμοδιοτήτων του σε θέματα α) παρακολούθησης, ηλεκτρονικής 
καταγραφής και αξιοποίησης του δημοτικού στόλου οχημάτων 
σχετικά με την προληπτική συντήρηση και την περιοδική εκτέλεση 
λειτουργιών συντήρησης και λοιπά συναφή, β) συντήρησης και α-
ποκατάστασης των Η/Μ εγκαταστάσεων του Δήμου κλπ συναφή και 
γ) σύνταξης πάσης φύσεως τεχνικών προδιαγραφών-μελετών-τευ-
χών διαγωνισμών που αφορούν έργα, προμήθειες και υπηρεσίες 
του Δήμου,

γνωστοποιούμε ότι:
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας πρόκειται να προσλάβει, με σύμ-

βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έναν/μία 
(1) Ειδικό/η Συνεργάτη/δα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανολό-
γων Μηχανικών ή πτυχιούχων-διπλωματούχων ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή 
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος 
(τίτλου σπουδών) της αλλοδαπής συναφούς με τα παρακάτω 
αντικείμενα εργασίας- απασχόλησης του/της Ειδικού/ης Συνερ-
γάτη/δας και με προσανατολισμό στους τομείς εκείνους που 
συνιστούν το συγκεκριμένο αντικείμενο απασχόλησής του/
της  ήτοι:

Ο/η εν λόγω Ειδικός/η Συνεργάτης/δα, προς επικουρία του 
Δημάρχου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και του έργου του στον 
συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας, 1) 
θα παρέχει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώμες, προτάσεις, ειση-
γήσεις κλπ συμβουλευτικό έργο, γραπτά ή προφορικά, μέσα στον 
κύκλο των γνώσεων ή/και της επαγγελματικής του/της εμπειρίας, 
για ζητήματα α) παρακολούθησης, ηλεκτρονικής καταγραφής και 
αξιοποίησης του δημοτικού στόλου οχημάτων σχετικά με την προ-
ληπτική συντήρηση και την περιοδική εκτέλεση λειτουργιών συντή-
ρησης και λοιπά συναφή, β) συντήρησης και αποκατάστασης των 
Η/Μ εγκαταστάσεων του Δήμου κλπ συναφή και 2) θα συντάσσει, 
σύμφωνα με την ειδικότητα, τον τίτλο σπουδών και τα λοιπά προσό-
ντα του/της, μελέτες και τεύχη διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και 
προμήθειες του Δήμου, κατά τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 163 του 
ν.3584/2007 (A’ 143)

και καλούμε
 τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν σχετική αίτηση με 

τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ταχυδρομικά - με συστημένη 
επιστολή, στον “Δήμο Αλεξάνδρειας,  Διεύθυνση Διοικητικών Υπη-
ρεσιών, Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, οδός Εθνικής 
Αντίστασης 42, 59300, Αλεξάνδρεια (υπόψη κ. Βασ. Θεοδωρίδου - 
με την ένδειξη “για την πρόσληψη Ειδικού/ης Συνεργάτη/δας)”. 

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μετά των δικαιολο-
γητικών ορίζεται σε πέντε (05) ημερολογιακές ημέρες από την 
επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας σε μία εφημερίδα του 
Νομού Ημαθίας (σφραγίδα ταχυδρομείου).

 Για πληροφορίες και διευκρινίσεις (1. Βασ.Θεοδωρίδου/Προ-
ϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού και 
2. Θωμ.Ντελιόπουλος/Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών, τηλέφωνα επικοινωνίας 23333 50144 και 23333 50122 
αντίστοιχα). 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά προ-
σόντα διορισμού που προβλέπονται για τους/τις υπαλλήλους του 
πρώτου μέρους του ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 14), να μην 
έχουν  τα κωλύματα διορισμού των άρθρων 15 έως και 17 του ιδίου 
νόμου και να διαθέτουν τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα της παρ. 3 

του άρθρου 163 του ν.3584/2007 ήτοι: 
• Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανή-

κει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12).
•  Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού 

(21ο έτος-άρθρο 11 & 13).
• Να έχουν την υγεία και τη φυσική ικανότητα που τους επιτρέπει 

την άσκηση των καθηκόντων τους της αντίστοιχης θέσης (άρθρο 
14).

• Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο-
χρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 11 & 15). 

• Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικα-
στική συμπαράσταση (άρθρο 16). 

• Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λό-
γους (άρθρο 17).

• Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος (τίτλου σπουδών) 
Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 82 του ν.3584/2007 (Α’ 143) ήτοι: 

“ (…) 3. Θέσεις της κατηγορίας ΤΕ είναι εκείνες για τις οποίες 
ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή το δίπλωμα 
τμήματος ή σχολής τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
ή πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής. 4.Θέσεις της κατηγορίας ΠΕ είναι εκείνες για τις οποίες 
ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα τμήμα-
τος ή σχολής πανεπιστημιακού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης της η-
μεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. 5. Θέσεις κλάδων ή ειδικοτήτων 
ΠΕ ή ΤΕ καλύπτονται επίσης, και από κατόχους πτυχίων ή τίτλων 
τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν απο-
κτηθεί σε χώρες - μέλη της Ε.Ε., στους οποίους έχει χορηγηθεί είτε 
πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο 
ισοτιμιών του Π.Δ.165/2000 είτε απόφαση αναγνώρισης επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή του Π.Δ. 231/1998, 
όπως αυτά ισχύουν (...)” και συγκεκριμένα:

 Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος (τίτλου σπουδών) 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε.  Πολιτικών 
Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών) της ημεδαπής ή ισότιμου 
πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής ή πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. της ημεδαπής ή ισότιμου ομοίου της αλλοδαπής 
συναφούς με τα εν λόγω αντικείμενα εργασίας-απασχόλησης του/
της Ειδικού/ης Συνεργάτη/δας και με προσανατολισμό στους τομείς 
εκείνους που συνιστούν το συγκεκριμένο αντικείμενο απασχόλησής 
του/της. 

