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Ξεκίνησε από χθες Δευτέρα η 
«κυκλική βόλτα» στο Φράγμα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΗΜΑΘΙΑΣ: 

Επισκέψιμοι και πάλι από 
χθες οι αρχαιολογικοί χώροι

Κλειστά σήμερα, Γυμνάσιο 
και Λύκειο Μακροχωρίου, 

λόγω διακοπής νερού
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19 ΜΑΙΟΥ 1919 
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ

Ομοιότητες 
και διαφορές των 

γενοκτονιών 
Αρμενίων

 και Ελλήνων
Γράφει ο Παναγιώτης 

Παπαδόπουλος

19 Μαΐου
Ημέρα Μνήμης της 
Γενοκτονίας του 

Ποντιακού Ελληνισμού
Νίκος Καπετανίδης 
ο Εθνομάρτυρας

Του Μάκη Δημητράκη 

Αντίο Τζίμη...
Πλήθος 
κόσμου 

«αποχαιρέτησε» 
τον Δημήτρη 

Γκίμα

ΚΑΠΑ Δήμου 
Βέροιας: 

Ανακοίνωση 
για την 

λειτουργία των 
αθλητικών 

εγκαταστάσεων

Η εταιρεία 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 

με έδρα τα Γιαννιτσά , στα πλαίσια
 επενδύσεων και ανάπτυξης 

των παραγωγικών της δραστηριοτήτων, 
αναζητά μηχανικούς – τεχνικούς 

και χειριστές κλαρκ με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2382022064
Email: personnel@pavlides-group.gr
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Απλώνονται τα τραπεζάκια 
και με το γράμμα

του νόμου… 
  Τελικά η κυβέρνηση προχωρά στον αρχικό σχεδιασμό 
της για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
με την επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων έως και 100% 
στους κοινόχρηστους χώρους. Φυσικά κάνει λόγο για 
σεβασμό στους πεζούς και στα ΑΜΕΑ, ωστόσο τι θα 
συμβεί με τα εμπορικά καταστήματα που θα βρίσκονται 
παραπλεύρως ; Όσο για τους καταστηματάρχες που δεν 
έχουν την τύχη να βρίσκονται μπροστά σε πλατεία και 
να έχουν «άπλα», τους δίνει μια έκπτωση έως 50% στα 
δημοτικά τέλη, που υποθέτουμε ότι είναι ψίχουλα 
μπροστά στην «χασούρα» και τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
που θα δημιουργηθεί με την εφαρμογή του μέτρου. 
Η φτώχια φέρνει γκρίνια λέει ο σοφός λαός, και όταν 
βλέπει τον ανταγωνιστή να απλώνει τα τραπέζια και 
αυτός δεν επιτρέπεται να βάλει ούτε επιπλέον καρέκλα, 
θα υπάρξουν σίγουρα παρατράγουδα… Γιατί νομίζουμε 
ότι μετά την εφαρμογή θα πρέπει να εξετάσουν και πάλι 
το θέμα επιλογής και των διαχωριστικών;

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ
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Διαψεύδουν σενάρια
περί ανασχηματισμού

Γράφαμεσεπροηγούμενοφύλλογιαδεχόμενοανασχη-
ματισμό τον ερχόμενο μήνα, κάτιπουακουγόταν αρκετά
τοντελευταίοκαιρό.Ωστόσο,κυβερνητικέςπηγέςδιαψεύ-
δουναυτά τασενάρια, επισημαίνοντας ταπολλάανοιχτά
ζητήματααλλά και τα υψηλάθετικάποσοστά για την κυ-
βέρνησησεόλεςτιςμετρήσεις.

«Ηκυβέρνησηλειτουργείκαλάκαιαποδοτικά.Ανασχη-
ματισμός ενμέσωκρίσηςδεν γίνεται.Οι υπουργοί έχουν
πολλήδουλειά να κάνουν και οφείλουνόλοι ναασχολού-
νται με το έργο τους κι όχι με σενάρια ανασχηματισμού
πουλειτουργούναποπροσανατολιστικάγιατοέργοτηςκυ-
βέρνησης»,ανέφερεσύμφωναμετιςκυβερνητικέςπηγές,
σεσυνεργάτεςτουοΚυριάκοςΜητσοτάκης.

Όλοιυποστηρίζουνότιτοενδιαφέροντουπρωθυπουρ-
γού είναι στραμμένο στην αντιμετώπιση τηςπανδημίας,
στην επανεκκίνηση του τουρισμού και συνολικότερα της
οικονομικής δραστηριότητας και στην αντιμετώπιση των
προβλημάτωναπασχόλησηςώστεναπεριοριστείηαπώ-
λειαθέσεωνεργασίας.Καιγιαυτόθέλειπροσηλωμένους
τουςυπουργούςκιόχινακυκλοφορούνονόματαστησε-
ναριολογία…

Προφανώς είναι θέμαψυχολογίας, ακόμα και για την
κυβέρνηση!

Ξεκίνησε από χθες Δευτέρα η «κυκλική βόλτα»
στο Φράγμα

Η διαδρομή γύρω
από την τεχνητήλίμνη
στοΦράγματουΑλιάκ-
μονα είναι από τα α-
γαπημένασημείαπολ-
λώνΒεροιέων, για να
κάνουν περπάτημα ή
ποδήλατο και μάλιστα
κοντάσεένατοπίοιδι-
αίτερηςφυσικήςομορ-
φιάς.Λόγω τωνπερι-
ορισμών που ίσχυαν
όλο αυτό το διάστημα
για να αποφεύγεται ο
συγχρωτισμόςτωνπο-
λιτώνηΔΕΗπουείναι
υπεύθυνηγιατιςεγκα-
ταστάσεις είχε κλείσει
τηνπρόσβαση.Όπως
ενημερωθήκαμεαπόχθεςΔευτέραηΔΕΗάνοιξετιςεγκαταστάσειςπροςτοκοινόκαιπλέονμπορείτενααπολαύσετε
τηνεξαιρετικήδιαδρομήγύρωαπότηνλίμνη.Φυσικάεκτόςαπότιςαποστάσειςασφαλείαςπουπρέπεινακρατάτε
λόγωκορωνοϊού,μηνξεχνάτεκαιτηνπροστασίααπότονήλιοπουείναιιδιαίτερακαυτόςαυτέςτιςημέρες.

Παραμένουν 
κλειστές παιδικές 

χαρές
του Δήμου 
Βέροιας

ΑπότηνΔ/νσηΠεριβάλλοντος-Κα-
θαριότητας- Πολιτικής Προστασίας
υπενθυμίζεται ότι οι Παιδικές Χαρές
τουΔήμουΒέροιαςπαραμένουνκλει-
στές,λόγωτηςπανδημίαςτουκορω-
νοϊού. Γι αυτόπαρακαλούνται οι γο-
νείς ναφροντίζουνγια την εφαρμογή
του μέτρου, για την μη διάδοση της
νόσου μέσω τουσυγχρωτισμού των
παιδιώντους.

Κλειστάσήμερα,
ΓυμνάσιοκαιΛύκειο
Μακροχωρίου,
λόγωδιακοπής

νερού
Διακοπή νερού θα γίνει σήμεραΤρίτη,

απότις 9:00έωςτις14:30,σεόλητηΔη-
μοτικήΚοινότηταΜακροχωρίου τουΔήμου
Βέροιας, λόγω εργασιών αποκατάστασης
σεβλάβεςστοδίκτυούδρευσηςτηςΚοινό-
τητας.Λόγωτηςδιακοπήςνερούοδήμαρ-
χος Βέροιας αποφάσισε και την διακοπή
τωνμαθημάτωνγιασήμερα,στοΓυμνάσιο
καιστοΛύκειοΜακροχωρίου.

ΜιαατυχήςσυνέντευξηΤύπου,μιαευρείασύσκεψη
καιένασυλλαλητήριοεκπαιδευτικών

Ατυχήςηχθεσινή συνέντευξηΤύπου
του  Συλλόγου ΕκπαιδευτικώνΠρωτο-
βάθμιαςΕκπαίδευσηςΗμαθίαςγιατοΠο-
λυνομοσχέδιο τουΥπουργείουΠαιδείας
καιτιςκάμερεςστασχολείαπουδόθηκε
το πρωί στην πλατείαΔημαρχείου. Κι
αυτό γιατί  παραβρέθηκαν μόνο η αντι-
πρόεδροςτουΣυλλόγουΆνναΚοκοζίδου
(ΑγωνιστικήΣυσπείρωση), οΚωνσταντί-
νος Χρυσικόπουλος, μέλος τουΔΣ του
Συλλόγου (ΔΑΚΕ) οι οποίοι μίλησαν για
τα παραπάνω θέματα και η Περιστέρα
Κάτανα(ΔΗΣΥ).

Την απουσία τουπροέδρουΔ.Πυρι-
νού,παράτηνομόφωνηαπόφασηόπως
είπε,  έθιξε η κ. Κοκοζίδου, και γι αυτό
τοποθετήθηκεκυρίωςωςμέλοςτηςΑγω-
νιστικήςΣυσπείρωσης.

Γιααπόσυρσητουνομοσχεδίουέκανε
λόγοο κ. Χρυσικόπουλος, ζητώνταςδι-
άλογομετοΥπουργείοΠαιδείαςενώτά-

χθηκεκατάτηςκάμεραςστηντάξηκαιτέλος,ταπαρόνταμέλητουΣΕΠΕ,ανανέωσαντοραντεβούτουςγιασήμεραΤρίτη
στις7.00μ.μ.στηνπλατείαΔημαρχείου,στοπρογραμματισμένοεκπαιδευτικόσυλλαλητήριο.

Παράλληλαχθεςτοαπόγευμα,γιαταίδιαθέματα,έγινεευρείασύσκεψηστοαμφιθέατροτου16ουΔημοτικούΣχολείου
Βέροιας,μεταξύΕΛΜΕ-ΣΕΠΕκαιΟμοσπονδίαςΕνώσεωνΓονέωνκαιΚηδεμόνωνΗμαθίας,γιατιςπεραιτέρωκινήσεις
τηςεκπαιδευτικήςκοινότητας.

Τώρα
πουανοίγειηεστίαση,

μετατραπέζια
αραία-αραία,αφήνουμετοελληνικό
σύστημα,τύπουπιάνωδύοώρες
τηνκαρέκλαγιαένανκαφέ…

Νακάτσουμεόλοι!!!
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Συνελήφθη για σωματική βλάβη κατά του γείτονά του και πυροβολισμούς στον αέρα 
Συνελήφθη στις 17 Μαΐου 2020 το πρωί σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας και της Ομάδας Πρό-

ληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς σύμφωνα με καταγγελία ημεδαπού γείτονα του, προχθές το βράδυ, μετά από 
διαπληκτισμό, εκσφενδόνισε σε βάρος του διάφορα αντικείμενα, με αποτέλεσμα τον 
τραυματισμό του. Επίσης με κυνηγετική καραμπίνα που κατείχε παράνομα προέβη σε 
πυροβολισμούς στον αέρα.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία κυνηγετική καραμπίνα με αποξεμέ-
νο τον αριθμό σειράς και 8 κυνηγετικά φυσίγγια. Στην αυλή του σπιτιού του εντοπίστη-
καν 9 χρησιμοποιημένα κυνηγετικά φυσίγγια, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Συνελήφθη  για κατοχή ναρκωτικών και μετακίνηση εκτός νομού
Συνελήφθη στις 16 Μαΐου 2020 το απόγευμα σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνο-

μικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυ-
νομίας Ημαθίας, ημεδαπός άνδρας, καθώς σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε όχημα 
που οδηγούσε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ποσότητα ηρωίνης βάρους 9,8 
γραμμαρίων. Επίσης του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο των 150 ευρώ για μετακίνηση 
εκτός Περιφερειακής Ενότητας, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της διάδο-
σης του νέου κορωνοϊού. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας.

Μήνυμα  Αντιπεριφερειάρχη για 
τη Γενοκτονία των Ποντίων

Η 19η Μαΐου αποτελεί ημέρα Μνήμης 
και Τιμής για τη Γενοκτονία των Ποντίων 
στο σύνολο του Ελληνισμού.  Πρόκειται 
για μια μαύρη σελίδα της παγκόσμιας 
ιστορίας, για ένα φρικτό και προσχεδια-
σμένο έγκλημα καθώς 353.000 Πόντιοι 
έπεσαν θύματα μιας συστηματικής προ-
σπάθειας εξόντωσης του ελληνικού στοι-
χείου της περιοχής του Πόντου, μέσω 
μαζικών εκτελέσεων, βίαιων εκτοπισμών 
και πρωτοφανών αγριοτήτων. 

Έχουμε καθήκον να τιμούμε διαρ-
κώς τα θύματα της Γενοκτονίας, έχουμε 
χρέος να παραμένει άσβεστη η μνήμη 
της, οφείλουμε να θυμόμαστε για να μην 
ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές και ο αγώνας για την επίσημη διεθνή ανα-
γνώρισή της, πρέπει να είναι διαρκής μέχρι να έλθει η δικαίωση, μέχρι 
να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Κώστα Καλαϊτζίδης
Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας 

Μήνυμα για την Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία 
των Ελλήνων του Πόντου 

«Η 19Η Μαΐου είναι ημέρα εθνικής μνήμης και θλίψης, ημέρα απόδοσης φόρου τιμής προς τον Ποντιακό 
Ελληνισμό. Είναι εθνική και ιστορική υποχρέωση όλων μας να θυμόμαστε και να τιμούμε τη σημερινή μέρα, 
να μη ξεχάσουμε ποτέ την τραγωδία της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 

Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για τους προγόνους μας που χάθηκαν τόσο άδικα στο βω-
μό του τουρκικού εθνικισμού και της μισαλλοδοξίας που χαρακτήριζε το κεμαλικό καθεστώς. 

Για πολλούς από εμάς, οι προσωπικές αφηγήσεις των γονιών και των παππούδων μας παραμένουν 
νωπές, κρατώντας άσβεστη τη μνήμη των νεκρών της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου αλλά και του 
άγριου ξεριζωμού όσων κατάφεραν να γλυτώσουν τη σφαγή.  

Αντίστοιχα, έχουμε εμείς οι ίδιοι πλέον το χρέος να μεταφέρουμε τις αφηγήσεις αυτές προς τις νεότερες 
γενιές ώστε να κρατήσουμε ζωντανή τη συλλογική μνήμη, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τα χιλιάδες θύματα 
της ποντιακής γενοκτονίας. 

Σήμερα 101 χρόνια μετά, ψύχραιμα, αντικειμενικά και χωρίς αισθήματα εκδίκησης θα πρέπει να διδαχθούμε από την ιστορία και να δι-
εκδικήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου με σκοπό την αποκατάσταση της 
ιστορικής αλήθειας και της διεθνούς νομιμότητας. 

Οι Πόντιοι αλλά και όλοι οι Έλληνες δεν πρόκειται να ξεχάσουμε ούτε να σταματήσουμε τον αγώνα για την αναγνώριση της Γενοκτονίας 
όσα χρόνια κι αν περάσουν. Μόνο τότε θα δικαιωθεί η θυσία των προγόνων μας.

Αιωνία η μνήμη όλων των θυμάτων της Γενοκτονίας».   
Κωνσταντίνος  Βοργιαζίδης

Δήμαρχος  Βέροιας

Τι προβλέπει η τροπολογία για τα 
τραπεζοκαθίσματα που μπαίνει σήμερα στη Βουλή

 Τη ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα 
επέκτασης στα καταστήματα υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) να ανα-
πτύξουν τα τραπεζοκαθίσματά τους 
σε κοινόχρηστους χώρους, καταθέτει 
με τροπολογία σήμερα  στη Βουλή ο 
υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεο-
δωρικάκος. Η τροπολογία θα κατατε-
θεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου 
Τουρισμού «Ειδικές μορφές τουρι-
σμού και διατάξεις για την τουριστική 
ανάπτυξη».

Με τις ρυθμίσεις που προβλέπει η τροπολογία, 
και θα ισχύσουν έως 31 Δεκεμβρίου 2020, στόχος 
είναι ο περιορισμός των επιπτώσεων, στα καταστή-
ματα εστίασης, από τα μέτρα που έχουν επιβληθεί 
για την αποτροπή της πανδημίας του covid-19.