• Να είναι κάτοχοι, εφόσον/όπου απαιτείται, άδειας άσκησης 
επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

• Να έχουν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 3γ’ 
του άρθρου 163 του ως άνω ν.3584/2007 “ειδίκευση σε επιστημονι-
κό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενα-
σχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας 
κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις 
και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. 
Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιό-
τητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας 
(...)”.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ 
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ:
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. α) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (τίτλου σπουδών) 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Πολιτικών 
Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών) της ημεδαπής ή ισότιμου 
πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής (Πολιτικών Μηχανικών ή 
Μηχανολόγων Μηχανικών) ή πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή 
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. της ημεδαπής ή ισότιμου ομοίου της αλλοδαπής συνα-
φών με το αντικείμενο των εν λόγω καθηκόντων του/της Ειδικού/ης 
Συνεργάτη/δας. 

Στην περίπτωση προσκόμισης τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, 
αυτός πρέπει να     συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της πράξης α-
ναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το  Ι.Τ.Ε. ή το ΔΙΚΑΤΣΑ περί της 
ισοτιμίας και της αντιστοιχίας τίτλου και βαθμού και

β) Όπου απαιτείται, φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγ-
γέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 μετά των σχετικών 
δικαιολογητικών απόδειξης της προβλεπόμενης από τις διατάξεις 
της παρ.3 γ’ του άρθρου 163 του ως άνω ν.3584/2007 ειδίκευσης 
σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Ορ-
γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη 
επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, 
ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογης επαγγελματικής απασχόλησης 
ή επαρκών γνώσεων και σημαντικής εμπειρίας, ανάλογης με τα 
αντικείμενα απασχόλησης.

5. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 ότι κατέχουν τα γενικά προ-
σόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώ-
του μέρους του ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως 14) καθώς και ότι δεν 
έχουν τα κωλύματα  των άρθρων 15 έως και 17 του ν.3584/2007.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 για την εκπλήρωση των 
στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους από 
αυτές (για τους άνδρες υποψηφίους).

7. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού στα αντικείμενα επεξεργασί-
ας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου καθώς 
και λογισμικού σχεδιασμού (προαιρετικά).

8. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (προαιρετικά).
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον/την 

προσλαμβανόμενο/η ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου. 

 Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευθεί σε μία 
εφημερίδα του Νομού  Ημαθίας και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο “ΔΙ-
ΑΥΓΕΙΑ” και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Να μεταγραφούν - μεταφραστούν οι 
κώδικες του Ιεροδικείου της Βέροιας

Υποστηρίζω θερμά την 
πρωτοβουλία που ανέλαβε 
ο κ. Παύλος Πυρινός για την 
μεταγραφή – μετάφραση των 
129 κωδίκων του Iεροδικείου 
της Βέροιας. Μέχρι σήμερα 
έχουμε πρόσβαση μόνο στο 
12% περίπου των κειμένων 
τους που αποτελούν σημαντι-
κά παράθυρα στο παρελθόν 
του καζά της Καραφέριας, από 

τα οποία έχω αντλήσει σημαντικότατες πληροφορίες για 
τα δύο τελευταία βιβλία μου «Το Ρουμλούκι [Kαμπανία] 
κατά την πρώιμη και μέση οθωμανοκρατία [14ος αιώνας 
-1830]» και «Το Ρουμλούκι [Kαμπανία] κατά την ύστερη 
οθωμανοκρατία [1830-1900]». 

Πρώτη επαφή με τους κώδικες και τις σχετικές επ’ αυτών μελέτες – εργασίες είχα 
μέσω της κ. Θεοπίστης Χατζηπαπά, θερμής υποστηρίκτριας της αξιοποίησης των 
κωδίκων. Στη συνέχεια από το 2004 είχα ξεκινήσει αλληλογραφία με τους έγκριτους 
τουρκολόγους καθηγητές κ. Αντώνη Αναστασόπουλο και κ. Ελένη Γκαρά, οι οποίοι ήταν 
πρόθυμοι να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της μεταγραφής τους μέσω του Ινστι-
τούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που ήθελε να 
ξεκινήσει το σχετικό πρόγραμμα για τον πρώτο τόμο. Μάλιστα το 2005 υπέβαλα σχετική 
ερώτηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, αλλά δεν προέκυψε κάτι. 

Τώρα βλέπω ότι η κίνηση του κ. Πυρινού φέρει καρπούς κι ελπίζω γρήγορα να χρη-
ματοδοτηθεί το έργο και να έχουμε απτά δείγματα της συστηματικής δημοσίευσης του 
συνόλου των περιεχομένων των κωδίκων της Βέροιας που θα αυξήσει πολύ τις γνώσεις 
μας για την πόλη και τα χωριά της περιοχής και θα αποτελέσει πολύτιμη δεξαμενή δεδο-
μένων για κάθε έναν που ενδιαφέρεται για την τοπική ιστορία.

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
(mosio@otenet.gr)

Με επιτυχία έγινε στη Βέροια 
η παρουσίαση των βιβλίων
 του Γιώργου Μαργαρίτη 

για την Επανάσταση του 1821
Με μεγάλη συμμετοχή 

κόσμου πραγματοποιή-
θηκε το απόγευμα της 
Παρασκευής 12/11 στην 
«Ελιά» της Βέροιας η 
παρουσίαση των βιβλίων 
του ιστορικού-καθηγητής 
στο ΑΠΘ Γιώργου Μαρ-
γαρίτη που αναφέρονται 
στην Επανάσταση του 
1821 «Ενάντια σε φρού-
ρια και τείχη – 1821, Μία 
μικρής εισαγωγή για την 
Ελληνική Επανάσταση» 
& «Η υπεράσπιση της Ελεύθερης Ελλάδας – 1825-1827, Οι κρίσιμες αναμετρήσεις που 
οδήγησαν στη θεμελίωση της Ελληνικής Ανεξαρτησίας». Μάλιστα το δεύτερο βιβλίο του 
καθηγητή, παρουσιάστηκε σήμερα για πρώτη φορά, καθώς πριν από λίγες ημέρες κυ-
κλοφόρησε.

Τη διοργάνωση της εκδήλωσης είχαν οι εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ, το βιβλιοπωλείο ΗΛΙ-
ΟΤΡΟΠΙΟ η ΕΛΜΕ Ημαθίας και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Ημαθίας. Μεταξύ 
των παρευρισκόμενων οι αντιδήμαρχοι Βέροιας Α. Τσαχουρίδης, Σ. Ασλάνογλου και Β. 
Παπαδόπουλος, καθώς και οι δημοτικοί σύμβουλοι της ΛΑΣ Γ. Τσαναξίδης (Βέροιας) 
και Θ. Τσουκαλάς (Νάουσας), ενώ ένα ακόμη χαρακτηριστικό ήταν η παρουσία πολλών 
κατόχων μεταπτυχιακών διδακτορικών, γεγονός που αντικατοπτρίζει και το κύρος του 
συγγραφέα (και) στους χώρους των επιστημόνων.

Την εκδήλωση χαιρέτησε η πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Ημαθίας, Ευγενία 
Καβαλλάρη, η οποία συντόνισε την παρουσίαση των βιβλίων.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και η πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ημαθίας Χαρά Αξούριστου.
Για τα βιβλία του καθηγητή μίλησε αναλυτικά ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Αλέ-

κος Χατζηκώστας, που χαρακτήρισε την συγκεκριμένη εκδήλωση, μοναδικά ουσιαστική 
και που ξεφεύγει από το πλαίσιο ιδεολογικό-αισθητικό των όσων οι τοπικές μας αρχές 
έπραξαν για το σημαντικό αυτό γεγονός, της ιδρυτικής πράξη του ελληνικού κράτους-έ-
θνους.

Όπως είπε, «τα βιβλία του Γιώργου Μαργαρίτη κινούνται σε άλλη γραμμή πλεύσης, 
συμβάλλουν ουσιαστικά στην μελέτη των πραγματικών γεγονότων της Επανάστασης, 
ανοίγουν «παράθυρα» για δημιουργικό αναστοχασμό και διάλογο, ενώ ο συγγραφέας 
είναι μία ξεχωριστή πνευματική και πολιτική προσωπικότητα του οποίου το ιστορικό ε-
πιστημονικό έργο δεν είναι παρά ένα τμήμα μιας ιδιαίτερα πολύπλευρης παραγωγής και 
παρουσίας στη χώρα μας και που η παρουσία του εδώ, τιμά τον τόπο μας».

Συνοψίζοντας, ο κ. Χατζηκώστας τόνισε: «Τα βιβλία του Γιώργου Μαργαρίτη αποτε-
λούν έναν βατήρα για να πάμε μακρύτερα στην ανάγνωση και μελέτη και σε όσα τώρα 
διαθέτουμε δημοσιευμένα αλλά και στην παραπέρα έρευνα που μένει να διεξαχθεί σε 
αυτήν την κατεύθυνση. Βιβλία απαραίτητα για κάθε βιβλιοθήκη!  Και φυσικά το μήνυμα 
ξεκάθαρο: Η Επανάσταση είναι υπόθεση πολλών. Τίποτε δεν θα μπορούσε να συμβεί, 
τίποτε δεν θα μπορούσε να αλλάξει εάν τα γεγονότα διαδραματίζονταν σε έναν στενό 
κύκλο ανθρώπων, εκείνων που τα συμφέροντα, ή, αν προτιμάτε, οι ιδέες, ώθησαν στη 
λήψη πολιτικών πρωτοβουλιών και αποφάσεων». 

Τέλος, πήρε το λόγο ο συγγραφέας Γιώργος Μαργαρίτης, ο οποίος με γλαφυρό και 
ταυτόχρονα επιστημονικό τρόπο- κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, για τα δυο 
του βιβλία και τους άξονες που κινήθηκε για να ταξινομήσει τα γεγονότα της εποχής. 

Ακολούθησε διάλογος με το κοινό και υπέγραψε αντίτυπα των βιβλίων του.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ι ό -
ροφο δ ιαμέρ ισμα,
1ος και 2ος όροφος
με εσωτερικη σκά-
λα, 170 τ.μ., 40 τ.μ.
βεράντες, περιοχή
παλα ιού  Νοσοκο-
με ίου,  δ ιαμπερές,
θέα, ντουλάπες ε-
ντοιχισμένες. Τιμή
διαπραγματεύσιμη.
Τηλ.:6973227521.

ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινόπωςστοπλαίσιο του νέου
lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμμών.Ταδρομο-
λόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνονταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΑΤΡΙΔΑ πω-
λείται οικόπεδο
1 στρέμμα με η-
μ ι τελές  κτ ίσμα
91 ,50  τ .μ . ,  με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
π ε ρ ι φ ρ α γ μ έ -
νο,  συρταρωτή
πόρτα, πλήρως
τακτοποιημένο.
Τιμή 95.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6942
775199.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέρι-
σμα 2ου ορόφου, χω-
ρίςασανέρ,2ΔΣΚΑ.Θ.

Κόπλαμ,σεάριστηκα-
τάσταση, περιοχή Κυ-
ριώτισσας 38.000 ευ-

ρώ.Τηλ.:6945122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπε-
δο 700 τ.μ. στην Αγ.
Βαρβάρα σε πλαγιά,
με θέα τον Αλιάκμο-
να, στην πλατεία του
χωρ ιού .  Πληρ .  Τηλ .