Με την τροπολογία, δίνεται η δυνατότητα επέ-
κτασης, ατελώς, έως και 100% του κοινοχρήστου 
χώρου που αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα, εφό-
σον αυτό είναι δυνατόν και υπό την προϋπόθεση της 
εξασφάλισης ακώλυτης διέλευσης των πεζών και των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους, υπό 
προϋποθέσεις, να πεζοδρομούν για ορισμένες ώρες 
ή και ολόκληρη την ημέρα, συγκεκριμένους δρόμους 
προκειμένου να δώσουν περισσότερο χώρο για την 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα εστί-
ασης, ή να δημιουργούν διαδρόμους κίνησης πεζών, 
ποδηλάτων ή διαδρόμους ήπιας κυκλοφορίας.

Σε περιπτώσεις παραβάσεων, όπως επί παρα-
δείγματι αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώ-
ρου, επιβάλλονται πρόστιμα ίσα με το ανάλογο τέλος 
του χώρου της παράνομης χρήσης και σε περίπτω-
ση υποτροπής έως και τρίμηνη αφαίρεση της άδειας 
του καταστήματος.

Για τις περιπτώσεις των καταστημάτων που δεν 
είναι εφικτή η παραχώρηση επί πλέον χώρου δίνεται 
η δυνατότητα στους Δήμους να μειώνουν τα τέλη 
έως και σε ποσοστό 50%.

Οι ρυθμίσεις που θα κατατεθούν είναι οι εξής:
1. Έως 31.12.2020, με απόφαση της αρμόδιας 

για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου υπη-
ρεσίας του οικείου δήμου, υπό την επιφύλαξη του ν. 
3028/2002 (Α’ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 
διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν 
του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια 
χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινό-
χρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, 
ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε συνεχόμενο ή μη 
της υφιστάμενης παραχώρησης κοινόχρηστο χώρο, 
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δι-
καιουμένων της χρήσης αυτού. Ο παραχωρούμενος 
χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του 
χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός 
για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθι-
σμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη ά-
δεια χρήσης, και πάντως όχι τριπλάσιος από την αρ-
χική παραχώρηση. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά. Προκειμένου περί πλατειών, στις οποί-
ες προβάλλονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος, η πρόσθετη παραχώρηση χώρου γίνεται κατ’ 
εφαρμογή των προβλεπομένων στην παρ. 5 του άρ-
θρου 13 του 24.9/20.10.1958 β.δ.. Προκειμένου περί 
οδών, η παραχώρηση χρήσης τους λαμβάνει χώρα 
ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής 
και αφορά το τμήμα προ των καταστημάτων ή στην 
προβολή αυτών. Για τους λοιπούς κοινόχρηστους 
χώρους ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 
13 του ως άνω β.δ. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μό-
νιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς 
και η εγκατάσταση ηχείων, στο χώρο που παραχω-
ρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

2.Υπό την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 13 
του 24.9/20.10.1958 β.δ., για τη χορήγηση της αδεί-
ας χρήσης πρόσθετου χώρου λαμβάνεται υπόψη, 
ιδίως, η ακώλυτη διέλευση πεζών και οχημάτων, 
καθώς και η προστασία των διαβάσεων των ατόμων 
με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων (ΑμεΑ), 
βάσει των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 52907/2009 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 

(Β’ 2621). Σε κάθε περίπτωση, κατά την ανάπτυξη 
των τραπεζοκαθισμάτων καθώς και οποιωνδήποτε 
κινητών κατασκευών σκίασης σε κοινόχρηστους 
χώρους, η λωρίδα ελεύθερης όδευσης πεζών τουλά-
χιστον ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50μ) 
πρέπει να εξασφαλίζεται και κατά την ανάπτυξη των 
τραπεζοκαθισμάτων. Δεν επιτρέπεται ο παραχωρη-
μένος επιπρόσθετος χώρος που καταλαμβάνουν τα 
τραπεζοκαθίσματα να επικαλύπτει τυχόν κατασκευ-
ασμένο, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
52907/2009 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 2621), 
οδηγό όδευσης τυφλών. Επιπλέον, λαμβάνεται μέ-
ριμνα για την απρόσκοπτη πρόσβαση και λειτουργία 
εγκαταστάσεων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. 
Σε καμία περίπτωση οι προσωρινές διαμορφώσεις 
δεν εμποδίζουν τις εισόδους/εξόδους των παρόδιων 
κτιρίων, των χώρων στάθμευσης των παρακείμενων 
χρήσεων, τις απορροές των ομβρίων και τη διέλευση 
οχημάτων έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται από 
την κείμενη νομοθεσία.

3. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατά 
την παρ. 1 παραχώρηση πρόσθετου χώρου, με 
απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής επέρ-
χεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την 
επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθι-
σμάτων και πάντως όχι άνω του πενήντα τοις εκατό 
(50%).

4. Με απόφαση δημάρχου είναι δυνατή η συγκρό-
τηση συνεργείων ελέγχου για την τήρηση των δια-
τάξεων της νομοθεσίας για τη λειτουργία των ΚΥΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου για τα μέγιστα 
επιτρεπόμενα όρια ηχοστάθμης από τη χρήση μου-
σικής, αποτελούμενα από δημοτικούς υπαλλήλους 
και προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, εφόσον 
λειτουργεί Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας στον 
οικείο δήμο. Ελεγκτικές αρμοδιότητες άλλων Υπηρε-
σιών και Φορέων δεν θίγονται από τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου. Με όμοια απόφαση συγκροτού-
νται συνεργεία από υπαλλήλους του οικείου δήμου 
για την αφαίρεση και περισυλλογή αντικειμένων πά-
σης φύσεως επί του αυθαιρέτως καταληφθέντος κοι-

νόχρηστου χώρου. Στο προσωπικό των συνεργείων 
της παραγράφου αυτής καταβάλλεται αποζημίωση υ-
περωριακής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τη 
νύχτα και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, σύμφωνα με 
τα ισχύοντα στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

5. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης πέραν των 
με την παρ. 1 παραχωρηθέντων κοινόχρηστων χώ-
ρων, επιβάλλεται με απόφαση του δημάρχου σε 
βάρος του παραβάτη πρόστιμο ίσο με το τέλος που 
αναλογεί στην παράνομη χρήση. Με μέριμνα του 
οικείου δήμου απομακρύνονται αμέσως τα επιπλέον 
τραπεζοκαθίσματα ή τυχόν άλλα αντικείμενα. Εφό-
σον βεβαιωθεί δεύτερη παράβαση εντός τριών (3) 
μηνών, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώ-
ρου και επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας 
του καταστήματος για τρεις (3) μήνες.

6. Κατά το διάστημα προσωρινής διακοπής λει-
τουργίας ΚΥΕ για λόγους αναγόμενους σε παρα-
βάσεις της κείμενης νομοθεσίας, δεν είναι δυνατή η 
ίδρυση και έναρξη λειτουργίας άλλου καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ίδια τοποθεσία.

7. Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του οικείου δήμου, η οποία εκδίδεται κατά παρέκ-
κλιση του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας (ν. 2696/1999, Α’ 57) και του άρθρου 225 του 
ν. 3852/2010 (Α’ 87) και ύστερα από μελέτη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η απαγόρευση 
κυκλοφορίας οχημάτων σε δημοτικές οδούς, είτε 
για ορισμένες ώρες της ημέρας είτε για το σύνολο 
της ημέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση 
στάσης και στάθμευσης, υπό την προϋπόθεση α-
κώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και 
διέλευσης/στάσης/στάθμευσης οχημάτων μονίμων 
κατοίκων και ΑΜΕΑ. Με όμοια απόφαση είναι δυνα-
τή η δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης 
πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου 
και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλο-
φορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του 
ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπι-
κές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας. Οι αποφάσεις της 
περίπτωσης αυτής ισχύουν μέχρι 31.12.2020.
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ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6:00, 6:30, 7:15, 8:00, 9:30, 11:00, 

13:00, 14:00, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 
21:00.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ
6:15, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:30, 

13:30, 14:40, 16:00, 17:00, 18:15, 19:30, 
21:00.

ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ
7:00, 7:45, 8:30, 10:20, 12:00, 13:00, 

15:00, 17:30, 19:45, 22:15.

NΑΟΥΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ
6:05, 7:30, 9:00, 10:30, 11:00, 12:30, 

13:30, 16:00, 19:00, 20:35.

ΝΑΟΥΣΑ-ΑΘΗΝΑ 7:25

ΒΕΡΟΙΑ-ΑΘΗΝΑ 8:00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΑΘΗΝΑ  8:30

ΑΘΗΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-
ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ  8:00

Τηλ. Επικοινωνίας Υπεραστικών 
Γραμμών: 2331022342.
6975906066

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

Γράφει ο
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Οι Γενοκτονίες που 
συνέβησαν στον 20ο 
αιώνα τραυμάτισαν σο-
βαρά τους λαούς που 
τους υπέστησαν. Η ε-
ξόντωση των μελών 
μιας φυλής-γένους χω-

ρίς καμία ποινική αιτία παρά μόνο την εθνική  δι-
αφορετικότητα είναι έγκλημα που στρέφεται κατά 
του δικαίου της ανθρωπότητας. Το σημαντικό 
γεγονός που αμαυρώνει την ανθρώπινη ιστορία 
είναι ότι δεν τιμωρούνται από τους Διεθνείς Οργα-
νισμούς. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών(ΟΗΕ)  
Στην καλύτερη περίπτωση υπέκυπτε στις απαιτή-
σεις των ισχυρών δυνάμεων και εξέδιδε κάποιο 
ψήφισμα το οποίο κανείς δεν ελάμβανε σοβαρά.

Οι Έλληνες του Πόντου και γενικά όλης της Μ. 
Α. και της Θράκης υπέστηκαν τα βασανιστήρια και 
κάθε βρομερή βρωμερή πράξη του αρρωστημέ-
νου Τουρκικού καθεστώτος. Οι ποντιακοί σύλλογοι  
στις 19 Μαΐου με την ευκαιρία της 101 επετείου 
της Γενοκτονίας. Θα κάνουν τα μνημόσυνα θα 
τραγουδήσουν τον πόνο και το παράπονό τους 
που δεν δικαιώθηκαν οι προσδοκίες τους  από 
την Ελληνική πολιτεία να τιμωρηθούν οι ένοχοι. 
Πέρασαν 100 χρόνια .Κάθε φορά που δημιουρ-
γούνταν κάποια ευκαιρία, οι αβελτηρίες και το 
φοβικό σύνδρομο των πολιτικών μας δεν επέ-
τρεπε την εθνική συνείδηση να απαιτήσει από το 
τουρκικό κατεστημένο την αναγνώριση. Υπάρχει 
μια δυσαρμονία μεταξύ του Ελληνικού κράτους με 
τους πραγματικούς ρακένδυτους  πρόσφυγες. Η 
Ελλάδα ως επίσημο κράτος ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ 
ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ  ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  ΤΗΣ Μ.Α. 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ. Με την απόφαση της Βουλής 
του 1994  μας έδωσε το δικαίωμα κάθε έτος στις 
19 Μαΐου ότι μπορούμε να προσευχόμαστε για 
την ανάπαυση των  ψυχών των προσφιλών μας 
νεκρών. Δεν είναι αναγνώριση αυτή. Δεν είδα 
σε κάποια πρωτοβουλία μας  την παρουσία της 
ελληνικής πολιτείας. στις προσπάθειές μας των 
σωματείων για την Αναγνώριση. Γι ατό ελάχιστες 
είναι οι χώρες που την αναγνώρισαν την Ελληνική 
Γενοκτονία σε σύγκρισή με των Αρμενίων. 

Στα 101 χρόνια που πέρασαν υπήρξαν ευκαι-
ρίες όταν ακόμα ζούσαν τα φυσικά πρόσωπα της 
Γενοκτονίας ζούσαν ακόμα και τα γεγονότα ήταν 
γνωστά θα μπορούσαμε με ελπίδες να διεκδική-
σουμε την ποινική δίωξη των Τούρκων και Γερ-
μανών  εγκληματιών. Δεν ενδιαφερθήκαμε για την 
ανακάλυψη των Εγκληματιών. Αυτό σημαίνει ένα 
αδικαιολόγητο συγχωροχάρτι και τώρα μόνοι οι 
σύλλογοι κάθε χρόνο τελούν μνημόσυνα ιδιαίτερα 

στις 19η Μαΐου κάνουν τον πόνο τους τραγούδι 
και μέσα από αυτό.  Σημειώνεται ότι καμία πηγή 
δεν αναφέρει αν οι Πόντιοι εξόντωσαν κάποιον 
εγκληματία. Ευτυχώς τα νεαρά παιδιά των Αρμενί-
ων φρόντισαν για την ανακάλυψη και την εξόντω-
ση των Τούρκων εγκληματιών οι οποίοι σήμερα 
όλοι βρίσκονται θαμμένοι με τιμές στην Τουρκία. 
Οι Γερμανοί αφέθησαν ελεύθεροι.  Και οι δύο Γε-
νοκτονίες έχουν το κοινό μεταξύ τους αφού στον 
ίδιο γενέθλιο τόπο υπέστησαν τα μαρτύρια από 
τους ίδιους δυνάστες τους. Διαφέρουν στον τρόπο 
ενέργειας και αντιμετώπισης μετά της Γενοκτονίας. 

 «Ως γενοκτονία των Αρμενίων  αναφέρονται τα 
γεγονότα εξόντωσης Αρμενίων πολιτών της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια του Α Πα-
γκοσμίου Πολέμου. Σφαγές Αρμενίων είχαν γίνει 
και ενωρίτερα επί Σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ, το 
1894-96, με τον αριθμό των νεκρών να εκτιμάται 
μεταξύ 80 και 300 χιλιάδων και τον αριθμό των 
ορφανών παιδιών σε 50.000. Ωστόσο οι πλέον 
εκτεταμένες σφαγές Αρμενίων αποδίδονται στο 
κίνημα των Νεότουρκων (1908-18). Ως έναρξη της 
Αρμενικής Γενοκτονίας συμβολικά θεωρείται η 24η 
Απριλίου του 1915, όταν η ηγεσία της Αρμενικής 
κοινότητας της Κωνσταντινούπολης φυλακίστηκε 
και εκατοντάδες Αρμένιοι της Πόλης απαγχονί-
στηκαν. Θεωρείται μια από τις πρώτες σύγχρονες 
γενοκτονίες. Τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι ο 
αριθμός των νεκρών Αρμενίων ήταν από 600.000 
ως 800.000, ενώ Δυτικές και Αρμενικές πηγές 
ανεβάζουν τον αριθμό των σφαγιασμένων στο 
1.500.000

Η διεθνής αναγνώριση της Γενοκτονίας των 
Αρμενίων Οι χώρες που έχουν αναγνωρίσει επί-
σημα[ την γενοκτονία των Αρμενίων είναι: Αργεντι-
νή  Βέλγιο-Καναδάς Χιλή Κύπρος Ελλάδα Γαλλία 
Γερμανία Ιταλία  Λιθουανία Λίβανος Ολλανδία 
(μαζί με των Ελλήνων και των Ασσυρίων, 2015), 
Γενοκτονία Αρμενίων (το 2018). Πολωνία Ρωσία 
Σλοβακία Σουηδία   Ελβετία Ουρουγουάη Βατικα-
νό Βενεζουέλα Αρμενία Αυστρία (μαζί με των Ελ-
λήνων και των Ασσυρίων)] Βολιβία Τσεχία Συρία 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βραζιλία Βουλγαρία 
Λιβύη Λουξεμβούργο Παραγουάη Πορτογαλία 
Τη Γενοκτονία των Αρμενίων έχουν αναγνωρίσει, 
επίσης, τέσσερις περιοχές της Ισπανίας (Βασκο-
νία, Καταλονία, Βαλεαρίδες Νήσοι, Ναβάρα), η 
Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρειος Ιρλανδία (από τη 
Μεγάλη Βρετανία) και δύο Πολιτείες της Αυστρα-
λίας (Νέα Νότια Ουαλία και Νότια Αυστραλία). 
Στην αναγνώριση από τις Αυστραλιανές Πολιτείες 
(από κοινού με τις γενοκτονίες των Ελλήνων και 
των Ασσυρίων), συνέβαλε και η έρευνα του Έλλη-
νο-Αυστραλού μελετητή γενοκτονιών Παναγιώτη 
Διαμαντή, όπως αναγνωρίζεται από βουλευτές».  
«Οι γενοκτονίες Αρμενίων και Ελλήνων είναι δίδυ-
μες αδελφές»    Π. Ενεπεκίδης. Καθ. Παν. Βιέννης

19 ΜΑΙΟΥ 1919 
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ

Ομοιότητες και διαφορές 
των γενοκτονιών 

Αρμενίων και Ελλήνων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, μετά 
την προσωρινή παύση της λειτουργίας 
των αρχαιολογικών χώρων της αρμοδι-
ότητάς της για λόγους δημόσιας υγείας, 
ανακοινώνει με χαρά ότι οι παρακάτω 
φυλασσόμενοι ανοιχτοί αρχαιολογικοί χώ-
ροι θα είναι επισκέψιμοι για το κοινό από 
χθες Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020

Αρχαιολογικός Χώρος των Αιγών: Ανά-
κτορο και Θέατρο: Οι επισκέπτες μας θα 
έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
το μεγάλο εν εξελίξει αναστηλωτικό έργο, 
να γνωρίσουν το σημαντικότερο μνημεια-
κό δημόσιο συγκρότημα στην Μακεδονία 
των κλασικών χρόνων και μάλιστα για 
πρώτη φορά να εισέλθουν στο θέατρο 
των Αιγών, τον τόπο όπου δολοφονήθηκε 
ο Φίλιππος και σφραγίστηκε η ιστορική 
εξέλιξη του Ελληνισμού. 

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρα-
σκευή, 09:00-14:30.

Αρχαιολογικός χώρος Μίεζας:
Νύμφαιον: Το ειδυλλιακό υπαίθριο ιερό 

των Νυμφών, που από την ύστερη αρχαι-
ότητα αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών 
ως το ρομαντικό τοπίο που δίδαξε ο Α-
ριστοτέλης τον Αλέξανδρο, προσφέρεται 
πάλι στο κοινό για μία περιήγηση στους 
«υπόσκιους περιπάτους» της μαγευτικής 
ημαθιώτικης φύσης. 

Αρχαίο θέατρο – Γυμνάσιο (Σχολή Α-
ριστοτέλους): Το μνημειακό συγκρότημα 
που αποτέλεσε τον τόπο της άσκησης και 
μαθητείας του Αλεξάνδρου και των βασι-
λικών παίδων θα είναι προσβάσιμο στο 
κοινό στο τμήμα του θεάτρου που έχει 
αναστηλωθεί και αναδειχθεί. 

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρ-
τη-Κυριακή, 08:00-20:00. Τρίτη: 12:30-
20:00.

Οι επισκέπτες θα έχουν στην διάθε-
σή τους από το φυλακτικό προσωπικό 
φυλλάδιο με οδηγίες για την πορεία που 
πρέπει να ακολουθήσουν και την ασφαλή 
κίνησή τους στον χώρο.

Ο  θρήνος  του  ελληνισμού  για  την  
πτώση  της  Βασιλεύουσας  στις  29 Μα-
ΐου του 1453 συνοδεύεται από την τραγι-
κή κατάληξη και παράδοση  αμαχητί  της  
θρυλικής  μας  Τραπεζούντας  στις  15 
Αυγούστου  του  1461.Για  όλους  τους  
Έλληνες  αλλά  ιδιαίτερα  για  τους  Έλ-
ληνες  της  Μικρασίας  και  του  Πόντου  
αυτά  τα  δύο  θλιβερά   γεγονότα  ση-
μάδεψαν  την  μετέπειτα  πορεία  τους  
με  θρήνους, βάσανα  και  οραματισμούς  
που  μεταφέρθηκαν  μέσω  παραδοσια-
κών τραγουδιών  και  αφηγήσεων  μέχρι  
και  σήμερα.

Η  ιστορική διαδρομή των  Ελλήνων  
του  Πόντου  που  αρχίζει  με  το   μύθο 
της  Αργοναυτικής  εκστρατείας  τελειώνει  
με  τον  ξεριζωμό των  προγόνων  μας  
πριν  100 χρόνια, μετά  από  άνιση μάχη 
με την τουρκική θηριωδία,  αφήνοντας  α-
ξέχαστες  αναμνήσεις  από  τον  αλύτρω-
το  και  αλησμόνητο  Πόντο.

  Αυτός  είναι  ο  λόγος  που  η   19η  
Μαΐου στην Τουρκία είναι εθνική γιορτή, 
ιδιαίτερα της παιδείας  τους, αλλά  στην 
Ελλάδα είναι ημέρα πένθους και μνήμης.  
Είναι  το ελάχιστο χρέος  και  ηθική  υπο-
χρέωσή  μας, προς  τους  χιλιάδες  άτα-
φους  νεκρούς  μας  που  μαρτύρησαν 

για την πατρίδα και την Ορθοδοξία.
 Είναι  σταυρός μαζί  και  ευθύνη  

να  υπηρετήσουμε  και  να  αναδείξουμε  
τη  γενοκτονία  των  παππούδων  μας 
αλλά  και  όλων  των χριστιανικών  πλη-
θυσμών  της  Ανατολίας  με  τη  Διεθνο-
ποίηση  και  τη Διεθνή   Αναγνώριση  και  
Καταδίκη   της Γενοκτονίας των  Ελλήνων   
του  Πόντου   από  την  Τουρκία  και  ποτέ  
δεν  πρέπει  να  ξεχνάμε  το  ποντιακό  
γνωμικό  ΄΄ο  παλαιόν  ο  τουσμάνος  φί-
λος  κι  ίνεται΄΄  

 Η  μεγάλη    οικογένεια  της  Ευ-
ξείνου  Λέσχης  Βέροιας  σας  ευχαριστεί  
για  την  αγάπη  σας  και   σας  καλεί  να 
είμαστε  όλοι  μαζί   ενωμένοι, γιατί οι  
υψηλές  ιδέες  και  αξίες που  μας  ενώ-
νουν  είναι  ποτισμένες  με  αγώνες  και  
αίμα. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τους 
καθηγητές και μαθητές των λυκείων και 
γυμνασίων της Βέροιας που αγκάλιασαν 
σήμερα  με  αγάπη, το έντυπο υλικό που 
μοιράσαμε  στα σχολεία τους.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ 
και τιμώ την ημέρα μνήμης
Αιωνία  η  μνήμη  των  προγόνων  μας
Αθάνατοι
  Νίκος  Τουμπουλίδης
  Πρόεδρος  ΕΛΒ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ: 
Επισκέψιμοι και πάλι από χθες  

οι αρχαιολογικοί χώροι 

Μήνυμα  προέδρου
Ευξείνου 

Λέσχης  Βέροιας



Ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης & Ε-
πενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
κατέθεσε η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου και συ-
νυπέγραψαν 48 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 που α-
φορά στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις 
μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωρ-
γικών προϊόντων και τροφίμων.

Ζητάνε:
Ø  Όχι τιμές κάτω του κόστους παραγωγής.
Ø  Όχι στον αθέμιτο ανταγωνισμό.
Ø  Προστασία των μικρών παραγωγών.
«Η αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων 

και τροφίμων σε διάφορα στάδια της παραγωγής, της 
μεταποίησης, της εμπορίας, της διανομής και της λια-
νικής πώλησης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 
είναι μακράν ο σημαντικότερος δίαυλος για τη διοχέ-
τευση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων “από το 
αγρόκτημα στο πιάτο”, που εμπλέκει μάλιστα και ένα 
μεγάλο αριθμό φορέων», τονίζεται στην Ερώτηση.

Λόγω των ευαίσθητων χαρακτηριστικών των αγρο-
τικών προϊόντων και της έκθεσής τους στις καιρικές 
συνθήκες, εκδόθηκε η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 «Σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γε-
ωργικών προϊόντων και τροφίμων», σύμφωνα με την οποία, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να εναρμονιστούν στο στόχο της Οδηγίας που είναι «η θέσπιση 
ελάχιστου ενωσιακού προτύπου προστασίας, εναρμονίζοντας αποκλίνοντα 
μέτρα των κρατών μελών που αφορούν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές» 
θεσπίζοντας νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις μέχρι 
1/5/2021 και εφαρμόζοντάς τες μέχρι 1/11/2021.

Σημειώνεται ότι στην Οδηγία προβλέπεται ότι «προκειμένου να διασφα-
λίζεται υψηλότερο επίπεδο προστασίας, τα κράτη μέλη μπορούν να διατη-
ρούν ή να θεσπίζουν αυστηρότερους κανόνες με στόχο την καταπολέμηση 
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από όσους θεσπίζονται με την παρούσα 
Οδηγία, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εθνικοί κανόνες είναι συμβα-
τοί με τους κανόνες για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς».

Στο παραπάνω πλαίσιο, η Ισπανική κυβέρνηση πρόσφατα νομοθέ-
τησε μέτρα για την προστασία των παραγωγών από αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές των χονδρεμπόρων και του λιανοεμπορίου. Τα εν λόγω μέτρα 
καθιστούν υποχρεωτική την συνεκτίμηση του κόστους παραγωγής στη 
διαμόρφωση των τιμών. Επιπλέον, εισάγουν το κόστος παραγωγής ως 
“ελάχιστο στοιχείο/βάση” στις συμβάσεις παραγωγού και μεταποιητή με 
ένα πρότυπο σύμβασης που περιλαμβάνει μια ενδεικτική λίστα στοιχείων 
κόστους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όπως σπόροι, λιπάσματα, 
φυτο-προστατευτικά, ενέργεια κ.λ.π «με στόχο να γίνουν οι τιμές πιο δί-
καιες και πιο διαφανείς». Στη σχετική νομοθεσία μάλιστα, προβλέπονται 
πρόστιμα ύψους έως 1 εκατ. Ευρώ όταν τα προϊόντα πωλούνται κάτω του 
κόστους.

Ερωτώνται οι υπουργοί:
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εναρμόνισης της χώρας μας 

προς την ευρωπαϊκή Οδηγία, αν προτίθεται η κυβέρνηση να προβεί στη 

θέσπιση αυστηρότερων των υφιστάμενων εθνικών κανόνων ώστε να 
προστατευτεί η γεωργία και οι γεωργοί από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, 
εάν ναι ποιοι είναι αυτοί και αν προτίθεται να λάβει υπόψη της στον σχε-
τικό σχεδιασμό την πρόσφατα ψηφισθείσα νομοθεσία από την Ισπανική 
κυβέρνηση (συνεκτίμηση του κόστους παραγωγής στη διαμόρφωση των 
τιμών, εισαγωγή του κόστους παραγωγής, ως “ελάχιστο στοιχείο/βάση” 
στις συμβάσεις παραγωγού και μεταποιητή με ένα πρότυπο σύμβασης 
που περιλαμβάνει μια ενδεικτική λίστα στοιχείων κόστους που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη και τέλος, πρόστιμα όταν τα προϊόντα πωλούνται κά-
τω του κόστους).
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Φρόσω Καρασαρλίδου: 
Κάντε το όπως οι Ισπανοί

-Ερώτηση στη βουλή για την προστασία των παραγωγών
 απο τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Δήμαρχος Αλεξάνδρειας: 
Ευχαριστήριο για την προσφορά 

γάλακτος στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο από το 

προσωπικό καθαριότητας 
 των Σχολείων Ημαθίας

Ο Δήμαρχος Α-
λεξάνδρειας Πανα-
γ ιώτης Γκυρίνης 
εκφράζει τις θερ-
μές ευχαριστίες του 
προς το Σωματείο 
Προσωπικού Καθα-
ριότητας Λυκείων, 
Γυμνασίων και Δη-
μοτικών Σχολείων 
Νομού Ημαθίας, για 
τη διάθεση γάλα-
κτος στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο Αλε-
ξάνδρειας.

«Κάθε δωρεά όπως και η δική σας, είναι απαραί-
τητη για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, γιατί συνεχίζει 
να ανακουφίζει τη ζωή δημοτών μας.

Τέτοιου είδους πράξεις δείχνουν την αυξημένη 
ευαισθησία σας και είναι απαραίτητες τις ημέρες 
αυτές», τονίζει ο δήμαρχος..

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννη 

και της Μαρίνας το γένος Ρωσσάκη 
που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΒΟΥΛΓΑΡΗΚΑΛ-
ΛΙΟΠΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου 
και της Παναγιώτας το γένος Χατζηευ-
στρατίου που γεννήθηκε στη Πέρνη 

Καβάλας και κατοικεί στο Βόλο πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αντωνίου Βέροιας.
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 23 Μαΐου 

2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου Ραχιάς για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένους μας 
συζύγου, πατέρα και παππού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά,
Τα εγγόνια

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 16 Μαΐου 

2020 στις 11.30 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέ-
ροιας η Μαρία Χαλατζούκα σε ηλικία 
75 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Κηδεύτηκε την Δευτέρα 18 Μαΐου 
2020 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέ-
ροιας η Μερσίνη Καπουτσέλη σε 
ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Κηδεύτηκε την Δευτέρα 18 Μαΐου 
2020 στις 5.15 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο Γεώργιος Κων. Νάστος σε ηλικία 
80 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Κηδεύτηκε την Δευτέρα 18 Μαΐου 
2020 στις 1.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Παντελεήμων στο Μετόχι 
Ημαθίας η Σοφία Καραβασίλη σε 
ηλικία 93 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Κηδεύτηκε την Κυριακή 17 Μαΐου 
2020 στις 11.30 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέ-
ροιας η Άννα Αντ. Καμπράνη σε ηλι-
κία 92 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Κηδεύτηκε την Κυριακή 17 Μαΐου 
2020 στις 5.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Γεωργίου Κομνηνίου η Παρ-
θένα Χαρ. Ιντζεβίδου σε ηλικία 95 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Κηδεύτηκε την Κυριακή 17 Μαΐου 2020 στις 5.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Βασιλείου Διαβατού ο Φίλιππος Χρ. Γιαννα-
κίδης σε ηλικία 80 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής 
της ΔΕΥ ΑΒ
Μάϊος 2020

Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα τά 
το διά στη μα α πό 16-5-2020 μέχρι 28-5-
2020 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

CMYK

Τρίτη 19-5-2020

13:3017:30 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κε-
ντρικής 69) 2331024534

21:0008:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20  ΚΤΕΛ 23310
27355

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
 ΤΟΥ ΣΟΦΨΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

  Το Δ.Σ. του ΣΟΦΨΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ευχαριστεί θερμά τον κ. Γεράσιμο 
Καλλιγά και τον «Εκδοτικό Οίκο SUPER COURSE», για την προσφορά 
προστατευτικών μασκών για τις ανάγκες του προσωπικού και των ωφε-
λουμένων του Κέντρου Υποστήριξης Ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές 
Βέροιας.

   Στις δύσκολες αυτές ώρες τέτοιες χειρονομίες αναδεικνύουν την κοι-
νωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη αυτών των ανθρώπων!

Φαρμακεία

Ευχαριστήριο 
του Γηροκομείου Βέροιας

Τα Διοικη-
τικά Συμβού-
λια Ιδρύματος 
και Αδελφά-
του Γηροκο-
μείου Βέροιας 
, οι Τρόφιμοι 
και οι Εργα-
ζόμενοι  της 
Μ.Φ.Η.``ΣΩΣ-
ΣΙΔΕΙΟΥ ΓΗ-
ΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ`` , 
α ισθάνονται 
την βαθιά υ-
ποχρέωση να 
ε υ χ α ρ ι σ τ ή -
σουν θερμά 
την Περιφε-
ρειακή Ενότητα Ημαθίας και τον κ.Κώστα Καλα`ι`τζίδη , Αντιπεριφερειάρχη 
Ν.Ημαθίας , που δια χειρός της Περιφερειακής Συμβούλου κ.Νίκης Καρατζιού-
λα  , παρέδωσε στο Γηροκομείο Βέροιας , σημαντική ποσότητα  υγειονομικού 
υλικού,  ως μέτρο πρόληψης κατά της διασποράς του Covid 19.

Τους ευχαριστούμε θερμά για την συμβολική κίνηση αγάπης και προσφο-
ράς , αναγνωρίζοντας , το σημαντικό έργο  που γίνεται  στους Ηλικιωμένους  
του Γηροκομείου Βέροιας. 

Επίσης ευχαριστούν θερμά:
Ανώνυμο Κύριο για την ευγενική προσφορά υγιειονομικού υλικού (λοσιόν 

καθαρισμού χεριών και μάσκες προστασίας), για την προστασία των Τροφί-
μων και των Εργαζομένων του Γηροκομείου Βέροιας.

Την Super Course και τον κ.Γεράσιμο Καλλιγά , για την ευγενική προσφο-
ρά 240 τεμ. χειρουργικές μάσκες τύπου Β, για τις ανάγκες του Γηροκομείου 
Βέροιας.