6981058526.
ΠΩΛΕΙΤΑΙαγρόςχέρ-

σος 11.000 τ.μ. στονΆ-
γιο Γεώργιο, θέση «ΣΥ-
ΚΙΕΣ» τιμή 15.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6945 122583,
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κεντρικό
Μεσιτικό γραφείο στη

Βέροια. Πληρ. τηλ.:
23310 63283, ώρες
08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ
Γ Κ Α Ρ Α Ζ - Α -

ΠΟΘΗΚΗ 24 τ .μ . ,
Καλλ ιθέα ,  Μ ιλτ ιά -
δου 20,  πόρτα με
μηχανισμό, ρεύμα,
βαμμένο .  Τιμή  ε -
νο ι κ ί ου  50  ευρώ.
Τηλ.:6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ε-
νοικιάζεται  γκαρσο-
νιέρα, 1ος όροφος,
σε πολύ καλή κατά-
σταση. Πληρ. τηλ.:
2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:107185ΠΙΕΡΙΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

νεόδμητηγκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας38
τ.μ.καθ.1οςυπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό
1υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο2008μεενεργειακήκλάσηΒ+καιδι-
αθέτειθέρμανσηατομικήμεκλιματιστικόinverter
18btu,απεριόριστηθέα,σεσημείομοναδικής
προβολής,κουφώματασυνθετικάμεδιπλάτζά-
μια,πατώματααπόπλακάκι,πόρταθωρακι-
σμένη,εντοιχιζόμενεςντουλάπες,ανελκυστήρα,
ανοιχτόπάρκινγκστηναυλήτηςοικοδομής,με
μηνιαίομίσθωμα:280€.Πληροφορίεςμόνοστη
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόροφο
υπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κου-
ζίνακαιμπάνιο,διαθέτεικουφώματααλουμινίου
μεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμεθερμοσυσ-
σωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυοντουλάπες,
ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,σεπολύκαλή
τοποθεσία,βλέπεισεανοιχτωσιά ,μεμηνιαίο
μίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα,
είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμίαόμορ-
φηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητηκαιμε
κεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργεί,
μεθωρακισμένηπόρτα, ενοίκιομόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφάνει-
ας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτείνεταισε
δύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.Ο1οςόροφος
αποτελείταιαπόμίατεράστιασαλονοκουζίνα
μαζίμετραπεζαρίακαιέναπολυτελέστατομπά-
νιοκαιο2οςόροφοςοοποίοςεπικοινωνείμε
εσωτερικήσκάλα,αποτελείταιαπό3υ/δ,έναν
επιπλέονχώροσαναποθήκηκαιέναμπάνιο
ακόμη.Καιταδυομπάνιαδιαθέτουντζακούζι.
Είναισεάριστηκατάσταση,μεενδοδαπέδια
θέρμανση,μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπου
διαχέεταιστοχώρο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεγάλεςβεράντες,ηλιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίο
μίσθωμα500€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφερόμενομισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα .Αποτελείταιαπό2
υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,τα
κουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια  ,

διαθέτει τζάκι ,αποθήκηκαιμεγάληαυλή .
Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλό-
νια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,και
δύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα ,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ:106994ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιυ-
πόγειαΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας18τ.μ.
Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο,Είναικατα-
σκευασμένητο1999καιβρίσκεταισεκαλήγει-
τονιά,τιμήμόνο50€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείοσυ-
νολικήςεπιφάνειας8τ.μ.1οςΥπερυψωμένος
κατάλληλοκαιγιαέδραεπιχείρησης.Μηνιαίο
μίσθωμα80€.

Κωδ:23705-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας25 τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα-Τιμή:100€.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειανοιχτωσιά,έχειΚουφώματαΣυν-
θετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-Μίσθωμα300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

ΒενιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-
τητα ισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχειωραία
βιτρίνα.Μίσθωμαμόνο170€.

Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-
τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστι-
κότητακατάστημασυνολικής επιφάνειας30
τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιμε
δικότουWC.ΔιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου.
Ενοίκιομόνο150€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.23954ΚΕΝΤΡ0,Κατάστημαμε100
τ.μ. ισόγειοκαι55τ.μ.υπόγειοσυνολικά155
τ.μ.,κατασκευήκαινούργια,σεπολύκαλήτιμή,
μόνο400€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24008-ΚέντροκοντάστηνΕδέσσης
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητακατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας70τ.μ.Ισόγειο.Α-
ποτελείταιαπό1Χώροενιαίο,μεA/C-Ενοίκιο:
250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ:106990ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ΠωλείταιΔι-

αμέρισμαΙσόγειο91τ.μ.καθ.με2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,κατασκευήςτου
1988,σεπολύκαλήκατάσταση,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιόλουστουςχώρους,
μερικώςανακαινισμένο,σετιμήπροσφοράςμό-
νο:49.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106848ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας93τ.μ.μικτάκαι
84τ.μ.καθ,2οςόροφος,αποτελείταιαπό2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,χωρίςανελκυστήρα,
έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,ανακαινισμένοκομπλέ,διαμπερές,σε
καλήκατάσταση,ηθέρμανσητουείναιμεσό-
μπαpelletηοποίαμπορείναπαραμείνεικαι
μεκλιματισμό,είναισεπρονομιακήτοποθεσία,
ιδανικόγια ιδιοκατοίκηση,σετιμήπροσφοράς
μόνο56.000€.ΠληροφορίεςστηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:117191ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διατίθεται ένα
διαμέρισματων100τ.μ.,κατασκευής1983,με3
υ/δ,1οςόροφος,θέαμεφόντοτονκάμπο,είναι
μερικώςανακαινισμένο,έχειατομικήθέρμανση
πετρελαίου,υπάρχεικαιδυνατότηταστάθμευ-
σηςτουαυτ/του,σετιμήπροσφοράς90.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.,κα-
τασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,
μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογασυντηρη-

μένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορθολογικά
καιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρμανση,με
δυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκιήσόμπα(υ-
πάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο ,μεαποθήκη
,μεδύοντουλάπες,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπωσιακοίχώροι
υποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,μεδύομπάνια,
διαμπερές,σετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο
130.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14674ΡΑΧΗ,σπάνιαΒίλατριώνε-
πιπέδων352τ.μ.,κατασκευή1981,αποτελείται
απόυπόγειο , ισόγειοκαι1οόροφο ,πολύ
καλά διατηρημένη ,σεπολύσπάνιοφυσικό
περιβάλλον,ποιοτικήκατασκευήτόσοοιεσω-
τερικοίτηςχώροιόσοκαιέξωείναισεάριστη
κατάστασηφροντισμένοιαπόνοικοκύρηδες ,
οιχώροιτηςμέσαπολύλειτουργικοί,μεπολλές
ντουλάπες,μεδύοπάρκινγκστεγασμέναέξω
,πωλείταισετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο
325.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Υπόδειξη
μόνοσεπραγματικόενδιαφέρον.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας ,πω-
λείταισπάνιαΒίλασυνολικά377τ.μ., σετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση,
πολύαυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,γεω-
μετρικάδομημένη,γιαπολύπολύαπαιτητικούς
αγοραστές.ΠρόκειταιγιαμίαΜεζονέταδύοεπι-
πέδωνσυνολικά207τ.μ.καιένανξενώναστο
υπόγειο /ισόγειο70τ.μ.μεαποθήκες ,λεβη-
τοστάσιο καιδιπλόπάρκινγκενσωματωμένο
άλλα100τ.μ..Μεαρμονικέςαναλογίεςπαντού,
διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,ψησταριά,ενερ-
γειακότζάκικαιάλλαδύογκαράζέξωσκεπαστά
,έχειντουλάπεςσεόλαταυ/δ,διαθέτειδρύινα
δάπεδασταυπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευ-
κόμάρμαροΒεροίαςστοσαλόνι ,συνθετικά
κουφώματα τριπλήςυάλωσηςμεενεργειακά

τζάμιακαιθερμοπρόσοψη10cmπρόσφατη .
Ηθέρμανσηείναιτριώνεπιλογών,πετρέλαιο
ατομικόμελέβηταBuderus,ΛέβηταPellet ,η
Λέβηταμεδεξαμενήυγραερίου. Τοοικόπεδο
μεγάλοστα5680τ.μ.περιφραγμένο,ζητούμενο
τίμημα370.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.Απο-
τελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.117036ΠΩΛΕΙΤΑΙστονπεζόδρομο

τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτητους
,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστασημε
2WCκαιασανσέρ,σεεξαιρετικάσυμφέρουσα
τιμή150.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

μασυνολικήςεπιφάνειας28τ.μ. Ισόγειοκαι
28τ.μ.Υπόγειο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
Είναικατασκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίου,Γωνιακό-Προσόψεως,σε
τιμήπροσφοράς20.000€.

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

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΚατάστημα Ισόγειοσυνολικήςεπιφάνειας
110τ.μ.μικτάκαι89τ.μ.καθ.μεδυνατότητα
δόμησηςκαιμίαςμεζονέταςπάνωαπόαυτό
άλλα127τ.μ.μικτάη114τ.μ.καθ.Αποτελείται
απόένανενιαίοχώροχωρίςκολώνεςμεδικό
τουWC.Είναικατασκευασμένοτο1970-Τιμή
πώλησηςτα130.000€.Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινή-
τουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115505-ΒΕΡΓΙΝΑΠΩΛΕΙΤΑΙκάτω

απότοχωριό,άδειοαγροτεμάχιομεΠομόνα
καιμεεξαιρετικήανοιχτωσιάσυνολικήςεπιφά-
νειας8.500τ.μ.Τιμή:15.000€τελική.

Κωδ:.107102ΠΑΤΡΙΔΑ,ΠωλείταιΑγρο-
τεμάχιοσυνολικήςεπιφάνειας12.770τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο,2οαπότονκεντρικόδρόμο
Βέροιας-Νάουσας,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,σε τιμήπροσφοράςόλομαζίμόνο:
65.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ

πριντουΜπονάνουαριστεράπωλείταιωραι-
ότατοαγροτεμάχιοσεσχήμαορθογώνιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολικής
επιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθωμένο,
μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

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

Κωδ.12763ΣτοΠανόραμαΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο464τ.μ.,εντόςσχεδίου,άρτιο
καιοικοδομήσιμο ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
προςτηΒέροια,γιααπαιτητικούςαγοραστές,
σεάριστοσημείοκαισετιμήπροσφοράς,μόνο
60.000€.¨Έχεικαι ισχύουσαάδειαανέγερσης
γιαδύοΜεζονέτεςέτοιμηηοποίακαιείναιεκτός
τιμής.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναω-
ραιότατοοικόπεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικό
μεσ/δ0,8κατάλληλοκαιγιαοικοδομή , τιμή
πολύκαλήμόνο,50.000€.

Κωδ:12904-ΆγιοςΓεώργιοςΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας863τ.μ.εντός
σχεδίου ,μεσ/δ0,8σε τιμήευκαιρίαςμόνο
14.000€.

Κωδ:12917-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-
δοσυνολικήςεπιφάνειας1336τ.μ.εντόςσχεδί-
ουπόλεωςτιμή:60.000€.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2.183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην
εκκλησίατουΑγίουΓεωργίου,πωλείταιμεγάλο
χωραφοοικόπεδο6.850τ.μ.,τοοποίοευρίσκε-
ταιστηνεπέκτασητουσχεδίουκαιμάλισταστο
2οστάδιο ,μετατρέπεταισεδύοοικοδομικά
τετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυση,ευρίσκεται
σεδύοδρόμουςκαιπάνωσεάσφαλτο,τιμή
όλοαπό85.000€,τώραμόνο18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΣΠΑΝΙΑΕΥΚΑΙΡΙΑΚωδ:14213-ΠΑΝΟ-

ΡΑΜΑΒέροιαςΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότη-
ταΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.
σεδύοεπίπεδα,Ισόγειο100τ.μ.καιυπόγειο
τοοποίοαπότηνκάτωμεριάείναι ισόγειομε
βεράνταεμπρόςκαιπίσωσεοικόπεδο384τ.μ.
Αποτελείταιαπό4Υπνοδωμάτια ,και2WC.
Είναικατασκευασμένητο1991καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κήπο,Διπλάτζάμια.
Τιμή:125.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση
οδοντιατρείο,πλήρωςεξο-
πλισμένο, ανακαινισμένο,
στο κέντρο της Βέροιας,
μεμεγάλοενεργόπελατο-
λόγιο. Συζητείται διακανο-
νισμός.Τηλ.επικοινωνίας:
6948690414.