Την κ.Χρυσούλα Λιούλια Προ`ι`σταμένη του Περιφερ.Τμήματος Βέροιας 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού  , για την ευγενική προσφορά υγιεινομικού 
υλικού μάσκες και γάντια , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

Τον κ.Μπάμπη Σιαμίδη , για την ευγενική προσφορά 50 μερίδες ρεβανί , 
λόγω της Εορτής της Μητέρας καθώς και υπέρ Υγείας της μητέρας του Παρθέ-
νας Σιαμίδου.

Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά 17 ltr Ελαιόλαδου , για τις 
ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

Την κ.Αθηνά Σκράπαρη και τα τέκνα της Κων/νο και Δημήτριο, για την ευ-
γενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος, εις μνήμη του συζύγου και πατέρα 
τους Γεωργίου Σκράπαρη , με την συμπλήρωση 1 έτους από τον θάνατό του.

Εκ της Δ/νσεως 

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ 
του ΣΟΦΨΥ για τον 

Γιώργο Ψάλτη
  Οι άνθρω-

ποι του ΣΟΦ-
Ψ Υ Η μ α θ ί α ς , 
αποχαιρετήσαμε 
σήμερα έναν πο-
λύτιμο φίλο και 
ένθερμο υποστη-
ρικτή του Συλλό-
γου, τον Γιώργο 
Ψάλτη.

  Εναν υπέρο-
χο άνθρωπο, έναν 
σπάνιο άνθρωπο 
για την εντιμότητα, 
τη δύναμη ψυχής, 
την καλοσύνη, τις 
κοινωνικές και αν-
θρώπινες ευαισθησίες του.

  Με απόφαση του Δ.Σ. στην επόμενη Γενική Συνέλευση 
θα ανακηρυχτεί επίτιμο μέλος του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας, κάτι 
που η σεμνότητά του δεν τον άφηνε να γίνει μέχρι τώρα.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει τα ειλικρινά συλλυπητή-
ρια στη μητέρα, στα αδέλφια και τους οικείους του.

  Γιώργο Ψάλτη καλό σου ταξίδι, θα είσαι πάντα στις 
καρδιές μας!

Το Δ.Σ.



7www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016TΡΙΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2020

CMYK

Σε συνέχεια της από 
15/05/2020 ανακοίνωσης 
του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας 
γίνεται γνωστό ότι σύμφω-
να με το αρθρο 3 της υπ. 
αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30608 
ΚΥΑ (ΦΕΚ 1868/Β/17-5-
20) –  Επιβολή του μέτρου 
της προσωρινής απαγό-
ρευσης λειτουργίας επιμέ-
ρους ιδιωτικών επιχειρή-
σεων και άλλων χώρων 
συνάθροισης κοινού, στο 
σύνολο της Επικράτειας, 
για το χρονικό διάστημα 
από 18.5.2020 έως και 
24.5.2020, προς περιορισμό της διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύουν 
τα εξής:

Κατ’ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών ε-
γκαταστάσεων από τις 18.5.2020 

1. Κατ’ εξαίρεση των απαγορεύσεων 
που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 1, 
από τις 18.5.2020 επιτρέπεται: α) Η λει-
τουργία όλων των ανοικτών και κλειστών 
αθλητικών εγκαταστάσεων και κολυμβη-
τηρίων και η χρήση τους αποκλειστικά και 
μόνον για την κάλυψη αναγκών προπό-
νησης (μόνο με ατομικές προπονήσεις, 
χωρίς επαφές ή ομαδική άσκηση) από 
αθλητές σωματείων, Τμημάτων Αμειβο-
μένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και Ανωνύμων 
Αθλητικών Εταιριών (Α.Α.Ε.) ηλικίας δε-
κατριών (13) ετών και άνω (γεννημένους 
έως και τις 31.12.2007) και με τους όρους 
και τους περιορισμούς που αναφέρονται 
στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί ανα-
πόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι αθλη-
τές όλων των προ-ολυμπιακών και των 
εθνικών ομάδων κάνουν χρήση των πα-
ραπάνω αθλητικών εγκαταστάσεων κατ’ 
απόλυτη προτεραιότητα.

 β) Η λειτουργία των ανοικτών εγκα-
ταστάσεων σε όλους τους δημόσιους και 
ιδιωτικούς χώρους αδιακρίτως νομικής 
προσωπικότητας που χρησιμοποιούν τα 
αθλητικά σωματεία και όμιλοι που δια-
θέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας για τα 
αθλήματα: αντισφαίριση, γκολφ, κρίκετ, 
ιππασία, σκοποβολή, τοξοβολία, αερα-
θλητισμός, μηχανοκίνητος αθλητισμός, 
υποβρύχια δραστηριότητα και ορειβασία 
- αναρρίχηση και η χρήση τους από αθλη-
τές και αθλούμενους ηλικίας δεκατριών 
(13) ετών και άνω (γεννημένους έως και 
τις 31.12.2007) αποκλειστικά και μόνο για 
προπονητικούς σκοπούς. 

γ) Η χρήση των αθλητικών εγκαταστά-
σεων από τους εν ενεργεία διαιτητές ομα-
δικών αθλημάτων. 

δ) Η λειτουργία των ναυταθλητικών 
εγκαταστάσεων για τα αθλήματα: ιστιο-
πλοΐα (σε σκάφη με πλήρωμα μέχρι δύο 
[2] ατόμων), κωπηλασία (σε λέμβους με 

πλήρωμα μέχρι δύο [2] 
ατόμων), κανόε-καγιάκ, 
όρθια σανιδοκωπηλασία 
(SUP), κυματολίσθηση 
με σανίδα (surf) και θα-
λάσσιο σκι, καθώς και η 
χρήση των εγκαταστά-
σεων αυτών αποκλειστι-
κά και μόνον για προπο-
νητικούς σκοπούς από 
αθλούμενους, ηλικίας 
δεκατριών (13) ετών και 
άνω (γεννημένους έως 
και τις 31.12.2007). 

2. Επιτρέπονται οι 
ομαδικές προπονήσεις 

των αθλητών των ομάδων των Ποδοσφαι-
ρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), που 
μετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλη-
μα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών 
(Super League 1).

 3. Όσοι είναι υποψήφιοι για να εισα-
χθούν είτε με το σύστημα των Πανελλη-
νίων Εξετάσεων σε σχολές τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (ΣΕΦΑΑ και παραγωγικές 
σχολές Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας), είτε κατόπιν προκήρυξης ο-
ποιουδήποτε διαγωνισμού των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, 
δύνανται να κάνουν χρήση των ανοικτών 
και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων, 
πλην των κολυμβητηρίων, με τους όρους 
και περιορισμούς της περ. α΄ της παρ. 1. 

4. Επιτρέπεται η χρήση των κολυμβη-
τηρίων για θεραπευτική άσκηση από άτο-
μα με αναπηρίες, καθώς και από τους συ-
νοδούς τους, εφόσον απαιτείται κατά περί-
πτωση η παρουσία συνοδού. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι να έχει συνταγογραφη-
θεί η κολύμβηση ως μέθοδος θεραπείας 
και να προσκομίζεται πρόσφατη ιατρική 
βεβαίωση που επιτρέπει τη συγκεκριμένη 
θεραπευτική μέθοδο κατά την τρέχουσα 
χρονική περίοδο. 

5. Σε όλες τις περιοριστικά αναφερό-
μενες περιπτώσεις των παρ. 1, 2, 3 και 4 
η χρήση των εγκαταστάσεων γίνεται σύμ-
φωνα με τις οδηγίες ασφαλούς άσκησης 
της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτρο-
πής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 
(Γ.Γ.Α.) και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες 
της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας 
ή διοργανώτριας αρχής που εγκρίνονται 
από την Υγειονομική Επιστημονική Επι-
τροπή της Γ.Γ.Α. και είναι διαθέσιμες στον 
ιστότοπο της Γ.Γ.Α. 6. Για τη λειτουργία 
και τη χρήση των αθλητικών εγκαταστά-
σεων και των κολυμβητηρίων, κατά τα 
οριζόμενα στο παρόν, επιτρέπεται από 
τις 18.5.2020 στα αθλητικά σωματεία, τα 
Τ.Α.Α., τις Α.Α.Ε. και τους εν γένει αθλητι-
κούς φορείς η απασχόληση του αναγκαίου 
προσωπικού. 

Ο πρόεδρος
Λεωνίδας Ακριβόπουλος

ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας: 
Ανακοίνωση για την 

λειτουργία των αθλητικών 
εγκαταστάσεων

Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 79 του Ν. 
4558/18 που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 
78 του Ν. 3852/2010 το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας 
, προκειμένου να συγκροτήσει το Συμβούλιο Ένταξης 
Μεταναστών και Προσφύγων, ως συμβουλευτικό όρ-
γανο του Δήμου , για την ενίσχυση της ένταξης των 
μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία, 
απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους εκπροσώπους 
αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπηση 
μεταναστών και προσφύγων που δραστηριοποιούνται 
στο Δήμο Βέροιας .

Τα συμβούλια ένταξης μεταναστών και προσφύγων 
αποτελούνται  από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται 
από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται έξι 
(6) δημοτικοί σύμβουλοι και (5) εκπρόσωποι αναγνω-
ρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μετανα-
στών και προσφύγων.

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών 
και Προσφύγων είναι: 

α) η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, που 
κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, 
ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την ε-
παφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή.

β) η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβού-

λιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της 
ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προ-
σφύγων και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων 
που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης 
συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρε-
σίες και γ) η διοργάνωση, σε συνεργασία με τον οικείο 
δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης 
της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

Κατόπιν των ανωτέρω,  καλούνται οι αναγνωρισμέ-
νοι  φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και 
προσφύγων που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά 
όρια του Δήμου Βέροιας να καταθέσουν αίτηση συμμε-
τοχής στο Σ.Ε.Μ.Π. , αναγράφοντας σε αυτήν τα πλήρη 
στοιχεία του εκπροσώπου του συλλόγου (τηλέφωνο 
επικοινωνίας , διεύθυνση , ηλεκτρονική διεύθυνση) κα-
θώς και του αναπληρωτή του , μέχρι την 15/6/2020. Η 
αίτηση θα συνοδεύεται από αντίγραφο καταστατικού του 
συλλόγου. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ν΄ απευθυν-
θείτε  στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (Σταδίου 51) ή 
στο τηλέφωνο 2331353816 (κα Μαρκαντάρα).

Ο  πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου 

Αριστομένης Λαζαρίδης

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
για το συμβούλιο ένταξης μεταναστών 

και προσφύγων

Εμβρόντητος και έκπληκτος δη-
λώνει ο πρώην Αντιδήμαρχος Νεο-
λαίας,  Παιδείας και Αθλητισμού του 
Δήμου Νάουσας, κ. Στυλιανός Δάγ-
γας σε άρθρο του που δημοσιεύεται 
αυτές τις ημέρες σε τοπικά ΜΜΕ, 
σχετικά  με το δημοτικό κολυμβητή-
ριο της Νάουσας. 

Η έκπληξη και η  απορία του 
επικεντρώνεται μάλιστα  τόσο 
για το δελτίο τύπου που εξέδω-
σε ο Δήμος Νάουσας στις 6 Μαΐ-
ου 2020 (σχετικό link https://www.
naoussa.gr/news/press/ekdothike-
i-adeia-leitourgias-gia-to-dimotiko-
kolymvitirio-naousas-4247) όσο 
και για τα  όσα ακούστηκαν το ίδιο 
απόγευμα  στην συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου Νάουσας (6-
5-2020), για την λειτουργία των δη-
μοτικών κολυμβητηρίων. 

Ο κ. Δάγγας  κάνει λόγο μάλιστα 
για διαστρέβλωση της πραγματικότητας και επικαλείται  πως 
υπήρξε άδεια για το κολυμβητήριο του Αγίου Νικολάου, εννο-
ώντας προφανώς την άδεια αθλητικών εγκαταστάσεων που 
χορηγήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου του 2016 για ΕΝΑ έτος και 
πήρε παράταση άλλο ΕΝΑ έτος.  Άδεια λειτουργίας κλειστής 
κολυμβητικής δεξαμενής (μικρής και μεγάλης) ΔΕΝ  υπήρξε 
ΠΟΤΈ.….

Μάλιστα ψέγει στο άρθρο του την σημερινή  δημοτική αρ-
χή, αλλά μάλλον θα  «δαγκωθεί» αν δει τα υπ’αριθμ. πρωτ. 
14272/2019 και 14847/6-9-2019 έγγραφα δημοτικού υπαλ-
λήλου, στα οποία ρητά αναφέρεται  ότι στα κατεπείγοντα 
θέματα που ανέλαβε να διαχειριστεί η νέα δημοτική αρχή (η 
οποία ανέλαβε τα «ηνία» του Δήμου από την 1η Σεπτεμβρί-
ου του 2019), με επικεφαλής τον Δήμαρχο κ. Νικόλα Καρα-
νικόλα,  συγκαταλέγεται και η μη ύπαρξη άδεια λειτουργίας 
των κολυμβητικών δεξαμενών (μικρής και μεγάλης) για τα 
κολυμβητήρια του Αγίου Νικολάου και του Ζερβοχωρίου! 

Όλοι όσοι ασχολούνται με τον συγκεκριμένο αθλητικό το-
μέα γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι απαραίτητη η αδειοδότη-
ση κολυμβητικής δεξαμενής. Στα σχετικά έγγραφα μάλιστα, 
διευκρινίζεται ξεκάθαρα ότι όχι μόνο δεν υπήρχε  αδειο-
δότηση των εν λόγω αθλητικών εγκαταστάσεων αλλά  θα 
«πρέπει να ψηφιστούν οι σχετικές πιστώσεις ώστε να γίνουν 
οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις και όλες οι διοικητικές 
ενέργειες για την αδειοδότησή τους».

Αυτή είναι η «προίκα» λοιπόν που άφησε ο κ. Δάγγας και 
η απελθούσα δημοτική αρχή στην σημερινή διοίκηση του Δή-
μου Νάουσας  σε ό,τι αφορά στην αδειοδότηση και την ορθή 
λειτουργία των δημοτικών μας κολυμβητηρίων. 

Από την πλευρά του ο Δήμος Νάουσας και η Αντιδημαρ-
χία Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού,   μετά από συντονι-
σμένες ενέργειες και τον απαιτούμενο έλεγχο που πραγμα-
τοποιήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής 
Ενότητας Ημαθίας, εξασφάλισαν πρόσφατα την  άδεια λει-
τουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής (μικρής και μεγάλης) 
για το δημοτικό κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου. Επίσης, στη 
συνέχεια  εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκα-
τάστασης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα διεξαγωγής αγώνων. 

Μάλιστα η δημοτική αρχή δέχτηκε  δεκάδες μηνύματα και 
τηλεφωνήματα για τα εύσημα από αθλητές, τις οικογένειές 
τους και τις κολυμβητικές ομάδες που γνωρίζουν πολύ καλά 
πόσο σημαντικές είναι αυτές οι αδειοδοτήσεις.  Είναι φανερό 
ότι το Δημοτικό Κολυμβητήριο μετά το τέλος λήψης μέτρων 
λόγω του κορονοϊού (COVID – 19) θα μπορέσει να επανα-
λειτουργήσει με νέες προοπτικές.

Αν ο κ. Δάγγας δεν μπορεί να αντιληφθεί την πραγματι-
κότητα οφείλουμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να 
του επιστρέψουμε την φράση του περί «διαστρέβλωσης της 
πραγματικότητας». Στις «ομιχλώδεις» εντυπώσεις  που προ-
σπαθεί να δημιουργήσει, του δίνουμε  ως απάντηση τα απτά 
αποτελέσματα της παρούσας δημοτικής αρχής που μέσα 
σε λίγους μήνες, απρόσκοπτα και με μεθοδικότητα επιλύει 
«λιμνάζοντα» ζητήματα, προς όφελος της βελτίωσης της κα-
θημερινότητας των πολιτών και της  ανάδειξης σημαντικών 
υποδομών του Δήμου, όπως είναι το αθλητικό μας «στολίδι», 
το δημοτικό κολυμβητήριο του Αγίου Νικολάου που πλέον 
έχει όλες τις εκ του νόμου απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.

Στ.  Δάγγας: «Μέσα σε λίγους μήνες, 
επιλύσαμε «λιμνάζοντα» ζητήματα για το 

δημοτικό κολυμβητήριο του Αγίου Νικολάου»
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Αντίο Τζίμη...
Πλήθος κόσμου «αποχαιρέτησε» τον Δημήτρη Γκίμα

Στον Ι.Ν. του Αγ. Αντωνίου έγινε η εξόδιος ακολουθία  του αδικοχα-
μένου Δημήτρη Γκίμα που άφησε την τελευταία του πνοή στην οικία 
του, μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Στην τελετή παραβρέθηκε 
πολύς κόσμος, ανάμεσα σε αυτούς  φίλοι, συγγενείς, αθλητές όχι μόνο 
της ομάδας του Φιλίππου και των ομάδων μπάσκετ της περιοχής, αλλά 
και από τον γενικότερο αθλητικό χώρο, ενώ υπήρχε πολύ βαρύ κλίμα 
για τον ξαφνικό χαμό του. Πλήθος από στεφάνια  στο προαύλιο του Αγ. 
Αντωνίου όχι μόνο από  συγγενείς, φίλους, αλλά από συλλόγους και 
σωματεία που θέλησαν να τιμήσουν την μνήμη του. 

«Έφυγε» από την Παρασκευή το απόγευμα ...
Από την περασμένη Παρασκευή  το απόγευμα δεν απαντούσε σε 

κλήσεις που του έκαναν τόσο ο φίλος  του και άμεσος συνεργάτης 
Χρήστος  Μπλατσιώτης, όσο και  ο πρόεδρος της ΔΕ του μπάσκετ του 
Φιλίππου Ηλίας Λαζός, που υπέθεσαν ότι έκλεισε τα τηλέφωνα για να 
ξεκουραστεί. 

Το ίδιο έγινε και το Σάββατο το πρωί αλλά αυτή την φορά  πήγαν 
στο διαμέρισμα του αλλά δεν απαντούσε και πάλι. Η  συνέχεια ήταν να 
παραβιαστεί η πόρτα, όπου βρέθηκε η σορός του Δημήτρη, και αμέσως 
ήρθε το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Βέροιας. Εκεί 
μάλιστα ο γιατρός επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος του  προήλθε  πριν από  
12 ώρες  περίπου. Ακολούθησε η μεταφορά του στην Θεσ/νίκη για νε-
κροψία και όπως ανακοινώθηκε σήμερα Δευτέρα «έφυγε» από έμφραγ-
μα του μυοκαρδίου. 

Μία ζωή Φίλιππος...
.Ο Δημήτρης Γκίμας γεννήθηκε το 1965. Ήταν πτυχιούχος παιδαγωγι-

κής Ακαδημίας και σχολής προπονητών Α’ κατηγορίας. Έπαιξε μπάσκετ 
στο Φίλιππο από το 1977 μέχρι το 1994 παίρνοντας μέρος σε όλα τα 
ηλικιακά πρωταθλήματα αλλά και στις εθνικές κατηγορίες με τη φανέλα 
του Φιλίππου του οποίου διετέλεσε και αρχηγός.  Σαν προπονητής α-
σχολήθηκε από το 1987 στις ακαδημίες κοριτσιών του Φιλίππου και στα 
παιδικοεφηβικα τμήματα καθώς και στις ακαδημίες αγοριών της Γ.Ε.Β.

Το 1989-90 ήταν προπονητής στη γυναικεία ομάδα του Φιλίππου 
στη Β’ εθνική (7η) ενώ την ίδια χρόνια με την ομάδα των κορασίδων 
κέρδισε την 4η πανελλήνια θέση. Το 1993 μεταγράφηκε στον Ολυμπι-
ακό Βόλου όπου έπαιξε μέχρι το 1999 ενώ ασχολήθηκε και σαν προ-
πονητής με τις ομάδες μίνι αγοριών και παμπαίδων του Ολυμπιακού 
Βόλου.

Από το 1999 επέστρεψε στον Φίλιππο όπου συνέχιζε μέχρι και την 
τελευταία ημέρα ζωής του,  έχοντας γνωρίσει τρεις ανόδους από το 
Α’ τοπικό μέχρι τη Β’ Εθνική τη σαιζόν 2009-10. Tην σεζόν 2012-2013 

οδήγησε, για πρώτη φορά στην ιστορία της, την 
ανδρική ομάδα του Φιλίππου στην άνοδο από 
την Β’ Εθνική στην Α2 κατηγορία.

Βουβό κλάμα από τους παίκτες
 της ομάδας.

Ήταν όλοι εκεί συγκλονισμένοι δεν μπορού-
σαν να κρατήσουν τα δάκρυα τους και να πιστέ-
ψουν ότι  αγαπημένος τους  κόουτς ο Τζίμης,  
όπως τον αποκαλούσαν,  έφυγε από την ζωή 
τόσο ξαφνικά και τόσο πρόωρα  με την σημαία 
του Φιλίππου να σκεπάζει  το φέρετρο του. 

Πολλά συλλυπητήρια αλλά και προσω-
πικές στιγμές από τους αγαπημένους του 

συνεργάτες 
Όλο το Σαββατοκύριακο τα Social media 

όλης της Ελλάδας είχαν εκτενή ρεπορτάζ για τον 
άδικο και ξαφνικό χαμό του Δημήτρη Γκίμα, ενώ 
υπήρχαν κάποιες  αναρτήσεις που συγκίνησαν 
ιδιαίτερα  τον κόσμο. Και αναφέρομαι στον ά-
μεσο συνεργάτη του τον Χρήστο Μπλατσιώτη 
τον πρόεδρο της ΔΕ του μπάσκετ του Φιλίππου 
Ηλία Λαζό, τον πρώην πρόεδρο του Φιλίππου κ. 
Γιώργο Τραπεζανλίδη, που επί δικής του προε-
δρίας ο Φίλιππος ανέβηκε για πρώτη φορά στην 
Α2 του μπάσκετ. 

Κλείνοντας θέλω να αναφέρω και τις δικές μου εμπειρίες ως δημοσι-
ογράφου και φίλου , ότι ο αείμνηστος πλέον Δημήτρης κατ’ αρχήν ήταν 
ένας πολύ καλός συνομιλητής και συνεργάτης του τύπου. Πρόθυμος 
να σε ενημερώσει, με αλήθειες και με γνώσεις στο άθλημα που υπηρε-
τούσε. Ποτέ δεν ήρθαμε σε κάποια κόντρα και αντιπαράθεση γιατί ήταν 
αγνός και τίμιος.  Είχε πάνω απ’ όλα τον Φίλιππο και την καλή αγωγή 
των μικρών παιδιών . 

Αιωνία του η μνήμη καλόν παράδεισο Δημήτρη 
Β.Β

Χρήστος Μπλατσιώτης : 
«Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

ήταν η οικογένειά του»

Ο στενός φίλος του Δημήτρη Γκίμα, συνεργάτης όλα αυτά τα 
χρόνια, αλλά και άλλοτε συμπαίκτης του στα πρώτα μπασκετικά 
τους βήματα, Χρήστος Μπλατσιώτης εμφανώς συγκλονισμένος 
από την απώλεια του 55χρονου coach, μίλησε στο Basketblog.gr 
για το δυσάρεστο αυτό γεγονός.

«Με τον Δημήτρη μεγαλώσαμε μαζί. Πήγαμε μαζί σχολείο, ή-
μασταν στο ίδιο θρανίο και ξεκινήσαμε τα πρώτα μας μπασκετικά 
βήματα στον Φίλιππο Βέροιας από το 1979/80 σαν αθλητές και 
παίξαμε μαζί μπάσκετ. 

Για εμένα ήταν πατέρας, φίλος, αδερφός. Πάντα! Εμένα προ-
σωπικά με έχει βοηθήσει σε πολλά θέματα. Αρχικά ήταν άνθρω-
πος. Ήταν ένας εξαίρετος άνθρωπος, που βοηθούσε τους πά-
ντες. Το μόνο δυσάρεστο είναι πως δεν είχε ανθρώπους πολλούς 
γύρω του, δηλαδή οι γονείς του είχαν πεθάνει, δεν είχε άμεσους 
συγγενείς, ούτε είχε παντρευτεί, ούτε είχε παιδιά και η οικογένειά 
του όπως έλεγε και ο ίδιος ήταν η ομάδα αυτή. Οι παίκτες του, οι 
φίλοι του, αυτοί που είμαστε στον μπασκετικό Φίλιππο αυτή τη 
στιγμή.

Ήμασταν μια παρέα και αυτός μας έδενε και αυτός μας έκανε 
όλο αυτό το κομμάτι που ονομάζεται Φίλιππος Βέροιας στο ελλη-
νικό μπάσκετ.  Ήμασταν προπονητές οι δυο μας και αυτός είχε 
ηγηθεί σε όλα, εγώ βρίσκομαι από πίσω του σαν συνεργάτης τα 
τελευταία 20 χρόνια. Ήταν αυτός που έφτασε τον Φίλιππο εκεί 
που βρίσκεται τώρα. Με τη δική του «τρέλα» και την αγάπη του 
και έφτασε τον Φίλιππο από το τοπικό πρωτάθλημα, τότε που 
είχε πέσει με μια ιστορία μεγάλη, καταφέραμε να την ανεβάσουμε 
στα «σαλόνια» της Α2. 

Ο Φίλιππος Βέροιας ήταν δικό του δημιούργημα, με την «τρέ-
λα» του, την αγάπη του, την πίστη που είχε σε αυτό που πίστευε, 
έκανε όλο αυτό το πράγμα. Αλλά πάνω απ’όλα ήταν εξαίρετος 
άνθρωπος. Εξαιρετική φυσιογνωμία, όχι μόνο σαν προπονητής, 
αλλά και σαν άνθρωπος. Ήξερε να χειρίζεται πάρα πολύ καλά και 
τους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν λόγια...»

Ηλίας Λαζός .» Κλάψαμε
 και χαρήκαμε πολλές φορές

 για την ομάδα μας τον Φίλιππο»
Συγκινητικό 

αλλά πέρα για 
πέρα αληθινό 
το  τελευτα ίο 
μ ή ν υ μ α  τ ο υ 
πρόεδρο της 
επιτροπής του 
μπάσκετ  του 
Φιλ ίππου Η -
λία Λαζού στον 
προπονητή του 
, τον φίλο, τον 
συνεργάτη τον 
«κολλητο» του 
που έφυγε ξαφ-
νικά .

«Σαν παίκτη σε γνώρισα λίγο, ως αθλητής τότε εγώ των τμημά-
των υποδομής, που ερχόταν στο γήπεδο να δει τα «ινδάλματά» του 
που αγωνίζονταν στο ανδρικό.  Έπειτα έφυγα, έφυγες, χαθήκαμε, ώ-
σπου οι δρόμοι μας έσμιξαν ξανά πριν 10 χρόνια περίπου.  Έκτοτε, 
αχώριστοι γαρ, ως μέλη μιας μικρής, αλλά συμπαγούς παρέας, κά-
ναμε τα μπασκετικά μας όνειρα πραγματικότητα.  Από τη Γ´ Εθνική 
μέχρι την Α2, με τα πάνω και τα κάτω μας, με τις χαρές και τις πίκρες 
μας, με τα χαμόγελα και τα κλάματα μας. 

 Πως να ξεχάσω τις αμέτρητες μεταμεσονύκτιες συζητήσεις μας 
κάθε καλοκαίρι για το σχεδιασμό του ρόστερ εν μέσω αγωνίας για 
το οικονομικό, τα ατελείωτα ταξίδια επιστροφής με το πούλμαν από 
την Αθήνα με την αγαπημένη Rock μουσική σου στη διαπασών, τις 
αγόγγυστες εργατοώρες σου στο γήπεδο, τις προπονήσεις κάποιων 
σαιζόν που από τη λειψανδρία του ρόστερ μας κατέληγαν σε μονό 
στο ένα καλάθι σε ένα παγωμένο γήπεδο.  Κ όμως εσύ ΠΑΝΤΑ εκεί, 
με πάθος που ξεχείλιζε, με ΠΙΣΤΗ απόκοσμη, να αναλαμβάνεις 
ρόλους κ ευθύνες πολύ πάνω από αυτές που σου αναλογούσαν ως 
προπονητή, σε συνθήκες δουλειάς πολύ κατώτερες από αυτές που 
σου αρμόζανε.  Να με τραβάς πάντα από το χέρι, να μου λες «θα τα 
καταφέρουμε», όταν εγώ έχανα την πίστη μου σ’ αυτό που είχαμε 
αρχικά σχεδιάσει.  Τα μπασκετικά σου θαύματα επαναλαμβανόμενα, 
μόνο αυτοί που ξέρουν από τη «σπυριάρα» μπορούσαν να τα αντι-
ληφθούν. 

 Τα τελευταία 10 χρόνια, 365 μέρες το χρόνο μαζί, βράδυ-πρωί, 
χειμώνα-καλοκαίρι, Βέροια-Σέλι...Εδώ κ 24 ώρες όμως το τηλέφωνο 
σίγησε, η επαφή χάθηκε, η διαίσθηση επαληθεύθηκε, το μοιραίο ε-
πήλθε.  Έχασα τον αδερφό μου, τον φίλο μου, το μπασκετικό μου μι-
σό, τον συνοδοιπόρο μου, αυτόν με τον οποίον μιλούσα με τα μάτια.  
Ο πόνος βουβός, ανείπωτος.  Συχνά έλεγες ότι την ιστορία τη γρά-
φουν οι παρέες.  Και κατάφερες ΕΣΥ, με την προσωπικότητά σου, 
ως συνεκτικός κρίκος, να μας ενώσεις όλους σε μια υπέροχη παρέα.  
Πριν από 3 βράδια κάναμε τα πλάνα μας για την καινούργια σαιζόν.  
Και τώρα είσαι ο πρώτος της παρέας που φεύγει...ΓΙΑΤΙ?  Η παρα-
καταθήκη σου μεγάλη, η κληρονομιά σου ανυπολόγιστη, η σκιά σου 
βαριά, μα πάνω από όλα η απουσία σου εκκωφαντική.  Αναπαύσου 
εν Ειρήνη, Τίγρη! Η καθημερινότητα δεν θα είναι ποτέ πλέον η ίδια...

ΥΓ 1 : Χρήστο, Στέργιο, Αντώνη, Γιάννη, Γιώργο, Μανώλη, Αν-
δρέα, Άρη, καλή δύναμη αδέρφια μου, γιατί δυστυχώς δεν είναι ψέμα 

ΥΓ 2 : «Πού είσαι ψηλέ μου»?
ΥΓ 3 : «Λιάκουρα, είσαι άσχετος»
ΥΓ 4 : «Ναι, Jimmy»

Το «αντίο» του Γιώργου 
Τραπεζανλίδη στον Δημήτρη Γκίμα

Το δικό του «αντίο» στον Δημήτρη Γκίμα είπε ο επί σειρά πρόε-
δρος της μπασκετικής ομάδας του ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Γιώργος Τραπεζανλί-
δης.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:
«Συγκλονισμένος από το θάνατο του αδερφού μου! Όχι του φίλου 

μου, αλλά του αδερφού μου. Γιατί έτσι σε νιώθω, Τζίμη μου, και μού 
είναι πολύ δύσκολο να πιστέψω ότι έφυγες, αλλά ακόμα δυσκολότερο 
να περιγράψω τον απεριόριστο σεβασμό μου στο πρόσωπο σου και 
στη φιλία μας.

Τα μηνύματα συμπαράστασης πολλά και έρχονται από ανθρώ-
πους του μπάσκετ, του αθλήματος που υπηρέτησες πάντα πιστά. Και 
να είσαι βέβαιος πως το ήθος σου, οι διδαχές σου και το όραμα σου 
θα συνεχίσουν να καθοδηγούν εμάς που μένουμε πίσω.

Εμένα προσωπικά, που σε γνώρισα πρώτα ως φίλο και έπειτα 
ως συνοδοιπόρο στη μεγάλη πορεία που έκανε ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ από 
το 2007 έως και τη θριαμβευτική άνοδο του στην Α2 το 2013. Αγώνα 
μεγάλο έκανες για να φτάσεις την ομάδα αλλά και την όμορφη Βέροια 
μας στα μπασκετικά σαλόνια της Ελλάδας.

Αυτός ο αγώνας σου ήταν που με παρακίνησε, με ενέπνευσε και 
με ενθάρρυνε να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας ο καθένας μας 
από το δικό του μετερίζι. Αυτός ο ίδιος αγώνας θα είναι πάντα στο 
μυαλό των παικτών που άφησες ορφανούς και στη δική μου ψυχή 
που άφησες ξαφνικά χωρίς έμπνευση.

Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ , η πιο αγαπημένη ομάδα της Βόρειας Ελλάδας, και 
η Βέροια, το πιο όμορφο μπαλκόνι της Μακεδονίας μας, έγιναν πα-
νελλαδικά γνωστά χάρη σ’ εσένα αδερφέ μου! Το κενό που αφήνεις 
δυσαναπλήρωτο, το πάθος σου για το μπάσκετ μοναδικό, ο σεβα-
σμός μου στο πρόσωπο σου απεριόριστος. Καλό ταξίδι, αδερφέ μου!

Γεώργιος Τραπεζανλίδης»
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19 Μαΐου
Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού

Νίκος Καπετανίδης ο Εθνομάρτυρας

Του Μάκη 
Δημητράκη

Η «φωνή» του Πό-
ντου που πολύ πρό-
ωρα σίγησε…

Ο Νίκος Καπετα-
νίδης γεννήθηκε στη 
Ριζούντα τον Δεκέμ-
βρη του 1889. Πατέ-
ρας του ο Χαράλα-
μπος και η μητέρα 
του Ερμοφύλλη Βελι-
αρίδου είχαν συνολι-
κά τρία παιδιά.

Ο Νίκος, το 1905, 
σε ηλικία 16 χρονών 
αποφοίτησε από το 
σχολείο, το περίφημο 
«Φροντιστήριο της 
Τραπεζούντας», και 
πολύ νωρίς ασχολή-
θηκε με τη δημοσιο-
γραφία.

Στην αρχή έγρα-
φε στο περιοδικό 
«Επιθεώρησις» που 
εξέδιδε ο Φίλων Κτε-
νίδης και στη συνέ-
χεια στις εφημερίδες 
«Ηχώ του Πόντου» 
και «Φάρος της Ανατολής». Τα πρώτα δημοσιεύματά του τα υπέγραφε με το ψευδώνυμο «Σίσυφος» και 
μετέπειτα με το ψευδώνυμο «Σπύρος Φωτεινός».

Ταυτόχρονα εργαζόταν σε ιδιωτική τράπεζα της οικογένειας Φωστηροπούλου.
Το 1917 εξέδωσε την εφημερίδα «Σάλπιγξ» και στη συνέχεια την εφημερίδα «Εποχή».
Από τη στιγμή που τέθηκε το σχέδιο των Τούρκων για Γενοκτονία του Ποντιακού Λαού, ο Νίκος Καπε-

τανίδης, ο φλογερός αυτός πατριώτης αποκάλυπτε μέσα από τις στήλες της εφημερίδας του τις τουρκικές 
διώξεις. Με την ίδια αγωνιστικότητα έγραφε και τις ανταποκρίσεις στις εφημερίδες «Πρωία» και «Πρόο-
δος» καθώς και στο σατυρικό «Άνω-Κάτω».

Όταν ο πρόεδρος του «δικαστηρίου» του απάγγειλε τα κατηγορητήριο, ότι αγωνιζόταν για την ανεξαρ-
τησία του Πόντου, σηκώθηκε και συμπλήρωσε «όχι μόνο για την ανεξαρτησία, αλλά και την ένωσή του με 
την Ελλάδα».

Οι τελευταίες του λέξεις μπροστά στην αγχόνη ήταν «Ζήτω η Ελλάς». Το ημερολόγιο έδειχνε 21 Σε-
πτεμβρίου του 1921. Ήταν μόλις 32 χρονών!

Ο Νίκος Καπετανίδης μαζί με τον Μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθο και τον ομογενή βουλευτή 
Ματθαίο Κωφίδη αλλά και κάποιους άλλους επιφανείς Ποντίους αποτέλεσαν την πνευματική ηγεσία του 
Πόντου.

Ο αδερφός του Κώστας κατόρθωσε να διασώσει όλο το αρχείο της εφημερίδας «Εποχή», μια μοναδι-
κή ιστορική πηγή για τα τελευταία χρόνια του Ποντιακού Ελληνισμού.

Στην πόλη μας στις 6 Νοεμβρίου 1994 έγιναν από το Δήμαρχο Ανδρέα Βλαζάκη τα αποκαλυπτήρια 
ονομασίας πλατείας με το όνομα «Νίκου Καπετανίδη», στην περιοχή Πασά-Κιόσκι ενώ στις 21 Μαΐου του 
1995, έγιναν από τον πρόεδρο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας Γιάννη Μιχαηλίδη τα αποκαλυπτήρια επι-
γράμματος για τον ήρωα ευπατρίδη.

Το επίγραμμα αποτελεί πνευματική προσφορά του φιλόλογου-ερευνητή Θωμά Γαβριηλίδη και έχει ως 
εξής:

«ΟΙ ΕΚ ΠΟΝΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΙΟΙ ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ»
«Για την Ελλάδα στάθηκες στα μαρμαρένια αλώνια
του Πόντου κι όπως έπρεπε, Νίκο Καπετανίδη
σαν παλικάρι πάλεψες τον Διγενή τον Ακρίτα.
Τα φτερωτά σου τα άρματα, ψυχή, γραφίδα, πίστη,
λεβεντονιέ, δεν μπόρεσε χάροντας να τ’ αγγίξει
κι ευθύς για σένα ανοίξανε τα δώματα του Ολύμπου».
Πλατεία με το όνομα του Νίκου Καπετανίδη υπάρχει και στο Μαρούσι της Αθήνας, πίσω από το Μέ-

γαρο του ΟΤΕ στην οποία δεσπόζει και προτομή του Εθνομάρτυρα που φιλοτεχνήθηκε από τον Γκάγκικ 
Αλτουμιάν και είναι δωρεά της Γεωργίας Ασιατίδου.

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στον Πειραιά σε πλατεία απέναντι από τα γραφεία της Ένωσης Ποντίων 
Πειραιώς-Κερατσινίου-Δραπετσώνας.



Με αφορμή το νέο νομοσχέδιο για την παιδεία και τις ασά-
φειες που το χαρακτηρίζουν σχετικά με την Πληροφορική, ο 
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ημαθίας *(ΣΕΠΗ), 
επισημαίνει τα εξής: «Η Πληροφορική Παιδεία συντελεί α-
ποτελεσματικά στην ολόπλευρη μόρφωση, την προσωπική, 
ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών, την 
δημιουργία χρήσιμων και ενεργών πολιτών και την ανάπτυξη 
της οικονομίας της χώρας.

Η συνεχής και δυναμική ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολο-
γίας και η διείσδυση της σε κάθε κοινωνικό πεδίο με ταχύτα-
τους ρυθμούς, προσδιορίζει και επιβάλλει την αναγκαιότητα 
του πληροφορικού γραμματισμού των μαθητών μας. Ο όρος 
πληροφορικός γραμματισμός (ICT literacy) περιγράφει την 
ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες 
ψηφιακές τεχνολογίες, τα εργαλεία επικοινωνίας και τις δικτυ-
ακές υπηρεσίες για την προσπέλαση, διαχείριση, ενσωμάτω-
ση, αξιολόγηση, δημιουργία και επικοινωνία πληροφοριών, 
με στόχο την επίλυση προβλημάτων και, τελικά, τη μάθηση 
και τη συνεχή τους ανάπτυξη.

Εξάλλου, εκτιμάται ότι σήμερα το 90% των θέσεων εργα-
σίας απαιτούν κάποιο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων , ενώ 
σημαντικός κίνδυνος για τους Ευρωπαίους εργαζόμενους, 
θεωρείται η απώλεια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της 
ψηφιακής ικανότητας αν δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευ-
ση.

Επιπρόσθετα, η πανδημία του COVID-19 ανέδειξε πόσο 
επιτακτική είναι η ανάγκη, η Πολιτεία να επενδύσει στην Ε-
πιστήμη της Πληροφορικής και στις εφαρμογές της. Όπως 
ανέδειξε και την ευελιξία και την ισχυρή θέληση των εκπαι-
δευτικών να βοηθήσουν τους μαθητές τους χρησιμοποιώντας 
με επιμονή τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία. Μια υπερπρο-
σπάθεια η οποία ένθερμα υποστηρίχτηκε από τους εκπαι-
δευτικούς Πληροφορικής με κάθε τρόπο αδιαμφισβήτητα 
σημαντικά και καθοριστικά. 

Χρειαζόμαστε λοιπόν την διδασκαλία της Πληροφορικής, 
από το Δημοτικό, μέχρι το Λύκειο, το Πανεπιστήμιο και την 
δια βίου μάθηση. (Στην Κορέα ασκούνται στον προγραμματι-
σμό και την ρομποτική από το νηπιαγωγείο).Και με σαφή τον 
διαχωρισμό μεταξύ Πληροφορικής και Τεχνολογιών Πληρο-
φορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Σαφή διαχωρισμό δηλαδή 
της δημιουργικότητας (Πληροφορική) από την κατανάλωση 
και απλά χρήση ψηφιακών εργαλείων (ΤΠΕ).Οι μαθητές μας 
είναι μανιώδεις χρήστες του διαδικτύου, των εφαρμογών και 
των παιχνιδιών, αλλά πρέπει να μάθουν για τις υποκείμενες 
δομές και τους βασικούς αλγόριθμους ώστε να γίνουν ψηφια-
κοί δημιουργοί.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, 
«…τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης προσπαθούν να 
προσαρμόζονται εκ των υστέρων στις τεχνολογικές εξελίξεις. 
Η πρόβλεψη στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 
μπορεί να αντιστρέψει αυτήν την τάση και να εξασφαλίσει την 
προδραστική συμμετοχή των εκπαιδευτών (από τους υπεύ-
θυνους χάραξης πολιτικής έως τους εκπαιδευτικούς) για την 
έγκαιρη εκ των προτέρων αντιμετώπιση των επερχόμενων 
αλλαγών…» 

Η πολιτεία καλείται να υποστηρίξει την Πληροφορική Παι-
δεία με:

1. Εξασφάλιση Εργαστηρίων Πληροφορικής σε κατάλ-
ληλους χώρους και με αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών 
ασφαλείας. Τα Εργαστήρια Πληροφορικής μπορούν να χρη-
σιμοποιούνται πλέον και ως σύγχρονες σχολικές βιβλιοθήκες.

2. Ανανέωση του εξοπλισμού 
των εργαστηρίων, ώστε να μην α-
πογοητεύει αλλά να προσελκύει, να 
ενθαρρύνει και να δίνει δυνατότητες 
στους εκπαιδευτικούς και τους μα-
θητές.

3. Σύγχρονα  προγράμματα 
σπουδών που να περιλαμβάνουν 
ελκυστικά και χρηστικά διδακτικά 
αντικείμενα όπως: Σύγχρονες γλώσ-
σες προγραμματισμού, πολυμεσικές 
εφαρμογές, ασφάλεια διαδικτύου, 
τηλεκπαίδευση, κατασκευή ιστο-
σελίδων, εφαρμογές δεύτερης γε-
νιάς του Παγκόσμιου Ιστού (Web 
2.0) όπως ιστολόγια (blogs), wikis, 
ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης 
(socialnetworking), εργαλεία διαμοί-
ρασης πληροφοριών, κοινωνικού 

ευρετηριασµού (bookmarking), δίκτυα υπολογιστών, βάσεις 
δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική, ενότητες που 
να οδηγούν σε απόκτηση κρατικού πιστοποιητικού χρήσης 
υπολογιστή κλπ. Προγράμματα σπουδών που να εστιάζουν 
όχι μόνο στη χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορικής, αλλά 
να οικοδομούν βάσεις στους μαθητές ώστε να μπορούν να 
καινοτομούν και να δημιουργούν οι ίδιοι και όχι απλά να είναι 
καταναλωτές των τεχνολογικών προϊόντων.

4. Πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής για την Ε-
παγγελματική Εκπαίδευση, αναγκαία προσαρμοσμένο στον 
τομέα και την ειδικότητα των μαθητών. Ειδικά το πρόγραμμα 
του τομέα Πληροφορικής της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
χρήζει να ενημερώνεται πάρα πολύ συχνά και να ακολου-
θεί τις εξελίξεις,που συμβαίνουν με ταχύτερους ρυθμούς. 
Επίσης οι απόφοιτοι της Πληροφορικής θα πρέπει να έχουν 
θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα, ώστε ο τομέας 
να λειτουργεί αυτόνομα και όχι απλά σαν ένα ενδιάμεσο βήμα 
προς την Τριτοβάθμια ή τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(ΙΕΚ, μαθητεία κ.λ.π.)

5. Συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων για όλες τις εκ-
παιδευτικές βαθμίδες (Δημοτικό– Γυμνάσιο– Λύκειο) προ-
σαρμοσμένα στην ηλικία των μικρότερων και μεγαλύτερων 
τάξεων. Τα εγχειρίδια μπορεί να είναι σε ψηφιακή μορφή για 
να ενημερώνονται και να ανανεώνονται (χωρίς μεγάλα κόστη) 
ώστε να ανταποκρίνονται στην σύγχρονη πραγματικότητα.

6. Μικρό αριθμό μαθητών στα εργαστήρια, ώστε να 
έχει την δυνατότητα ο εκπαιδευτικός Πληροφορικής να βοηθά 
και να δίνει ιδέες σε όλους τους μαθητές και σε κάθε έναν ξε-
χωριστά.

7. Φροντίδα για τους εκπαιδευτικούς, Υπευθύνους 
των Εργαστηρίων που αναλαμβάνουν την υποστήριξη, την 
συντήρηση και την χρήση τους με δραστηριότητες καινοτο-
μίας όπως Ρομποτική, συμμετοχή σε μαθητικά συνέδρια, 
υποστήριξη των διαφόρων μαθημάτων που χρησιμοποιούν 
επίσης το εργαστήριο Πληροφορικής όπως ερευνητικές εργα-
σίες, project κ.α. 

8. Με εκπαιδευτικούς πληροφορικής χωρίς εμπλοκή 
στην διοικητική γραφειοκρατία του σχολείου, απερίσπαστους 
να προχωρήσουν στο μαθητοκεντρικό και επιστημονικό τους 
έργο.

Πολιτισμός σήμερα δε νοείται χωρίς την τεχνολογία. Πο-
λιτισμός είναι το ανθρώπινο συναίσθημα, το τραγούδι, η 
πνευματική εργασία, πολιτισμός όμως είναι και τα μέσα που 
διαθέτει ο άνθρωπος, η κατοικία, το ένδυμα, το πάρκο που 
χρησιμοποιεί για την βόλτα του. Πολιτισμός είναι ο τρόπος 
που επικοινωνεί με το κράτος, ο τρόπος που εργάζεται, ο 
τρόπος που εκπαιδεύεται.

*Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΗΜΑΘΙΑΣ» είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, με τον διακριτικό τίτλο «Σ.Ε.Π.Η.» και έδρα τη 
Βέροια.

Μέλη του είναι οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής, που έχουν  
σχέση εργασίας με το υπουργείο Παιδείας και υπηρετούν σε 
εκπαιδευτικές μονάδες της Ημαθίας, οποιασδήποτε βαθμί-
δας.

ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή (2016): ICT for work: Digital skills in 
the work place, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/
news/ict-workdigital-skills-workplace

  https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EL/
COM-2018-22-F1-EL-MAIN-PART-1.PDF
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Από τις τομεακές οργανώσεις 
του KKE Ημαθίας και Πέλλας, ανα-
κοινώνονται τα εξής:

«Τις τελευταίες μέρες με αφορμή 
την απόφαση της ΡΑΕ να αφαιρέ-
σει από το πρόγραμμα ανάπτυξης 
δικτύων διανομής φυσικού αερίου 
της ΔΕΔΑ την Ημαθία και την Πέλλα, 
εξελλίσεται μια «κωμωδία» σε βάρος 
των εργαζομένων και του λαού της 
περιοχής. Πρωταγωνιστές οι βουλευ-
τές της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ και από 
κοντά οι εκλεγμένοι τους στην Τοπική 
Διοίκηση που «διαμαρτύρονται» για 
αυτόν τον αποκλεισμό.  

ΝΑ θυμίσουμε ότι για την σύνδε-
ση της περιοχής στο δίκτυο φυσικού 
αερίου γράφτηκαν και ειπώθηκαν 
πολλά τα προηγούμενα χρόνια συν-
δέοντας την με ένα άλλο «σπουδαίο 
αναπτυξιακό έργο» με πολλαπλά ο-
φέλη για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για 
τις τοπικές κοινωνίες όπως διαφημί-
ζαν οι κυβέρνησεις, εκλεγμένοι στην 
Τοπική Διοίκηση και η εταιρεία, αυτό 
του αγωγού ΤΑΠ που διασχίζει την 
περιοχή μας.