ENOIKIAZETAI
Παστέρ8,διαμέρισμαρετιρέ,1ΔΧΛΚπλήρως

επιπλωμένο (δωμάτιο κομπλέ, κουζίνα με ηλε-
κτρικό κουζινάκι,ψυγείο) με κεντρικήθέρμανση
και κλιματιστικό, θερμοηχομόνωση, κουφώματα
μεδιπλόυαλοπίνακα(από01/12/2021).Πληρο-
φορίεςστοτηλ.2231024939,6973015833(από
8π.μ.–13.00μ.μ.και15μ.μ.–20.00μ.μ.).



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ENOIKIAZONTAI Γραφεία

61, 37 και 30 τ.μ. ανακαινι-

σμένα στο κέντρο της πόλε-

ως, και ολόκληρος όροφος

240 τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή

6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπό-
λεως35, χώρος 90 τ.μ.περί-

που,με3χώρουςκαι κουζινα,

W.C.,γιαεπαγγελματικήχρήση

ήγιαδιαμέρισμα,3οςόρ.Τηλ.:

6932471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γυναίκα για
βαριά εργασία σε σπίτι να

βοηθάειΑμΕΑ.  Τηλ.: 6986

413837.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςλογι-
στηρίου.Αποστολήβιογραφι-

κώνστοe-mail: regivanelle@

gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙάνδραςήγυ-
ναίκαγιαεργασίασεπρακτο-

ρείο ΟΠΑΠ στη Βέροια για

πλήρη απασχόληση. Τηλ.:

6944599858.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοη-
θόςγια τηΒέροια.Πληρ. τηλ.:

2331125374.Ώρεςγιαπληρο-

φορίες:6.00π.μ.-9.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ: 1) Μηχανικός

αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος

αυτοκινήτων απο επιχείρηση

στη Βέροια για πλήρη απα-

σχόληση. 2)Οδηγός ταξί για

πλήρη απασχόληση. Τηλ. ε-

πικοινωνίας: 2331071553 &

2331062900.Ώρες επικοινω-

νίας::9:30με18:30.

ZHTEITAI κοπέλα και άν-

δρας, από 25 – 40 ετών, για

εργασία σεΠρατήριοΥγρών

Καυσίμων, με πλήρη απα-

σχόληση.Ώρες επικοινωνίας

17.00έως21.00καιστοτηλ.

6977207525.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ80τ.μ2ΔΣ-ΚΑ/Cμεκοπλαμ,πορταασφ.77000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦΜΕ
ΩΡ/ΣΗ90000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ74+3τ.μαποθ2Δ-Σ-ΚΙσογειο+θεσηαυτ.με
χρησηαυλης21000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση,Α.Θ.66500€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.14000€
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΒΙΛΛΑ350τ.μΔ/σηΝοσοκομειουμε2,5στρ.κηπο340000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ40000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ος-4οςκαινουρια101κ114τ.μημιτελη75000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενο1Δ-ΣΚ-αποθκηπος
400€μετηνθερμανση.
ΚΕΝΤΡΟΕπιπλωμενοστουντιο7οςοροφοςμονωμενο150€
ΠΡΟΣΠΑΤΡΙΔΑΜονοκατοικια100τμ2ΔΣΚΚοπλαμ,μεπελετ+
πετρελαιο300€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΑνακαινισμενηΓκαρσονιεραμεA/C1ΔΣΚ250€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣΠανοραμικοοικ.700τ.μΕΥΚΑΙΡΙΑ22000€

ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκροδακινα12000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.122000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο14000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο10στρσεασφαλτομεκτισματα
σοβαρεςπροτασεις
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστιντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΑΓΟΡΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΕΜΕΓΑΛΗΠΡΟΣΟΨΗ180+180+40
παταρι3500€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΛ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥκαταστημα55τ.μ
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΚΟΠΑΝΟΣενοικιάζονταιδύοεπαγγελματικοίχώροιαπό350
τ.μ.οκαθέναςμεδυνατότηταναγίνειέναςχώρος,στονπεριφε-
ρειακόδρόμοΚοπανού,δίπλαστοβενζινάδικοΣαρδέλη,με5μ.
καθαρόύψος,χωρίςεσωτερικέςκολώνεςκαιπεριφραγμένηαυ-
λή600τ.μ.Τιμή1,00ευρώτοτετραγωνικό.Τηλ.:6944687267
&2332041088.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση(ταβέρνα),ενενεργεία,στοκέ-
ντρο τηςΒέροιας,μεπλήρη εξοπλισμό, λόγωσυνταξιο-
δότησης.Ηεπιχείρησηλειτουργείτατελευταία10χρόνια
μεσταθερήπελατεία.Πληρτηλ.:6973227071.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΗΡΑ ΕΠΕ

Ηεταιρίαεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςφρούτωνκαιλαχα-
νικώνΗΡΑΕΠΕμεέδρατηνΗμαθία (7,5χλμ.Βέροιας-Νάου-
σας)ζητάειγιαάμεσηπρόσληψη:

-Εργάτες–Εργάτριεςγιατοσυσκευαστήριο
-Επιστάτη–ΥπεύθυνοΠαραγωγής
-Μηχανικό–Μηχανοτεχνίτη
-ΧειριστήΜηχανημάτωνΣυσκευασίας
Οι θέσεις αφορούνπλήρη απασχόληση.Θα εκτιμηθεί η ε-

μπειρίασεαντίστοιχεςθέσεις.
Γιαπληροφορίεςστοτηλ.επικοινωνίας:

2331093066,6974020056
Γιααποστολήβιογραφικώννααναγράφεταιηθέσηερ-

γασίαςστο:e-mail:info@irafruit.gr

ΗεταιρείαΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ επιθυμεί ναπροσλάβει
άμεσα2Ηλεκτρολόγουςκαι1Ηλεκτρονικόγια το τμήμα
συντήρησηςτηςπαραγωγής.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ

12οχλμ.Βέροιας–Νάουσας,59200Νάουσα
Τηλ.:2332042412

E-mail:hr@daiosplastics.com

ΟΑ.Σ. «Ο ΖΥΓΟΣ»  στον
Άγιο Γεώργιο Βέροιας ζητάει να
προσλάβει για την χειμερινήπε-
ρίοδο:

1) εργάτες-εργάτριες διαλογη-
τηρίουκαι

2)χειριστήκλαρκμεάδειαγια
περίοδο10μηνών

Πληροφορίες και αιτήσεις στα τηλ 2331051093 και 
2331506484, email:aszygos@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλα:σαλόνιμεδύοκαναπέ-
δες και τραπέζι, μεγάλοςμπουφέςμε καθρέφτη,
βιτρίνααντίκα και τραπεζαρία με έξι καρέκλες, όλα
απόμασίφξύλο,σεκαλήκατάσταση.Πωλούνταιό-
λαμαζιήχωριστά.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6981994659.



ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδα ηλικιωμένων  για

όλο το 24ωρο. Τηλ.: 6993

678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή

εμπειρία σε μεγάλα φροντι-

στήρια, παραδίδει μαθήματα

Νεοελληνικής Γλώσσας και

Λογοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄,

Β΄,Γ΄ΓενικούΛυκείουκαιΕ-

ΠΑΛ.Τηλ.6979962003.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφ ικά

είδη της CICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),

καλαθούναμεβάση, τραπε-

ζάκι φαγητού, κάθισμα αυ-

τοκινήτου και 2 ποδήλατα

παιδικάσεπολύκατάσταση,

400 ευρώ όλα μαζί. Τηλ.:

2331062621.

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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ΗΤΟΥΟΤΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
& ΣΙΑΟ.Ε. ζητάΜηχανικό
αυτοκινήτωνγιαπλήρηαπα-
σχόληση.Τηλ.: 2331062780
&6978770066.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΠΑΚΙΑ30τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΚΕΝΤΡΟ22τ.μ.150€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένοπλήρες,
220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ30τ.μ.καινούργιο180€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,240€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,ατομ.λέβητας,280€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένοατομ.λεβητας,280€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ65τ.μ.νεόδμητο,τζάκι,330€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.15ετίας,320€
ΕΛΙΑ110τ.μ.καλό420€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,400€
ΕΛΙΑ110τ.μ.κεντρικήθέρμανση260€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ200 τ.μ. επιπλωμέ-
νο,καλό,350€
ΠΑΝΟΡΑΜΑΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 τ.μ. τζάκι,ατομ.
λέβητας,κλίμα600€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο34.000€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,18.000€
ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ65+65τ.μ,σε2ορόφους35.000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.33.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίας65.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.48.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.καλό,62.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.μεαποθήκη75.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύκαλό85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ85τ.μ.μεθέσηστάθμευσης,85.000€

ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ87τ.μ.διαμπερές55.000€
ΚΤΕΛ90τ.μ.καλόευκαιρία25.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.καινούργιο85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ90τ.μ.μεβεράντα37.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.55.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.15ετίας68.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ100τ.μ.28.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.μεθέα50.000€
ΓΗΠΕΔΟ95τ.μ.7ετίας95.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ107τ.μ.καινούργιο130.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.αποθήκη,γκαράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,130.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ115τ.μ.57.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.140.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ130τ.μ.καινούργιο120.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.μεαποθήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ140τ.μ.5ετίας100.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 145 τ.μ. 10ετίας με 2wc γκαράζ,
185.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ150τ.μ.καινούργιο150.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ50τ.μ.σεοικόπεδο460μέτρων,
16.000€

ΜΕΛΙΚΗ35τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,18.000€
ΦΑΝΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε οικόπεδο 250 μέτρων,
30.000€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ100τ.μ.40.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,
105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.45.000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ90 τ.μ. 2οροφησεοικόπεδο850μέ-
τρων60.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ107τ.μ.ανακαινισμενησε14στρεμ.
75.000€
ΚΟΡΥΦΗ 120τ.μ. παλαιά σε οικόπεδο 1.000 μέ-
τρων20.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. σε 2 επίπεδα, καινούργια
200.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων
20.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ210τ.μ.2μονοκατοικίες65.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ175τ.μ.μεζονέτασε3επίπεδα150.000€
ΦΥΤΕΙΑ 70+70 τ.μ. σε οικόπεδο 450 μέτρων
150.000€
ΑΣΩΜΑΤΑσεοικόπεδο350μέτρων70.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣημιτελήςοικοδομή125.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων,εξαιρε-

τική,120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,
λουξ,220.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ25τ.μ.καλό,250€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ35τ.μ.πάνωστηνΑριστοτέλους,150€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,800€
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ 400 τ.μ. Ξενοδοχείο εξαιρετικό,
16.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ156μέτρα,πολύκαλό,29.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ400μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα«ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημε-
ρίδας (για μόνιμηαπασχόληση).Πληροφορίες
εργάσιμέςημέρεςκαιώρες.Τηλ.:6974030005.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  HYUNDAI
Accent αγορασμένο α-
πό εταιρία τον Οκτώβριο
του 2001, 1.341 κυβικά,
109.400 χιλιόμετρα, βενζι-
νικόνητοσε καλή κατάστα-
ση.Τιμήσυζητήσιμη.Πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο:
6980137147.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα46τ.μ.,επίτηςοδούΕλ.Βενιζέ-
λου,περιοχήΑγίουΑντωνίου,Βέροια. 1ος όροφος, οικο-
δομής 1964, τριώνορόφωνυπέρ ισογείου,προσόψεως,
χωρίςασανσέρ.Ξεχωριστοίχώροιγια:κουζίνα,έναυπνο-
δωμάτιο,σαλόνι,χωλ,μπάνιο.ΗπρόσοψηεπίτηςΒενιζέ-
λουδιαθέτειμπαλκόνιστοοποίοβλέπουνέναπαράθυρο
καιμίαμπαλκονόπορτα.35.000ευρώ.Χρίζειανακαίνισης.
Τηλέφωναεπικοινωνίας:6974191579,6973015833.