Κι όμως η σύνδεση των νομών 
μας με το δίκτυο φυσικού αερίου 
έρχεται να προστεθεί στα υπόλοι-
πα μεγάλα έργα που χρόνια τώρα 
προεκλογικά «υπόσχονται» στον λαό 
της περιοχής, αλλά ποτέ δεν υλο-
ποιούνται όπως   η σύνδεση  με την  
Εγνατία οδό  του  κάθετου  άξονα  
Έδεσσας - Βέροιας,  ο προαστιακός 
σιδηρόδρομος, η ολοκλήρωση της 
εθνικής οδού Έδεσσας- Θεσσαλο-
νίκης, η υλοποίηση των έργων που 
αφορούν τα εγγυοβελτιωτικά έργα 
της περιοχής κ.α. 

Για τους εργαζόμενους της περι-
οχής πρέπει να είναι καθαρό πως η 
κυβέρνηση της ΝΔ ως συνεχιστής 
των προηγούμενων κυβερνήσεων, 
βαδίζει στον ίδιο δρόμο που επιτάσ-
σει η ΕΕ και το ντόπιο κεφάλαιο για 
περαιτέρω απελευθέρωση της αγο-
ράς ενέργειας, που σημαίνει κέρδη 
για τους μονοπωλιακούς ομίλους 
που θα την εμπορεύονται, φθηνή ε-
νέργεια για τους εργοστασιάρχες και 
πανάκριβη για το λαό.

Τόσο η ΝΔ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 
ταγμένοι  με την πολιτική που οδη-
γεί στην απελευθέρωση της αγοράς 
της Ενέργειας με το ξεπούλημα της 
ΔΕΠΑ. Είναι η ίδια πολιτική που έχει 
οδηγήσει το οικιακό φυσικό αέριο να 
παραμένει στις καλένδες και που, 
όταν  γίνει πράξη, θα το πληρώνουμε 

πανάκριβα. 

Οι εργαζόμενοι οι μικρομεσαίοι α-
γρότες και οι μικροί μαγαζάτορες της 
περιοχής που έχουν ανάγκη το φθη-
νό φυσικό αέριο, συνολικά όλος ο 
λαός της περιοχής, δεν έχουν κανένα 
συμφέρον να τοποθετηθούν στη μια 
ή την άλλη πλευρά, αυτού του άθλιου 
παιχνιδιού που για ακόμα μια φορά 
παίζεται στην πλάτη του.

Σήμερα υπάρχουν οι δυνατότητες 
να μειωθεί δραστικά το κόστος πρό-
σβασης σε Ενέργεια για τα εργατικά 
- λαϊκά νοικοκυριά της περιοχής μας, 
αν φύγει από τη μέση το κριτήριο του 
κέρδους και η εμπορευματοποίηση 
του αγαθού αυτού.

Η χρήση του φυσικού αερίου 
προς όφελος του λαού μπορεί να 
γίνει μέσα από έναν ενιαίο, αποκλει-
στικά κρατικό φορέα Ενέργειας, που 
θα εξασφαλίζει φθηνή πρόσβαση 
στην κάλυψη των εργατικών - λαϊκών 
αναγκών. Μόνο χαράσσοντας έναν 
ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, 
με κοινωνικοποίηση των εγχώριων 
πηγών Ενέργειας και των υποδο-
μών, με την αποδέσμευση από την 
ΕΕ και το ΝΑΤΟ, μόνον τότε τέτοια 
έργα μπορεί να αξιοποιούνται για τη 
λαϊκή ευημερία. Σε αυτόν τον ριζι-
κά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης με 
τις εγχώριες ενεργειακές πηγές, τις 
πρώτες ύλες, τα μέσα παραγωγής, 
μεταφοράς και διανομής Ενέργειας 
να αποτελούν κοινωνική ιδιοκτησία, 
ο ενεργειακός σχεδιασμός θα μπορεί 
να αναπτύξει την παραγωγή και να 
ικανοποιεί συνδυασμένα το σύνολο 
των λαϊκών αναγκών.

Διεκδικούμε: 
• Την άμεση σύνδεση των 

νομών μας με το δίκτυο φυσικού αε-
ρίου.

• την αξιοποίηση του φυσι-
κού αερίου με επιδότηση από τον 
κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς ΣΔΙΤ 
και απευθείας αναθέσεις σε επιχειρή-
σεις.

• Την πρόσβαση του λαού 
σε φθηνή θέρμανση. Δωρεάν σύν-
δεση για όλους στο σχεδιαζόμενο 
δίκτυο φυσικού αερίου οικιακής χρή-
σης και παράλληλα μέτρα στήριξης 
των ανέργων, των φτωχών λαϊκών 
στρωμάτων για την εγκατάσταση του 
κατάλληλου εξοπλισμού.

• Κατάργηση του Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα 
για τα εργατικά - λαϊκά νοικοκυριά».

Σύλλογος Εκπαιδευτικών 
Πληροφορικής Ημαθίας: Καλούμε 

την Πολιτεία να υποστηρίξει 
την Πληροφορική Παιδεία

ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
KKE ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΑΣ:

Διαμαρτυρία 
για την απόφαση 

εξαίρεσης των δυο νομών 
απο το δίκτυο φυσικού αερίου
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ΗΕλληνικήΒιομηχανίαΧυμώνΚ.ΔέδεςΑΣΠΙΣΑΕ,μιααπότις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίαςφρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,γιατηνκάλυψηθέσεωνεργασίαςδιαφό-
ρωνειδικοτήτωνστοεργοστάσιοτηςστοΖερβοχώριΗμαθίας.

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

αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας

(www.aspis.gr)ήαπευθείαςσταγραφείατηςεταιρείαςστοΖερβο-
χώριΗμαθίας.

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

έγγραφααπαιτείταιμιααπλήφωτοτυπία.
ΕπιπλέονπληροφορίεςΔ/νση:ΖερβοχώριΗμαθίας,59034

Τηλ:+30–2332303100,ΤμήμαΠροσωπικού:καΑλέκαΜπαράκου

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

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες/εργά-

τριεςπαραγωγής
•Επιστημονικόπροσωπικό (γεωπόνους, χημικούς, τε-

χνολόγουςτροφίμων,τεχνολόγουςγεωπόνους)
•Τεχνίτεςδιαφόρωνειδικοτήτων(μηχανικούς–ηλεκτρο-

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

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Email:info@almifoods.gr

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

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

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

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

 
 

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

 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.) 
 

 
 

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια 

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Εκδηλώσειςμνήμης

ΟθρήνοςτουελληνισμούγιατηνπτώσητηςΒασιλεύου-
σαςστις29Μαΐουτου1453συνοδεύεταιαπότηντραγική
κατάληξη και παράδοση αμαχητί  της θρυλικής  μαςΤρα-
πεζούντας στις  15Αυγούστου του1461.Για όλους  τους
Έλληνες αλλά ιδιαίτερα για  τους Έλληνες τηςΜικρασίας
καιτουΠόντουαυτάταδύοθλιβεράγεγονότασημάδεψαν
τηνμετέπειταπορείατουςμεθρήνους,βάσανακαιοραματι-
σμούςπουμεταφέρθηκανμέσωπαραδοσιακώντραγουδιών
καιιστοριώνμέχρικαισήμερα.

Τοθεϊκόμήνυμαγιατιςδύοσυμφορέςταράζουντην
ποντιακήψυχή  αλλά  ταυτόχρονα  οι τραντέλλενεςπρό-
γονοι μας ελπίζουν  και στην ΄΄Ανάσταση΄΄του γένους. Για
έναμέροςτουελληνισμούαυτόέγινετο1821,γιαέναάλλο
κομμάτιτηςΕλλάδαςέγινετο1912ενώέναάλλομέροςτων
αλησμόνητωνπατρίδωνμαςπεριμένειυπομονετικάναδειτο
φωςτηςελευθερίας,όπωςμαςλέεικαιηποντιακήμούσα«Η
Ρωμιοσύνηκαιανσκλαβώθηκε,θ’αναστηθείκαιπάλι…».

Μέχρι τότε εμείςοιαπόγονοιτωνγενοκτονημένωνΕλ-
λήνων τουΠόντου  θα  θυμόμαστε  και θα  τιμούμε  τους
άταφους  νεκρούς  μας  δίνοντας υπόσχεση  ότι δεν  θα
τους  ξεχάσουμε.Έτσι λοιπόν παρά  την πανδημία που
πλήττειτηνπατρίδαμαςκαιάλλαξετηνκαθημερινότητάμας
θαπραγματοποιήσουμεκαι  τιςφετινές εκδηλώσειςμνήμης
ενόψει της 19ηςΜαΐου μεπεριορισμένες δραστηριότητες
καιμόνομεενδεικτικήτηφυσικήπαρουσίαμαςσεόλεςτις
εκδηλώσειςκαισύμφωναμετα ισχύονταμέτραυγιεινής
τηςπολιτείας,αλλάμετηνψυχήμαςναείναιεκείστιςα-
λησμόνητεςπατρίδεςμας.

Τοπρόγραμμαέχειωςεξής:
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 -ΤΕΤΑΡΤΗ 20 και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  22-5-

2020
θα  πραγματοποιηθεί αιμοδοσία στο  κεντρικό ΚΑΠΗ

τουΔήμου  Βέροιας (Αριστοτέλους3, απέναντι από το 2ο
ΔημοτικόΣχολείο)μεσύνθημα«δώσεαίμαγιατοαίμαπου
χάθηκε».

ΤΡΙΤΗ19-5--2020
θαλειτουργήσειπερίπτεροενημέρωσηςστηνπλατείαδη-

μαρχείουμεσχετικόέντυπουλικόμεθέματηγενοκτονία.

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

ΠαρασκευήςΚαλλιθέαςΒεροίαςκαι θαακολουθήσει επι-
μνημόσυνοςδέησηςκαικατάθεσηστεφάνουστηνπλατεία
Καπετανίδη.

Μετιμή
ΓιατοΔιοικητικόΣυμβούλιο

ΟΠρόεδρος-ΤουμπουλίδηςΝικόλαος
ΗΓ.Γραμματέας-ΤογκουσίδουΕυαγγελία
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ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε. ενημερώνει τουπολίτες ότι λόγω των έκτακτωνμέτρωνπου ισχύουν,
αναπροσαρμόζειτακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό12-3-2020έως25-3-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

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

6945122583.
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,μεγάληευκαι-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

Κωδ.23202ΚΕΝΤΡ0,ενοικιάζεταικομπλέ
ανακαινισμένοδιαμέρισμα82τ.μ.,με2υ/δ,σα-
λόνι,κουζίνα,μπάνιο,3οςόροφος,καλοδιατη-
ρημένοπράγματι ,έχειαλουμινίουκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,καλαίσθητο,ατομικήθέρμανση
με4κλιματιστικάinverter,ηλιακόθερμοσίφωνα,
θωρακισμένηπόρταεισόδου,αποθήκηκαιμεη-
λεκτρικέςσυσκευέςστηνκουζίνα,ενοίκιο280€.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

Κωδ:24727ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ενοικιάζεταιισό-
γειοδιαμέρισμα120τ.μ.,μεκοινόχρησταμόνο
τορεύματηςσκάλας,κατασκευή1980,2υ/δ,
πολύάνετο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίουκαι
μεαποθήκημέσα,τιμήμόνο:240€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔιαμέρισμασανσεΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας130τ.μ.σε1οόροφο,άψογασυντη-
ρημένο,μεπολυτέλειακαιζεστασιά.Αποτελείται
από3μεγάλαΥπνοδωμάτιαμεεντοιχιζόμενες
ντουλάπες,μιαωραιότατησαλοκουζίναμετζάκι
καιέναμπάνιο.Είναικομπλέεπιπλωμένομαζί
μεηλεκτρικέςσυσκευές.Διαθέτειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,συνθετικάκουφώματαμεδι-

πλάτζάμια,μεανοιχτόπάρκινγκ,κοινόχρηστη
αυλή. Τιμή:300€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναι ελεύθερο
από1/06/2020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23128-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκηισόγειασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο.Τιμή:120€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευ-
ασμένοτο1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα ,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφοκατάλληλοκαιγιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.Τιμή:350€.

Κωδ:22993 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον2ο
όροφοκατάλληλογιαφροντιστήριοκαιόχιμόνο
.Αποτελείταιαπό5Χώρους,και2WC.Είναι
κατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτειθέρμανση
Κεντρική-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,-Τιμή:700€.

Κωδ. 22843ΚΕΝΤΡ0 ενοικιάζεται στα
ΚΤΕΛκοντάεπαγγελματικήστέγηπροβολής
συνολικά180τ.μ.,σεπρώτοκαιδεύτεροόρο-
φοεπικοινωνούνεσωτερικά,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,κατάλληλογιαφροντιστήριο
καιόχιμόνο,μίσθωμασυνολικά500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24009-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέση

κατάαποκλειστικότητακατάστημασυνολικής
επιφάνειας40τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπόέναν
ενιαίοισόγειοχώροκαιμεπατάρι-Τιμή:280€.

Κωδ:24007-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητακατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας78τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
καιWC.Διαθέτειπολύμεγάληβιτρίνακαιεπι-
πλέον45τ.μ.πατάρικαι102τ.μ.υπόγειο,μί-
σθωμαεξαιρετικάχαμηλόστα310€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23656ΕΛΗΑ , ενοικιάζεταισπάνιο
ισόγειοκατάστημα86τ.μ.,μεμεγάληβιτρίνακαι
σίγουραεξαιρετικήςπροβολήςκαιμοναδικής
εμπορικότητας ,με43τ.μ.πατάρι ,σεπολύ
καλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μίσθωμα
2.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:23659-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας95τ.μ. Ισόγειοκαι35τ.μ.Υπόγειο.Είναι
κατασκευασμένοτο2003καιδιαθέτειΣυνθετικά
ΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλάτζάμια,μεμε-
γάληβιτρίνα,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,
σεπολύκαλήγειτονιά,Τιμή:500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:106289ΡΟΔΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΘέ-

σηστάθμευσηςσεανοιχτήπυλωτήοικοδομής,
μεπολύκαλήκαιάνετηπρόσβαση,για1αυτοκί-
νητο,τιμήμόνο40€.Αποκλειστικήδιάθεσηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαποκλει-

στικάαπότογραφείομαςσπάνιομεγάλοStudio
-γκαρσονιέρα39τ.μ.καιμε17,5τ.μ.αποθήκη
στουπόγειο1οςόρ.ψηλόςοικοδομήτου1999,
σεπολύκαλήκατάστασηκαισεεξαιρετικάκαλή
τιμή,χωρίςθέρμανση.Πρόκειταιγιαέναπολύ
φωτεινόκαιγωνιακόακίνητοστοκέντροτηςπό-
λης,μεανοιχτωσιάμπροστάτου,Τιμή28.000€.

Κωδ:106424-ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταανακαινισμένηΓκαρσονιέρασυ-
νολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3οόροφοχωρίς
ανελκυστήρα.ΜαζίμετοΔιαμέρισμαδίνεταικαιη
ΑέρινηΣτήλημεΔικαίωμαΔόμησηςακόμη70τ.μ.
επιπλέον.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σα-
λόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1991καιανακαινίστηκετο2010.Διαθέτειθέρμαν-
σηΑυτόνομηΠετρελαίουμεΩρομετρητές,Απε-
ριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλά
Τζάμια,Επιπλωμένοήκαιχωρίςέπιπλα,Τέντες,
Σκαλιάεισόδου,BBQ,μεΑνοιχτωσιά,μεπολύ
μεγάληβεράντα55τ.μ.,σετιμήπροφοράςμόνο:
50.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλο-
νοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995καιδιαθέτειθέρμανσημεσόμπαηότι
άλλοθελήσειοαγοραστής  ,έχεικαινούργια
κουφώματααλουμινίουμεδιπλά τζάμια,και
ανελκυστήρα,έχειεπίσηςπάρκινγκπυλωτής,
αποθήκημέσακαιηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:
50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12811 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητοακατοίκητοδιαμέρισμαημιτελέςσυ-
νολικήςεπιφάνειας155τ.μ.στον4οόροφο
μεμοναδικήθέαστονκάμποτηςΒέροιας.Α-
ποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,
ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο2010
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο.

ΤαΚουφώματατουείναισυνθετικάκαιείναι ,
εξοπλισμένομεπόρταΘωρακισμένη,διαθέτει
ανελκυστήρα,Πάρκινγκανοιχτόκαιδύοαπο-
θήκες,επίσηςΤζάκιγωνιακότιμήόπωςείναι
μόνο130.000€όπωςείναισήμερα.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκατοι-

κίαστοΛοζίτσισυνολικάσεδύοεπίπεδα220
τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευήτης
έγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλστον
πρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικήςκατα-
σκευής,γεωμετρικάδομημένο ,ηλιόλουστοι
χώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύκαλή
τιμήμόνο:340.000€.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.μεανε-
ξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.,κατα-
σκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,με
πολύμεγάλεςβεράντες,άψογασυντηρημένο,
επιπλωμένο,μεαποθήκη,μεδύοντουλάπες
,μεηλεκτρικέςσυσκευές,μεηλιακόθερμοσί-
φωνα,εντυπωσιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλου-
στοιχώροι,μεδύομπάνια,διαμπερές,σετιμή
πραγματικήςευκαιρίαςμόνο130.000€,Πληρο-
φορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας ,πω-
λείταισπάνιαΒίλα400τ.μ.,συνολικάσετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική ,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση
,πολύαυστηρών τεχνικώνπροδιαγραφών,
γεωμετρικάδομημένη,γιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστές,επιβλητικήστηνόψη,μεαρμονικές
αναλογίες,διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,ψη-
σταριά,ενεργειακότζάκι,μιαμεγάληαποθήκη
καιέναδεύτεροδιαμέρισμαξενώναστοισόγειο
,μεδιπλόγκαράζκλειστόκαι,διαθέτειδρύινα
δάπεδασταυπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευκό
μάρμαροΒεροίαςστοσαλόνι,αλουμινίουκου-
φώματαμεθερμογέφυρακαιμεδιπλάτζάμια
και3μπάνια.Τοοικόπεδοτουείναι5680τ.μ.
περιφραγμένο,ζητούμενοτίμημα380.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13519ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,πωλείταιυ-

πόγειααποθήκη65τ.μ.,σεκαινούργιαοικοδο-

μή,κατασκευή2005.Πρόκειταιγιαένανενιαίο
χώροστουπόγειοοικοδομής,τιμή,μοναδικά
καιπολύσπάνιατόσοχαμηλή,μόνο7.500€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

Κωδ:13613-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας69τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτε-
λείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρ-
ταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια
-Τιμή:41.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58τ.μ.,

ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.πατάρι,
εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμεγάληβιτρίνα
,χωρίςθέρμανση ,αυτοτελές,κατάλληλογια
πολλαπλέςχρήσεις,πρόκειταιδεγιαέναπολύ
αξιόλογοακίνητοτοοποίοπροσφέρεταισεμία
πολύλογικήτιμή,μόνο80.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείται ισό-
γειοκατάστημα80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000τ.μ.
,κατάλληλοκαιγιαυγειονομικούενδιαφέροντος
,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστηφύση, ιδιαίτερο
ακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαιρετικόση-
μείο,είναικατάλληλοκαιγιαάλλεςχρήσειςκαι
προσφέρεταισεαπίστευταχαμηλήτιμή,πολύ
σπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

σηκαφενείουηοποίαβρίσκεταισελειτουργία,
μαζίμετονεξοπλισμόκομπλέκαιτοπελατολό-
γιο.Δίνεταισεχαμηλήτιμήμόνο12.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:106027 ΡΑΧΗστηνπεριοχήΜΑ-

ΓΟΥΛΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοσυνολικήςε-
πιφάνειας5.625τ.μ.γωνιακό,κατάλληλογια
ανέγερσηβίλας,σεπολύκαλήτιμήμόνο17.000
€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12740ΣτηνΕγνατίαδεξιάπροςτα
έπιπλατουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο7.677

τ.μ.εντόςζώνηςοικιστικούελέγχουστηνεξαι-
ρετικάχαμηλήτιμήτων25000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ..

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο

συνολικήςεπιφάνειας386τ.μ.μέσαστοχωριό,
άρτιοοικοδομήσιμο,γωνιακό,σετιμήευκαιρίας
μόνο15.000€.

Κωδ:14100.ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο576
τ.μ.,πρόκειταιγιαέναεκπληκτικόγωνιακόοι-
κόπεδο,ελαφρώςεπικλινέςκαισεεξαιρετικά
συμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο745
τ.μ.,μεελιές,αμφιθεατρικό,ελαφρώςεπικλινές
,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμήπράγματι
χαμηλήμόνο10.000€,Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ.13897ΟικόπεδοπωλείταιστουςΓε-
ωργιανούςΒέροιας892τ.μ.άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμοσεμοναδικήσημείοτουχωριού,τιμή
28.000€.ΥπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13852ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Στηνοδό
Σαλαμίνοςπωλείταιοικόπεδο1.406 τ.μ.,με
συντ.δόμησης0,8,άρτιοκαιοικοδομίσημο,
μοναδικήευκαιρία,τιμήαπό70.000€τώραμό-
νο40,000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ.13883ΟικόπεδοκάτωαπότοΜπά-
σκετμε2.000τ.μ.διπλάστονΣκλαβενίτηστου-
πόένταξηστοσχεδίουπόλεωςτμήμα,πωλείται
σεεξαιρετικάκαλήτιμή,μόνο35.000€.Αποκλει-
στικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα65τ.μ.

μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σε
πολύκεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου, τοοποίοχρήζειανακαίνισης.Το
ακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετηγκαρσο-
νιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαιμπάνιο.
Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο28.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ-

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

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

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

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

ήΑρχιτεχνίτηήΕγκαταστάτηΗλεκτρολόγουΑ’Ειδικότητας

ΤΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑΤΗΝΥΠΟΒΟΛΗΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙΤΑΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):

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

ζόμενος),
7.ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΚΑΤΟΙΚΙΑΣ(απόλογαριασμόΔΕΗήτηλεφωνίας)

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

141ή146
Mail:venus@venusgrowers.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗΖΗΤΑΝΑΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

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

β)Οδηγόμε δίπλω-
μαΓ΄κατηγορίας

γ)Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειρι-
στήκλαρκ

Πληροφορίες στο
τηλ.:6947021868

Η Εταιρεία Coverjeans IKE αναζητά Πωλη-
τή-τριαγιακατάστημαενδυμάτωνμεπροϋπηρεσία
στοχώροτηςμόδας,ενημερωμένομετιςσύγχρο-
νεςτάσεις,μεεπικοινωνιακόκαιοργανωτικόπνεύ-
μα, άριστη γνώσηΑγγλικών&Η/Υ , έως40 ετών
γιαθέσηπλήρουςκαιμερικήςαπασχόλησης.

Για αποστολή βιογραφικού vageliscover@
gmail.comΕπικοινωνία6932627614



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ουζερί στην οδό
Θεσ/νίκης, σε τ ιμή ευκαιρίας.
Τηλ.:6989592585.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
περιίτερο, στην πλατεία Καπετα-
νίδη λόγωσυνταξιοδότησης.Τηλ.:
6972670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειοδιαμέρι-
σμα76τ.μ.επίτηςοδούΓρεβενών
11 και Ερμού γωνία, πραγματικός
λουλουδότοπος, με καλοριφέρ, κλι-
ματισμό,χώροπάρκινγκ,δίχωςκοι-
νόχρηστα στηΒέροια.Πληρ. τηλ.:
6949215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτεροΑ-

κροπόλεως,στην καινούργια γέφυ-
ρα«Κούσιου».Τηλ.:6984108684.

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

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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


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

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


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


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



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


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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

κτρονικήδ/νση:sidiropoulosfert@gmail.com.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδομεσπίτι στηΧαρίεσσαΝαούσης εντός τουοικι-

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

ΠΑΛ ΙΑΤΖΗΣ -ΚΗ -
ΠΟΥΡΟΣ: Καθαρίζωπαλιά
σπίτια, υπόγεια, αποθήκες,
αγοράζωπαντόςείδουςπα-
λιά αντικείμενα, ποδήλατα,
μηχανάκια κ.λπ. Επίσης α-
γοράζω και παραδοσιακές
στολές. Τηλ.: 6971 678756
κ.Παύλος.

ΟεκδοτικόςοίκοςSuper Course ELT Publishing,στα
πλαίσια τηςσυνεχούςανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότη-
τας του, επιθυμεί ναπροσλάβει άμεσα:Customer Service 
Agent

ΟCustomerServiceAgent θα ασχολείται με την επίλυση
εκπαιδευτικών ζητημάτων τωνσυνεργατώνμας,θα ενημερώνει
για τουςνέουςμας τίτλουςβιβλίων,θαδίνεισυμβουλές και θα
προτείνειτρόπουςδιδασκαλίας.

Απαιτούμεναχαρακτηριστικά/ικανότητες:
-ΠτυχίοΑγγλικήςΦιλολογίας
-Ευχέρειαστηντηλεφωνικήεπικοινωνία
-Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός
-Άριστεςοργανωτικέςικανότητεςκαιομαδικότητα
ΕπιθυμητάΠροσόντα:
-Καλή γνώση H/Y και χειρισμού εφαρμογώνΜSOffice

(Word,Excel)
-Προϋπηρεσίασεαντίστοιχηθέσηθαεκτιμηθεί
ΗΕταιρείαπροσφέρει:
-Πενθήμερηαπασχόληση
-Δίμηνηεκπαίδευσημεαποδοχές
-Συνεχήεκπαίδευσηαπόκαταρτισμένοκαιέμπειροπροσωπικό
Οιενδιαφερόμενοιμπορούνναστείλουντοβιογραφικότους

σημείωμαστοe-mailcv@supercourse.gr,αναφέρονταςτον
κωδικόθέσηςCSA_19,έωςτις10/06/20.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡ-
ΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ:

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Κλάρκ για εργασία σεΨυγείo – Συ-
σκευαστήριo στον Κοπανό Ημαθίας . Προϋπηρεσία καιΜη-
χανολογικές Γνώσεις θα ληφθoυν υπόψιν.Δίπλωμα χειρι-
στή κλάρκ δεν είναι απαραίτητο. Πληροφορίες στον τηλ:
6946437441πρωινέςώρες.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετώνστον

ΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.Επίσης
ένατρακτέρUNIMOK,μίαπλατφόρμακαινούργιακαιμίαφρέζα
συρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6973616847.

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα4ουορό-

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

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός 
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ» που εδρεύει

στο Διαβατό Ημαθίας ζητεί εργάτες - 
εργάτριες παραγωγής, οδηγούς και 

χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων.
Τηλέφωνοεπικοινωνίας

2331044445,6909202921
καιemailasifaist@otenet.gr



Η  ΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ ‘’TSIFLIDIS
SECURITY’’ ζητάει να προσλάβει για
μόνιμη απασχόληση, εξωτερικό πωλητή
ή πωλήτρια για τους Νομούς Ημαθίας,
Πέλλας, Θεσσαλονίκης.Απαραίτητα προ-
σόντα, ευχέρεια λόγου, αγγλική γλώσ-
σα,δίπλωμααυτοκινήτου,άδειαεργασίας
προσωπικού ασφαλείας, εμπειρία με βι-
ογραφικό και συστάσεις. Μισθός, ασφά-
λιση και ποσοστά. Παραλαβή δικαιολο-
γητικώνμεσυνέντευξηστακεντρικάγρα-
φεία μας,Θεσσαλονίκης 45Βέροιαwww.
securitytsiflidis.gr-sales@securitytsiflidis.
gr-Τηλ.2331027102.

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

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

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

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Βέροια που δρα-
στηριοποιείται στο χώρο της ενοικίασης
και εγκατάστασης σκαλωσιών, αναζητά
άμεσα τεχνίτες για εργασία. Για περισ-
σότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο
6947071526.

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

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτοςΤΕΙ με γνώ-

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

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙAUDIΑ4, 1800 κυβικά, μο-

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

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

πιθυμεί γνωριμία με κοπέλα 25-40 ετών.
Τηλ.:6974706470.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις
ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέ-
ση.Τηλ.:6984040769.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr

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

90τ.μ.,Ισόγειοκύριαχρή-
ση 90 τ.μ.,Όροφος κύρια
χρήση 90 τ.μ., 2ος όρο-
φος κύρια χρήση 90 τ.μ..,
σύνολο360 τ.μ..Έχει κλι-
ματισμό κα ασανσέρ.Αρι-
στοτέλους 21, στο κέντρο
τηςΒέροιας.Πληροφορίες:
6945541642(Ζαφείρης)&
6972605550(Βασίλης)



P Φέτος θα πηγαίνουμε στις παραλίες α-
πό τις 5 να πιάσουμε σειρά, λες και είναι στο 
ΙΚΑ ή στην τράπεζα τη μέρα της πληρωμής...

 
P Και ξέρετε γιατί απαγορεύεται η 

μουσική στις παραλίες ε; Γιατί μπορεί να 
βήξει κάποιος και να μην τον ακούσουμε.

 
P Τάπερ με κεφτεδάκια, ησυχία και ψά-

θες στην πλαζ. Αυτό δεν είναι 2020, η μηχα-
νή του χρόνου είναι.

 
P Να δίνεις τόσα χρήματα για να 

μπεις, και να ακούς κάθε τόσο: ‘Νικολάκη, 

έλα αγόρι μου να φας τον κεφτέ σου, με-
σημέριασε!’

 
P Ευτυχώς να λέτε που δεν απαγόρευ-

σαν τα ντόνατς και τους λουκουμάδες.
 
P Εγώ πάντως από παραλίες προτι-

μώ τις μοναχικές. Για να μπορώ να τσιρί-
ζω ελεύθερα όταν μπαίνω στη θάλασσα.

 
P Και στο τέλος να μην μπαίνω, εννοεί-

ται.
 

P Το Greece Next Top Model επι-
στρέφει και με αγόρια. Επιτέλους, ήλθε η 
σειρά μου.

 
P Η αγάπη μού είχε πει πριν χρόνια ότι 

για τη Βίκυ Καγιά με χαλάλιζε. Ήλθε η ώρα.
 
P Από δε τον καιρό που μας υποχρε-

ώνουν να σιδερώνουμε και τις μάσκες, 
στο σπίτι έχουν γίνει δύο οι στοίβες με τα 
άπλυτα.

 
P Και μία ακόμη, αυτή που της βγάζω 

όλα τα άπλυτα στη φόρα.
 
P Ωραίο αυτογκόλ έβαλε ο 

Μπακογιάννης στη νέα Πλατεία Ο-
μονοίας. Κολλημένος με την μπά-
λα.

 
P Απορώ γιατί κάποιοι τα βά-

ζουν με τον Χρυσοχοΐδη γιατί δεν 
έστειλε κι εκεί ΜΑΤ. Λίγο το έχετε να 
κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή 
βία μετά;

 
P Για το θέμα των Ρομά, ισχύ-

ει το όπως έστρωσαν κοιμούνται. 
Κι εμείς μαζί τους.

 
P Και:
 
Πηγαίνει μια νεαρή για πρώτη φο-

ρά στον οδοντίατρο παρά τη φοβία 
της. Αφού κάνει ο οδοντίατρος τις 
απαραίτητες προετοιμασίες, της λέει:

«Μη φοβάσαι, όλα θα πάνε κα-
λά…άνοιξε το στόμα..».

Αυτή του λέει:
«Γιατρέ θα πονέσω;»
«Δεν ξέρω κοπέλα μου πρέπει 

πρώτα να δω τι πρόβλημα υπάρχει.. 
μην ανησυχείς…άνοιξε το στόμα..»

«Γιατρέ πριν κάνετε κάτι να με 
ενημερώσετε να το περιμένω πριν 
πονέσω…»

«Εντάξει, εντάξει, άνοιξε τώρα το 
στόμα…»

«Γιατρέ έχω ακούσει ότι ο πόνος 
στο δόντι είναι φοβερός και συγκρί-
νεται μόνο με τον πόνο της γέννας.»

«Ναι το έχω ακούσει και εγώ λέει 
ο γιατρός… άνοιξε τώρα το στόμα!»

«Γιατρέ δεν ξέρω αν θα προτιμού-
σα να βγάλω δόντι ή να κάνω ένα 
παιδί.»

«Αποφάσισε όμως κοπέλα μου, 
για να ρυθμίσω το ύψος της καρέ-
κλας…»!

Κ.Π.
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