Στην υπογραφή σύμβασης για το έργο με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ. ΒΕΡΜΙΟΥ» προχώρησε την Τρίτη 16 Νοεμ-
βρίου 2021 ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Αλέξανδρος Τσαχουρίδης και ο κ. Δημή-
τριος Δημολιάρας, νόμιμος εκπρόσωπος της ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., που 
εδρεύει στην Πατρίδα Ημαθίας.

Ο Δήμος Βέροιας ως φορέας υλοποίησης και κύριος του έργου υπέγραψε τη σύμβαση για 
την εκτέλεσή του από τον ανάδοχο που περιλαμβάνει κατασκευή μικρού δικτύου όμβριων υ-
δάτων το οποίο προβλέπεται να παραλάβει το μεγαλύτερο ποσοστό των υδάτων. 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων που 
παρατηρούνται στην κεντρική οδό (είσοδος από Βέροια) στο ύψος της πλατείας.

Με τρία νέα απορριμματοφόρα 
ενισχύονται 

οι Υπηρεσίες καθαριότητας 
του Δήμου Αλεξάνδρειας

 Υπογράφηκε, από το Δήμαρχο Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρίνη, η σύμβαση για τη 
προμήθεια τριών υπερσύγχρονων καινούριων απορριμματοφόρων, προϋπολογισμού, 
721.556,00 ευρώ, ενισχύοντας την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Αναλυτικά, ο στόλος του Δήμου ενισχύεται με δύο απορριμματοφόρα οχήματα τύπου 
πρέσας (χωρητικότητας 16 κ.μ. & 22 κ.μ.), και ένα απορριμματοφόρο όχημα πλάγιας 
φόρτωσης (χωρητικότητας 22 κ.μ.).

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας μετά την υπογραφή της σύμβασης έκανε την παρακάτω 
δήλωση:

“Η προσθήκη των καινούριων απορριμματοφόρων είναι σημαντική για πολλούς λό-
γους. Ενδυναμώνει την υπηρεσία καθαριότητας, βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας των 
εργαζομένων, αναβαθμίζει την ποιότητα της ζωής όλων μας, επικουρεί στην προστασία 
του περιβάλλοντος και συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της εικόνας του Δήμου 
μας”.
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P Ο Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία 
ως ο πρωθυπουργός που μας ανάγκασε να 
παίρνουμε στη δουλειά καφέ απ’ το σπίτι…

 
P Πάλι καλά, θα μου πείτε. Παλαιότερα φεύ-

γαμε με μποξά.
 
P Κανονίστε τώρα να μας ζητάνε σύντομα 

και πιστοποιητικά απογραφής για να πιούμε 
έναν καφέ έξω.

 
P Να έδιναν την απογραφή στις εισπρακτι-

κές, να βγαίναμε τέσσερα εκατομμύρια.
 
P Γυναίκα ρώτησε σε απογραφέα για 

ποιον λόγο τη ρωτάνε πόσα παιδιά έχει. «Θα 
μου τα πάρετε;» είπε με ύφος. Πάρτε τα όσο 
είναι καιρός.

 
P Ο άλλος έγραψε στο facebook πομπωδώς 

ότι 96χρονος πέθανε μία μέρα μετά που έκανε την 
απογραφή. Ζούμε μεγάλες στιγμές.

 
P Η άλλη ρώτησε να μάθει τι ρωτάνε στην 

απογραφή και μια φίλη της ψάχνει να βρει τα 
SOS.

 
P Να δεις που για όλα φταίνε αυτά τα… εμε-

ρενέγια.
 
P Ενάμιση μήνα σε ΜΕΘ με κορωνοϊό ο 

Βασίλης Λεβέντης. Ναι! Μια απλή γριπούλα 
είναι λεβέντες μου.

 
P Ένας τύπος στην Καρδίτσα, πάει και κάνει 

rapid και βγαίνει θετικό. Μετά από λίγες ώρες 
μέσα στο σούπερ μάρκετ τον βλέπουν οι νοση-

λεύτριες που του έκαναν το τεστ και ενημερώνουν 
τον υπεύθυνο. Φωνάζει αυτός στα μεγάφωνα: 
«Παρακαλείται ο κύριος που είναι θετικός να πε-
ράσει έξω από την πίσω πόρτα». Βγήκαν άλλοι 
εννιά!

 
P Ο Γολγοθάς ήταν μικρός.
 
P Οροφή σχολείου κατέρρευσε στο Λονδίνο. 

Μπα; Κτίζουν κι εκεί εργολάβοι από τις Συκιές;
 
P Ο Εμανουέλ Μακρόν άλλαξε την από-

χρωση του μπλε στη σημαία της Γαλλίας σε 
πιο βαθύ. Εδώ όλη η Ελλάδα είναι μπλε.

 
P Γεννηθήκαμε με την Εμμανουέλα και πε-

θαίνουμε με Εμανουέλ.

 
P Ευτυχώς σύμφωνα με νέα έρευνα οι 

Έλληνες είμαστε πρώτοι σε εργατικότητα 
στην Ευρώπη και κάποια στιγμή θα αποζημι-
ωθούμε. Από τον ΕΛΓΑ.

 
P Και:
 Μια μέρα ένας άνδρας γυρνά και λέει πονηρά 

στην γυναίκα του:
– Αγάπη μου, λέω να αλλάξουμε στάση σήμε-

ρα…
Και απαντά η γυναίκα του:
– Πολύ ωραία ιδέα. Εσύ θα σιδερώσεις όλα τα 

ρούχα και εγώ θα πίνω μπίρες, θα τρώω πίτσες, 
θα βλέπω ματς και θα... πέρδομαι ασυστόλως!

Κ.Π.

Υπογραφή σύμβασης 
για αντιπλημμυρικές 

παρεμβάσεις σε κεντρικές 
οδούς του Σελίου
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